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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

งานราชการนัน้ เป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิตของประชาชน
ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นปรกติ ตามสถานการณ์ และกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป.
ข้าราชการทุกคนจึงต้องท�ำความเข้าใจงานในหน้าที่ของตนให้กระจ่างชัด
และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แล้วปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องเหมาะสม
โดยยึดมั่นแน่วแน่อยู่ในเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ คือประโยชน์สุขของประชาชน
และความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ.
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสติ
วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

“

สารจากอธิบดี

การขับเคลื่อนด้วยแนวทาง
RID TEAM บนกรอบแนวคิด
“ทุ่มเทท�ำงานสืบสานพันธกิจ
สุจริตโปร่งใส” ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ สู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) ตลอดจนเพิ่มคุณค่า
การบริการและเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการน�้ำแบบบู รณาการ
การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
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รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน

”

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

กรมชลประทานเป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ในกลไกส� ำ คั ญ
ของการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน�้ำของประเทศ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บท
การบริ ห ารจั ด การน�้ ำ 20 ปี นโยบายภาครั ฐ และนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการบริหารจัดการน�้ำ ทั้งเพื่อ
การเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค และกิจกรรมอื่น ๆ
ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการน�้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในทุกภาคส่วนอย่างยัง่ ยืน รวมถึงการแก้ไขปัญหา และบรรเทาภัย
อันเกิดจากน�้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องผสมผสาน
เป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น และทั น ตามสถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ในปัจจุบัน
ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึง่ เป็นปีทปี่ ระเทศไทย
ยังคงต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี วิ ก ฤติ ด ้ า นภั ย ธรรมชาติ เ ข้ า มาสมทบ
แต่กรมชลประทานยังคงมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
และการขับเคลื่อนด้วยแนวทาง RID TEAM บนกรอบแนวคิด
“ทุม่ เทท�ำงาน สืบสานพันธกิจ สุจริตโปร่งใส” ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ สู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคง
ด้ า นน�้ ำ (Water Security) ตลอดจนเพิ่มคุณ ค่าการบริการ
และเพิม่ ศักยภาพการบริหารจัดการน�ำ้ แบบบูรณาการการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วน
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญตามภารกิจ ได้แก่ งบประมาณ
รายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พ.ร.บ.) การเบิกจ่าย
งบประมาณ จ�ำนวน 61,949.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.67
ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้
จ�ำนวน 149,222 ไร่ และเพิ่มปริมาณน�้ำเก็บกักอีก จ�ำนวน

62.27 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ยังมีโครงการการจ้างแรงงาน
ชลประทาน ตามนโยบายภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภั ย แล้ ง ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์
ไวรัสโคโรนา 2019 ซึง่ สามารถด�ำเนินการจ้าง จ�ำนวน 110,746 คน
คิดเป็นร้อยละ 106.06 ของแผนจ้างแรงงานโครงการประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
การปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น ในปี ที่ ผ ่ า นมา ท� ำ ให้
กรมชลประทาน ได้รบั รางวัลหน่วยงานทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นเลิศ
จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จ�ำนวน 4 รางวัล
คือ รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหาราชการแบบมีสว่ นร่วม ประเภท
รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ในผลงาน โครงการผันน�้ำ
แบบชุมชนมีสว่ นร่วมในทุง่ หน่วงน�ำ้ บางระก�ำ รางวัลบริการภาครัฐ
จ�ำนวน 2 รางวัล ประเภทนวัตกรรมบริการ ในผลงาน สารควบคุม
ก�ำจัดผักตบชวาในทางน�้ำ และประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อ
การบริการ ในผลงาน ระบบบูรณาการข้อมูลเพือ่ การบริหารจัดการน�ำ้
และยังได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท
รางวั ล ผู ้ น� ำ หุ ้ น ส่ ว นความร่ ว มมื อ ในผลงาน โครงการผั น น�้ ำ
แบบชุมชนมีสว่ นร่วมในทุง่ หน่วงน�ำ้ บางระก�ำ ซึง่ ถือได้วา่ เป็นรางวัล
แห่งความภาคภูมิใจ ส�ำหรับบุคลากรกรมชลประทานทุกระดับ
ในโอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ�ำปีฉบับนี้
จะเป็นตัวแทนสื่อสารให้เห็นถึงความส�ำเร็จ ความภาคภูมิใจ
ตลอดจนบทเรี ย นจากปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
การปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณที่ผ ่านมา และขอขอบคุ ณ
บุ ค ลากรกรมชลประทานทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ร ่ ว มแรงร่ ว มใจ มุ ่ ง มั่ น
ทุ่มเทแรงกายสติปญั ญาในการปฏิบตั งิ าน สืบสาน ปรับปรุง พัฒนา
การด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
เพือ่ มุง่ เน้นการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน�ำ้ อย่างมัน่ คง
ยั่งยืน ต่อไป

(นายประพิศ จันทร์มา)
อธิบดีกรมชลประทาน
รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน
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เขื่อนแม่กลอง
จังหวัดกาญจนบุ รี

ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวม
ของกรมชลประทาน

ยุ ทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
Royal Irrigation Department Plan (B.E. 2018 – 2037)
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
โครงสร้างการบริหารงานของกรมชลประทาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู ้บริหารระดับสูง
สถิติภาคบุ คลากร
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

ยุ ทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

วิสัยทัศน์

“องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้าง
ความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580”

1. พัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน�้ำ
ให้เกิดความสมดุล
2. บริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ด�ำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน�้ำ และการบริหารจัดการน�้ำ

ประเด็นยุ ทธศาสตร์

1. การพัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพ
ลักษณะลุ่มน�้ำ (Basin–based Approach)
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการ
ตามวัตถุประสงค์การใช้น�้ำ
3. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ
4. การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (Networking and
Participation) ของทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการน�้ำชลประทาน
ในระดับพื้นที่ (Networking Collaboration Participation)
5. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligence
Organization)

Work Smart

Expertise

Accountability

Responsiveness

เก่งงาน เก่งคิด
รับผิดชอบงาน

พันธกิจ

เชี่ ยวชาญงานที่ท�ำ
น�ำประโยชน์สู่ประชาชน

Teamwork & Networking

ค่านิยมองค์กร

ร่วมมือร่วมประสาน

แผนที่ยุทธศาสตร์

แผนที่ยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 มิติ 10 เป้าประสงค์ ดังนี้
1. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ
มี 5 เป้าประสงค์
2. มิติคุณภาพการให้บริการ
มี 2 เป้าประสงค์
3. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มี 3 เป้าประสงค์
4. มิติการพัฒนาองค์กร
มี 1 เป้าประสงค์

มิติพัฒนาองค์กรมีเป้าประสงค์เดียวกับเป้าประสงค์ของมิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ คือ เป้าประสงค์ SG10 เป็นองค์กรอัจฉริยะ
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รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

Royal Irrigation Department Plan (B.E. 2018 – 2037)

Vision

Intelligent organization aimed at creating
water security and increasing service value
by the year 2037

1. To develop water resources and to increase irrigated
area according to their potential and natural balance.
2. To integratedly manage water resources in adequate,
thorough and equitable manners
3. To appropriately prevent and mitigate water hazards
4. To encourage people participation in water resources management and development

Mission

Strategic Issue

1. Water resources development and irrigation area
increase by basin-based approach
2. Water management efficiency increase according
to water use objectives
3. Water hazards prevention and mitigation support
4. Turnaround to Intelligence organization

Work Smart

Expertise

be dedicated to work

be expert on
performance

Accountability

be accountable to duties

Responsiveness

Core Value

Teamwork & Networking be responded to duties
Teamwork & Networking

Categorized into 4 dimensions with 10 objectives

Strategic Map

1.
2.
3.
4.

Mission Effectiveness
Services Quality
Performance Efficiency
Organizational Development

5 objectives
2 objectives
3 objectives
1 objectives

The Development Dimension has same goals as The Mission Performance Dimension goal, which the
Goal SG10 is to be a smart organization.
รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน
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รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน

ส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 2

ส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 8

ส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 1

ส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 7
ส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 14

ส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 9

ส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 3

ส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำ
ขนาดใหญ่

หมายเหตุ : ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557

ส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 13

ส�ำนักบริหาร
ทรัพยากรบุ คคล

ส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 15

ส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 10

ส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 4

กองพัฒนาแหล่งน�้ำ
ขนาดกลาง

ส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 16

ส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 11

ส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 5

ส�ำนักส�ำรวจ
ด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

ส�ำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ส�ำนักวิจัยและพัฒนา

ส�ำนักเครื่องจักรกล

ส�ำนักกฎหมายและที่ดิน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ส�ำนักบริหารจัดการน�้ำ
และอุ ทกวิทยา

กองแผนงาน

กองการเงินและบัญชี

ส�ำนักงานเลขานุการกรม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมชลประทาน

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน

ส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 17

ส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 12

ส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 6

ส�ำนักออกแบบ
วิศวกรรม
และสถาปั ตยกรรม

ส�ำนักบริหารโครงการ

กองพัสดุ

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน

ส�ำนักงานชลประทานที่ 10

ส�ำนักงานชลประทานที่ 11

ส�ำนักงานชลประทานที่ 12

ส�ำนักงานชลประทานที่ 13

ส�ำนักงานชลประทานที่ 14

ส�ำนักงานชลประทานที่ 15

ส�ำนักงานชลประทานที่ 16

ส�ำนักงานชลประทานที่ 17

ส�ำนักงานชลประทานที่ 1

ส�ำนักงานชลประทานที่ 2

ส�ำนักงานชลประทานที่ 3

ส�ำนักงานชลประทานที่ 4

ส�ำนักงานชลประทานที่ 5

ส�ำนักงานชลประทานที่ 6

ส�ำนักงานชลประทานที่ 7

ส�ำนักงานชลประทานที่ 8

ส�ำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ส�ำนักงานชลประทานที่ 9

ส�ำนักบริหารจัดการน�้ำ
และอุ ทกวิทยา

หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน
สายการบริหารงาน
หมายเหตุ
  * ผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นตรงต่อกรมชลประทาน
** ผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นตรงต่อส�ำนัก/กอง
( ) จ�ำนวนต�ำแหน่ง

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
(หน่วยงานภายใน)

ส�ำนักบริหาร
ทรัพยากรบุ คคล

ส�ำนักกฎหมายและที่ดิน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กองพัสดุ

กองการเงินและบัญชี

ส�ำนักงานเลขานุการกรม

สถาบันพัฒนา
การชลประทาน
(หน่วยงานภายใน)

กองประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
(หน่วยงานภายใน)

ส�ำนักเครื่องจักรกล

กองแผนงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู ้ทรงคุณวุ ฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำ (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) (13) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวัสดุวิศวกรรมชลประทาน) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน�้ำ) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านปฐพีกลศาสตร์) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมส�ำรวจ (ด้านส�ำรวจ) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณี (ให้ค�ำปรึกษา) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านส�ำรวจและท�ำแผนที่ภาพถ่าย (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและค�ำนวณ) (7) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังและออกแบบ (1) **

กองพัฒนา
แหล่งน�้ำขนาดกลาง

ส�ำนักพัฒนา
แหล่งน�้ำขนาดใหญ่

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร (1) *
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน (1) *
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) (4) *
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน�้ำและบ�ำรุงรักษา) (6) *
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา (2) *
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (ด้านวางแผนและโครงการ) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวิจัยและพัฒนา) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำและจัดการน�้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน�้ำส�ำนักชลประทานที่ 1-17) (17) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (1) **

ส�ำนักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปั ตยกรรม

ส�ำนักส�ำรวจ
ด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

ส�ำนักวิจัยและพัฒนา

ส�ำนักบริหารโครงการ

รองอธิบดี
ฝ่ ายก่อสร้าง

รองอธิบดี
ฝ่ ายบริหาร

รองอธิบดี
ฝ่ ายบ�ำรุงรักษา

รองอธิบดี
ฝ่ ายวิชาการ

ผู ้ทรงคุณวุ ฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

ผู ้ทรงคุณวุ ฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านส�ำรวจและหรือออกแบบ)

ผู ้ทรงคุณวุ ฒิ
ด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบ�ำรุ งรักษา)

อธิบดีกรมชลประทาน

โครงสร้างการบริหารงานของกรมชลประทาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580
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ผู ้บริหารระดับสูง

4

3

1
2
4
12

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชี ยรวัฒน์
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน

5

1

2

นายประพิศ จันทร์มา
อธิบดีกรมชลประทาน

3
5

นายชู ชาติ รักจิตร
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
นายชู ชาติ รักจิตร
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
รักษาราชการแทน รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

6

7

6
7

นายพงศธร ศิริอ่อน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านส�ำรวจและหรือออกแบบ)

8

นายวัชระ เสือดี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบ�ำรุงรักษา)

8

นายชุ ตินทร เพ็ชรไชย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ)
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สถิตภิ าคบุ คลากร
จ�ำนวน (คน)
12,000

10,194
9,117

10,000
8,000

7,993
6,931
6,052

6,008

5,916

6,860

6,771

5,876

6,645

6,932

6,000
4,000
2,000
0
ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ�ำ
2561

2562

พนักงานราชการ
2563

2564

จ�ำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานราชการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

5,876
ข้าราชการ

6,932

พนักงานราชการ

6,931

ลูกจ้างประจ�ำ

สัดส่วนข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานราชการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
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รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

จ�ำนวน (คน)
8,000

7,955
7,132

7,000

6,296
5,448

6,000
5,000

5,013 4,931 4,832

4,241 4,166 4,086 4,071

4,606

4,000
3,000

2,239

1,811 1,842 1,830 1,805

2,000

1,985

1,697

1,847 1,840 1,813 1,786

1,483

1,000
0

ชาย

หญิง

ชาย

ข้าราชการ
2561

หญิง
ลูกจ้างประจ�ำ
2562

2563

ชาย
หญิง
พนักงานราชการ
2564

จ�ำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานราชการ จ�ำแนกตามเพศ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
จ�ำนวน (คน)
4,000

3,528 3,495 3,430
3,379

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

1,307 1,325 1,310 1,304

1,184 1,152 1,141 1,157

1,000
500
0

32

ต�่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี
2561

ปริญญาโท
2562

2563

36

35

36

ปริญญาเอก
2564

จ�ำนวนข้าราชการ จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

จ�ำนวน (คน)

5,654

6,000
5,000

4,791

863

765

4,000

4,026

748

3,000

3,278
2,647
631
569

4,791

2,000

4,026

3,278

1,000

2,647

2,078

0
2565

2566

2567

2568

ก�ำลังคนที่เหลืออยู ่

2569

ปี งบประมาณ

ก�ำลังคนที่จะเกษียณ

แนวโน้มจ�ำนวนข้าราชการ กรณีท่ีไม่มีการบรรจุ แต่งตัง้ ในระยะเวลา 5 ปี

จ�ำนวน (คน)
6,200

6,026

6,000
5,800

5,839

187

5,654
185

5,600

215

5,200
5,000

5,439
5,249

190

161

5,839
5,654

4,800

5,439

5,249
5,088

4,600
0
2565

2566

ก�ำลังคนที่เหลืออยู ่

2567

2568

ก�ำลังคนที่จะเกษียณ

แนวโน้มจ�ำนวนลูกจ้างประจ�ำ ในระยะเวลา 5 ปี

16

รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน

2569

ปี งบประมาณ

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

จ�ำนวน (คน)
6,000

5,379

5,101

4,833

4,600

5,000

4,066
2,675

4,000

2,462

2,257

2,086
1,913

3,000
952

2,000

915

1,311

1,000

123

119

318

311

2565

2566

นายช่ างโยธา

834

1,280

1,294

0

วิศวกรโยธา

877

603

1,269

1,200

111
308

2567

110
301

80
270

2568

วิศวกรชลประทาน

ปี งบประมาณ

2569

ข้าราชการสายงานอื่น ๆ

นายช่ างชลประทาน

แนวโน้มจ�ำนวนข้าราชการ สายงานหลัก และสายงานอื่น ๆ ในระยะเวลา 5 ปี

จ�ำนวน (คน)

24,842

25,000

23,232
21,743
20,259

20,000

18,794
17,392
16,054
14,845

15,000

13,696
12,542
11,379
10,194

10,000
7,118

7,126

7,076

7,007

7,002

6,907

6,749

6,693

6,625

6,527

6,526

6,470

9,117
6,420

7,993
6,381

7,010
6,346

5,000
0
2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

ข้าราชการ

2557

2558

2559

2560

2561

2562

ปี งบประมาณ
2563 2564

ลูกจ้างประจ�ำ

กรอบอัตราก�ำลังข้าราชการ และลูกจ้างประจ�ำ
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2564
รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลุ่มน�้ำ	
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ	
โครงการ : เพิ่มปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ : พัฒนาลุ่มน�้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการ : เขื่อนทดน�้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการ : อ่างเก็บน�้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
โครงการ : ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการ : อ่างเก็บน�้ำห้วยน�้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริจังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการ : ปรับปรุงงานชลประทาน
โครงการ : จัดหาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
โครงการ : จัดการคุณภาพน�้ำ	
โครงการ : อ่างเก็บน�้ำน�้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดพะเยา
โครงการ : ประตูระบายน�้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
โครงการ : พัฒนาลุ่มน�้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย
โครงการ : ผันน�้ำจากอ่างเก็บน�้ำประแสร์-หนองค้อ-บางพระ จังหวัดชลบุรี
โครงการ : อ่างเก็บน�้ำล�ำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดชัยภูมิ
โครงการ : ประตูระบายน�้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน�้ำ จังหวัดสกลนคร
โครงการ : อ่างเก็บน�้ำล�ำน�้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดชัยภูมิ
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์
โครงการ : อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน�้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำ อย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น�้ำ	
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน�้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ	
ผลผลิต : การจัดการน�้ำชลประทาน
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล�้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ : ส่งเสริมการด�ำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
โครงการ : ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
โครงการ : สนับสนุนการบริหารจัดการน�้ำชลประทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ	
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ	
โครงการ : บรรเทาอุทกภัยอ�ำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
โครงการ : บรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการ : ป้องกันและบรรเทาภัยจากน�้ำ	
โครงการ : คลองระบายน�้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการ : บรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)
โครงการ : ประตูระบายน�้ำล�ำน�้ำพุง-น�้ำก�่ำอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดสกลนคร
โครงการ : ปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมอ�ำนาจประชาชนในระดับพืน้ ที่ การสร้างเครือข่าย และการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารจัดการน�ำ้ ชลประทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลีย่ นสูอ่ งค์กรอัจฉริยะ
รวมทั้งสิ้น

ประเด็นยุ ทธศาสตร์กรมชลประทาน - แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ

รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน
-

-

5,993,449,333.79

-

-

5,993,449,333.79
5,993,449,333.79
5,993,449,333.79

งบบุ คลากร

งบลงทุน

2,178,435,201.46
9,827,662,480.87
1,881,774,159.53
1,356,971,155.83
6,588,917,165.51
9,171,938,462.51
9,171,938,462.51
90,915,866.42
556,216,296.06
6,102,508,258.33
1,785,116,101.05
182,283,839.61
163,539,574.97
291,358,526.07
1,828,796,216.43 53,722,449,130.21

143,958,795.25

137,382,405.26
143,958,795.25
143,958,795.25

194,405,679.68
9,207,100.69
40,345,011.39
86,694,767.87
1,499,396.00
17,468,403.87
39,190,999.86
1,444,810,482.77
1,279,644,724.30
58,897,432.49
1,220,747,291.81
165,165,758.47
27,783,353.21

307,168,447.37
128,251,917.17
345,227,757.84
6,522,352,442.25
1,151,556,302.98
992,201,884.76
919,262,066.88
44,202,261.20
531,264,023.53
2,883,865,902.90
12,006,097,682.33
2,178,435,201.46

-

-

352,941.85

-

352,941.85
-

352,941.85
352,941.85

งบเงินอุ ดหนุน

งบรายจ่าย

240,026,938.41 32,544,412,985.37
45,621,258.73 26,022,060,543.12
1,087,060,821.24
246,303,014.04
539,197,755.64
220,745,922.81
143,536,370.05
239,488,302.33
35,321,899.64
5,007,192,848.98
10,299,359.09 17,149,780,955.25
		
154,083,326.94
23,750,542.41
98,349,812.67
331,922,748.38

งบด�ำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จ�ำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ - แผนงาน/ผลผลิต - โครงการ - งบรายจ่าย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
รวมทัง้ สิ้น

141,348,637.11 61,686,396,259.39

- 32,784,439,923.78
- 26,067,681,801.85
1,087,060,821.24
246,303,014.04
539,197,755.64
220,745,922.81
143,536,370.05
239,488,302.33
5,042,514,748.62
17,160,080,314.34
154,083,326.94
23,750,542.41
98,349,812.67
331,922,748.38
307,168,447.37
128,251,917.17
345,227,757.84
- 6,716,758,121.93
1,160,763,403.67
1,032,546,896.15
1,005,956,834.75
45,701,657.20
548,732,427.40
2,923,056,902.76
141,348,637.11 19,586,059,077.85
46,875,041.91 9,498,757,243.31
6,052,346,766.28
46,875,041.91
3,446,410,477.03
94,473,595.20 10,087,301,834.54
84,347,080.20
1,993,904,592.94
1,356,971,155.83
10,126,515.00
6,736,426,085.77
- 9,315,897,257.76
- 9,315,897,257.76
90,915,866.42
556,216,296.06
6,246,467,053.58
1,785,116,101.05
182,283,839.61
163,539,574.97
291,358,526.07

งบรายจ่ายอื่น

หน่วย:บาท

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

จ�ำนวน (คน)
8,000
7,000

53,722

6,000

55,619 55,589 55,030

61,686

47,566 46,568 46,679

5,000
4,000
3,000
2,000

6,598 6,407 6,196 5,993

1,000

1,316 2,071 2,050 1,828

0.47 0.33 0.34 0.35

139

242

105

141

0
งบบุ คลากร

งบด�ำเนินงาน

งบลงทุน
2561

งบรายจ่ายอื่น

งบเงินอุ ดหนุน
2562

2563

รวมทัง้ สิ้น

2564

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
จ�ำแนกตามงบรายจ่าย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

0.23

งบรายจ่ายอื่น

0.001

งบเงินอุ ดหนุน

15.10
31.75

9.72

งบบุ คลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่
ชลประทานตามศักยภาพ
ลักษณะลุ่มน�้ำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน�้ำอย่างบูรณาการตาม
วัตถุประสงค์การใช้น�้ำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การป้องกันความเสียหาย
และสนับสนุนการบรรเทาภัย
อันเกิดจากน�้ำ

2.96

งบด�ำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการน�้ำชลประทานในระดับพื้นที่

87.09

งบลงทุน

สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
จ�ำแนกตามงบรายจ่าย
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

53.15

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ

สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
จ�ำแนกตามประเด็นยุ ทธศาสตร์
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
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อ่างเก็บน�้ำดอกกราย
จังหวัดระยอง

ส่วนที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ของกรมชลประทาน

ผลการด�ำเนินงานตามมาตรการปรับปรุ งประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุ ทธศาสตร์
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพ
ลักษณะลุ่มน�้ำ
1. ตัวชี้ วัดและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564
2. ผลการด�ำเนินงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่
3. ผลการด�ำเนินงานการจัดหาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผลผลิตที่ 1)
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำอย่างบู รณาการ
ตามวัตถุประสงค์การใช้น้�ำ
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างเครือข่ายและและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการน�้ำชลประทานในระดับพื้นที่
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ
การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมู ลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมชลประทาน

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

ผลการด�ำเนินงานตามมาตรการปรับปรุ งประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ริ าชการ (มาตรา 44) ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การประเมินประสิทธิผลการด�ำเนินงาน Perfomance Base จ�ำนวน 6 ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
1) การด�ำเนินงานตามแนวทาง
ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

ขัั้นต้น
50

มาตรฐาน
75

ขั้นสูง
100

ร้อยละ 62.20

ร้อยละ 81.10

ร้อยละ 100

- ร้อยละ 81.79 : เท่ากับ
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน

รายงานการใช้ - มาตรฐานข้อมูลกลาง (Data
กระทรวงเกษตร
กรอบ
ประโยชน์จาก
Standard) ข้อมูลบุคคลของ
และสหกรณ์
Data Standard
ฐานข้อมูลกลาง
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ประกาศใช้
ของฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคคลของ
ประกาศใช้เมื่อ 23 กันยายน
Data Standard
ทะเบียนเกษตรกร
ได้รับความเห็นชอบ และให้บริการตรวจสอบ ฐานข้อมูลทะเบียน 2564 และให้บริการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการฯ สถานะการขึ้นทะเบียน เกษตรกร ภายหลัง สถานะการขึน้ ทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุง
กับหน่วยงานภายนอก เช่น
เกษตรกรกับ
ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 3 รูปแบบ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ และ
(อ้างอิงการใช้
จัดท�ำรายงานการใช้ประโยชน์
ประโยชน์ทะเบียน จากฐานข้อมูลกลางฯ :
เกษตรกร ตามที่
เท่ากับค่าเป้าหมายขั้นสูง
กระทรวงระบุ)
75,931.46 บาท/ - 79,485.62 บาท/ครัวเรือน/ปี :
67,695.73 บาท/
3) รายได้เงินสดสุทธิ
59,460 บาท/
ครัวเรือน/ปี
เท่ากับค่าเป้าหมายขั้นสูง
ครัวเรือน/ปี
ทางการเกษตรของเกษตรกร
ครัวเรือน/ปี
เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น
(บาท/ครัวเรือน/ปี)
2) การพัฒนามาตรฐานข้อมูล
กลาง (Data Standard)
ข้อมูลบุคคลของฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร

4) ร้อยละของพื้นที่ชลประทาน
ที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 62.20
(167,630.24 ไร่)

ร้อยละ 81.10
(218,566.12 ไร่)

ร้อยละ 100
(269,502 ไร่)

- ร้อยละ 55.37 (149,222 ไร่) :
ต�่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น

5) การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารประสิทธิภาพจัดการน�ำ้
5.1) ร้อยละของพื้นที่
		 บริหารจัดการน�้ำ
		 ในเขตชลประทาน 		
(Cropping Intensity)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 119
หรือ ไม่มากกว่า
ร้อยละ 151

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 127
หรือ ไม่มากกว่า
ร้อยละ 143

ร้อยละ 135

- ร้อยละ 126.772 :
เท่ากับค่าเป้าหมายขั้นต้น

5.2) จ�ำนวนปริมาณน�้ำ
		 เก็บกักที่เพิ่มขึ้น

71.48
ล้านลูกบาศก์เมตร

84.18
ล้านลูกบาศก์เมตร
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- 62.27 ล้าน ลูกบาศก์เมตร :
ล้านลูกบาศก์เมตร ต�่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

2. การประเมินศักยภาพในการด�ำเนินงาน (Potential Base) จ�ำนวน 2 ตัวชี้วัด
ประเด็นนการประเมิ
การประเมินน
ประเด็

เป้าหมาย
ขัั้นต้น
50

มาตรฐาน
75

ผลการด�ำเนินงาน
ขั้นสูง
100

หลักเกณฑ์ : ระดับ 1
การยื่นค�ำขอ
มีระบบยื่นเรื่อง/ - มีระบบยื่นเรื่อง/ยื่นค�ำขอ
ยื่นเรื่อง/ยื่นค�ำขอ
ยื่นเรื่อง/ยื่นค�ำขอ
6) ผลการพัฒนาศักยภาพ
ยื่นค�ำขอทาง
ทางออนไลน์ (e-Form)
และเอกสารประกอบ ทางออนไลน์ (e-Form)
องค์การสู่การเป็น
แต่ยังไม่สามารถแนบ ออนไลน์ (e-Form) ที่ประชาชน มีความปลอดภัย
เป็นกระดาษ
ระบบราชการ 4.0
ที่ประชาชน
รักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เอกสารมาพร้อมกัน
โดยประชาชน
6.1) การพัฒนาองค์การ
มีความปลอดภัย
และแนบเอกสารประกอบ
ผ่านระบบได้
		 สู่ดิจิทัล : การขออนุญาต ไม่ตอ้ งเดินทาง
รักษาข้อมูล
การพิจารณาได้ : เท่ากับ
โดยให้ประชาชน
มาติดต่อ
		 ใช้น�้ำผ่านระบบออนไลน์
ส่วนบุคคล
ค่าเป้าหมายขั้นสูง
จัดส่ง แยกมา
ณ ส�ำนักงาน เช่น
และแนบเอกสาร
จัดส่ง ทางไปรษณีย์ ในรูปแบบ Scan File
ประกอบ
อีเมล เป็นต้น
การพิจารณาได้
6.2) การประเมินสถานะของ
		 หน่วยงานในการเป็น
		 ระบบราชการ 4.0

240 คะแนน

343.44 คะแนน

350 คะแนน

- 369 คะแนน :
เท่ากับค่าเป้าหมายขั้นสูง
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ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุ ทธศาสตร์
ตามยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน�้ำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น�้ำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน�้ำชลประทานในระดับพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมชลประทานได้ด�ำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการให้มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยมีผลการด�ำเนินงานดังนี้

ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน�้ำ
1. ตัวชี้ วัดและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ตัง้ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564

ตัวชี้วัด ชป.-01 จ�ำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)
ปีงบประมาณ

จ�ำนวนปริมาณความจุ
ณ ต้นปีงบประมาณ
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

จ�ำนวนปริมาณ
ความจุที่เพิ่มขึ้น
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

จ�ำนวนปริมาณความจุ
ณ สิ้นปีงบประมาณ
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

77,214.47
77,311.50
77,328.17
77,435.86
77,455.56
77,591.49
77,995.13
78,111.27
78,112.48
78,259.28

97.03
16.67
107.70
19.70
135.93
403.64
116.14
1.21
146.80
30.33

77,311.50
77,328.17
77,435.86
77,455.56
77,591.49
77,995.13
78,111.27
78,112.48
78,259.28
78,289.61

หมายเหตุ : ตัวชี้วัด ชป.-01 เป็นโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง
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จ�ำนวน
(ล้านลูกบาศก์เมตร)
78,400.00

146.80

78,200.00

116.14

1.21

77,995.13

78,111.27

78,112.48

2561

2562

2563

403.64

78,000.00
77,800.00

30.33

135.93
107.70

77,600.00

97.03

77,400.00

19.7

16.67

77,200.00
77,000.00

77,214.47

76,800.00

77,311.50

77,382.17

2556

2557

77,435.86 77,455.56

78,259.28

77,591.49

76,600.00
2555

2558

จ�ำนวนปริมาณความจุ ณ ต้นปี งบประมาณ
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

2559

2560

2564

พ.ศ.

จ�ำนวนปริมาณความจุ ที่เพิ่มขึ้น
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

ตัวชี้ วัด ชป.-01 จ�ำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)

ตัวชี้วัด ชป.-02 จ�ำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)
ปีงบประมาณ
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

พื้นที่ชลประทาน
ณ ต้นปีงบประมาณ
(ไร่)
24,262,230
24,348,230
24,382,740
24,507,340
24,534,640
24,660,440
24,778,520
24,882,051
24,958,926
24,974,757

พื้นที่ชลประทาน
ที่เพิ่มขึ้น
(ไร่)
86,000
34,510
124,600
27,300
125,800
118,080
103,531
76,875
15,831
40,939

พื้นที่ชลประทาน
ณ สิ้นปีงบประมาณ
(ไร่)
24,348,230
24,382,740
24,507,340
24,534,640
24,660,440
24,778,520
24,882,051
24,958,926
24,974,757
25,015,696

หมายเหตุ : ตัวชี้วัด ชป.-02 เป็นโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง
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จ�ำนวน(ไร่)
25,200,000

103,531

25,000,000

125,800

24,800,000

124,600

24,600,000

40,939

118,080

27,300

34,510

86,000

24,400,000
24,778,520

24,200,000

24,507,340 24,534,640

24,000,000

15,831

76,875

24,262,230

24,882,051

24,958,926 24,974,757

24,660,440

24,348,230 24,382,740

23,800,000
2555

2556

2557

2558

2559

พื้นที่ชลประทาน ณ ต้นปี งบประมาณ (ไร่)

2560

2561

2562

2563

2564

พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)

ตัวชี้ วัด ชป.-02 จ�ำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)

ตัวชี้วัด ชป 02 จ�ำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)
รวมโครงการทุกขนาดทุกประเภท

ปีงบประมาณ
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

พื้นที่ชลประทาน
ณ ต้นปีงบประมาณ
(ไร่)
29,554,032
29,732,783
29,939,735
30,257,546
30,483,167
30,730,642
30,925,901
31,200,725
31,439,622
31,511,414

พื้นที่ชลประทาน
ที่เพิ่มขึ้น
(ไร่)
178,751
206,952
317,811
225,621
247,475
195,259
274,824
238,897
71,792
149,222

พื้นที่ชลประทาน
ณ สิ้นปีงบประมาณ
(ไร่)
29,732,783
29,939,735
30,257,546
30,483,167
30,730,642
30,925,901
31,200,725
31,439,622
31,511,414
31,660,636

หมายเหตุ : ข้อมูลเฉพาะรายการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของกรมชลประทาน ณ กันยายน 2564
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149,222

32,500,000

238,872
274,824

31,500,000

247,475
247,475

31,000,000
317,811

30,500,000
30,000,000

225,621

206,952
178,751

29,500,000
29,000,000

71,792

30,483,167
29,554,032

29,732,783

30,730,642

30,925,901

31,200,750

31,439,622 31,511,414

29,939,735 30,257,546

28,500,000
2555

2556

2557

2558

2559

พื้นที่ชลประทาน ณ ต้นปี งบประมาณ (ไร่)

2560

2561

2562

2563

2564

พ.ศ.

พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)

ตัวชี้ วัด ชป.-02 จ�ำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) รวมโครงการทุกขนาดทุกประเภท

2. ผลงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จ�ำนวน 12 โครงการ ดังนี้
2.1
		 2.2
2.3
		 2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

โครงการเพิ่มปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
โครงการพัฒนาลุ่มน�้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการอ่างเก็บน�้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการเขื่อนทดน�้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยน�้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�ำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
โครงการอ่างเก็บน�้ำน�้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดพะเยา
โครงการประตูระบายน�้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเลย
โครงการคลองระบายน�้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการอ่างเก็บน�้ำล�ำน�้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดชัยภูมิ
โครงการประตูระบายน�้ำล�ำน�้ำพุง - น�้ำก�่ำอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดสกลนคร
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2.   ผลการด�ำเนินงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่

2.1 โครงการเพิ่มปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน�้ำต้นทุนของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตอบสนองความต้องการใช้น�้ำ
ทั้งในด้านการเกษตร ด้านอุปโภค - บริโภค ภาคอุตสาหกรรม และเพื่อบริหารจัดการน�้ำ
ในลุ่มน�้ำแม่แตง - แม่งัด - แม่กวง ร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
เพิ่มปริมาณน�้ำต้นทุนเฉลี่ยปีละ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประทาน
			
โครงการแม่กวงในฤดูแล้งจาก 17,060 ไร่ เป็น 76,129 ไร่
- เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
สถานที่ด�ำเนินการ
อ�ำเภอแม่แตง อ�ำเภอสันทราย และอ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาด�ำเนินการ
11 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2565) มติคณะรัฐมนตรีขยายระยะเวลาจาก 6 ปี เป็น 11 ปี
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ วันที่ 26 เมษายน 2554
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
15,000.000 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2564
1,032.558 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 970.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.98
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 64.70

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานที่ท�ำ

% ของ
โครงการ

โครงการเพิ่มปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

100

อุโมงค์ส่งน�้ำช่วงแม่งัด - แม่กวง สัญญา 1

15.56

อุโมงค์ส่งน�้ำช่วงแม่งัด - แม่กวง สัญญา 2

12.54

อุโมงค์ส่งน�้ำช่วงแม่แตง - แม่งัด สัญญา 1

19.03

อุโมงค์ส่งน�้ำช่วงแม่แตง - แม่งัด สัญญา 2

14.23

ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

38.64
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2.2 โครงการพัฒนาลุ่มน�้ำตาปี – พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 73,980 ไร่ โดยสามารถส่งน�้ำในฤดูฝน 73,980 ไร่
และในฤดูแล้ง 57,819 ไร่ เพื่อการอุปโภค - บริโภค และเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 73,980 ไร่
สถานที่ด�ำเนินการ
ต�ำบลท่ากระดาน อ�ำเภอคีรีรัฐนิคม อ�ำเภอท่าฉาง อ�ำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระยะเวลาด�ำเนินการ
13 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2564)
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ วันที่ 7 เมษายน 2552
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
3,330.000 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2564
345.550 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 246.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.30
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 73.53

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานที่ท�ำ

% ของ
โครงการ

โครงการพัฒนาลุ่มน�้ำตาปี – พุมดวง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

100

ระบบสูบน�้ำและระบบส่งน�้ำ MC1
พร้อมอาคารประกอบ
คลองระบายน�้ำและอาคารประกอบ

50.990

คลองส่งน�้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ

4.620

ระบบส่งน�้ำ MC2 และอาคารประกอบ

19.100
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2.3 โครงการอ่างเก็บน�้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแหล่งน�้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน�้ำ
ด้านการอุปโภค - บริโภค อุตสาหกรรม การท่องเทีย่ ว และเพือ่ ป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย
ในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม
เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
จ�ำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 98 ล้านลูกบาศก์เมตร
			
เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 44,000 ไร่
สถานที่ด�ำเนินการ
อ�ำเภอนาดี และอ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดชลบุรี
ระยะเวลาด�ำเนินการ
14 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2566) มติคณะรัฐมนตรีขยายระยะเวลาจาก 7 ปี เป็น 14 ปี
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ วันที่ 28 เมษายน 2552
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
9,341.365 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2564
194.105 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 186.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.99
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 91.87

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานที่ท�ำ

% ของ
โครงการ

โครงการอ่างเก็บน�้ำคลองหลวง
จังหวัดชลบุรี

100

เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ

42.930

คลองส่งน�้ำและคลองระบายน�้ำ
พร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา
คลองส่งน�้ำและคลองระบายน�้ำ
พร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย
ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

    19.300
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2.4 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดปราจีนบุรี
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแหล่งน�้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน�้ำปราจีนบุรี
และลุ่มน�้ำสาขา ในเขตอ�ำเภอนาดี อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และเพื่อประโยชน์
ในการใช้เป็นแหล่งน�้ำด้านการอุปโภค - บริโภค การประปา รักษาระบบนิเวศ ผลักดันน�้ำเค็ม
และน�้ำเน่าเสีย ในแม่น�้ำปราจีนบุรีและแม่น�้ำบางปะกง
เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
จ�ำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 295 ล้านลูกบาศก์เมตร
			
เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 111,300 ไร่
สถานที่ด�ำเนินการ
อ�ำเภอนาดี และอ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ระยะเวลาด�ำเนินการ
13 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2565)
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ วันที่ 27 ตุลาคม 2552
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
9,078.000 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2564
278.150 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 146.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.68
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 89.58

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานที่ท�ำ

% ของ
โครงการ

โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ จังหวัดปราจีนบุรี

100

เขื่อนเก็บกักและอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอื่น
ระบบชลประทานฝั่งขวา

56.07

ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1

18.47

ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2

8.97

ระบบระบายน�้ำฝั่งซ้าย

2.10

ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

9.77
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2.5 โครงการเขื่อนทดน�้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการน�้ำในลุ่มน�้ำน่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่
อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอลับแล อ�ำเภอตรอน อ�ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อ�ำเภอศรีสัชนาลัย
อ�ำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และอ�ำเภอพรหมพิราม อ�ำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรน�้ำฝนที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่ชลประทาน 304,000 ไร่ และส่งน�้ำ
สนับสนุนและปรับเปลี่ยนระบบส่งน�้ำจากเดิม โดยการสูบน�้ำด้วยไฟฟ้าเป็นระบบส่งน�้ำ
ด้วยแรงโน้มถ่วง 134,800 ไร่ และพื้นที่โครงการชลประทานน�้ำริด จังหวัดอุตรดิตถ์ 42,600 ไร่
เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
พัฒนาระบบชลประทาน 481,400 ไร่
- เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
สถานที่ด�ำเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอลับแล อ�ำเภอตรอน อ�ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
			
อ�ำเภอศรีสัชนาลัย อ�ำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และอ�ำเภอพรหมพิราม อ�ำเภอวัดโบสถ์
			
จังหวัดพิษณุโลก
ระยะเวลาด�ำเนินการ
14 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2566) มีมติขยายระยะเวลาโครงการ
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 จากเดิม 9 ปี เป็น 14 ปี
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
10,500.000 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2564
1,162.683 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 1,162.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 46.60

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานที่ท�ำ

% ของ
โครงการ

โครงการเขื่อนทดน�้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์

100

เขื่อนทดน�้ำและอาคารประกอบ
16.887
พร้อมส่วนประกอบอื่น
ระบบส่งน�้ำสายใหญ่ฝั่งขวา
32.190
พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1
ระบบส่งน�ำ้ สายใหญ่ฝง่ั ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ 23.944
ระบบส่งน�้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย
14.885
พร้อมอาคารประกอบ (สัญญาที่ 2)
โครงการพัฒนาพืน้ ทีแ่ ก้มลิงฝัง่ ขวา (บึงมาย) 0.993
โครงการพัฒนาพืน้ ทีแ่ ก้มลิงฝัง่ ซ้าย (บึงกะโล่)

2.745

ระบบส่งน�้ำของสถานีสูบน�้ำต�ำบลผาจุก

2.160

ระบบส่งน�้ำของสถานีสูบน�้ำต�ำบลงิ้วงาม

1.058

ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

5.138
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2.6 โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยน�้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดอุตรดิตถ์
วัตถุประสงค์
เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค ของราษฎร
ในพื้นที่อพยพ ที่อพยพออกมาจากบริเวณพื้นที่น�้ำท่วมของอ่างเก็บน�้ำเขื่อนสิริกิติ์
เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
เพิ่มปริมาณน�้ำเก็บกัก 73.70 ล้านลูกบาศก์เมตร
			
เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 53,500 ไร่
- เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
สถานที่ด�ำเนินการ
บ้านกิ่วเคียน ต�ำบลจริม อ�ำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ระยะเวลาด�ำเนินการ
15 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2568)
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ วันที่ 20 เมษายน 2554
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
4,800.000 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2564
241.205 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 240.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.65
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 74.08

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานที่ท�ำ

% ของ
โครงการ

โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยน�้ำรี อันเน่ื่อง
มาจากพระราชด�ำริ จังหวัดปราจีนบุรี

100

เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
พร้อมอุโมงค์ส่งน�้ำ

28.87

ระบบท่อส่งน�้ำและอาคารประกอบ
สัญญาที่ 1
ระบบท่อส่งน�้ำและอาคารประกอบ
สัญญาที่ 2
ระบบท่อส่งน�้ำและอาคารประกอบ
สัญญาที่ 3
ระบบท่อส่งน�้ำและอาคารประกอบ
สัญญาที่ 4
ระบบท่อส่งน�ำ้ สายซอยและอาคารประกอบ

24.16

ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

3.49
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2.7 โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�ำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์		
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้ำคลองระบายน�้ำ ร.1 จาก 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
			
เป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้สามารถระบายได้เร็วขึ้น
เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
มีคลองระบายน�้ำความยาว 20.937 กิโลเมตร ประตูระบายน�้ำและสถานีสูบน�้ำ ช่วยระบายน�้ำ
			
เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อ�ำเภอหาดใหญ่ สามารถช่วยลดพื้นที่น�้ำท่วมและระดับความสูง
			
ของน�้ำท่วม เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 2,500 ไร่
สถานที่ด�ำเนินการ
บ้านหน้าควน เทศบาลเมืองควนลัง อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระยะเวลาด�ำเนินการ
8 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2565)
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
6,500.000 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2564
332.079 ล้านบาท
งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี 2564 241.085 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี 2564 14.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.89
			
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 96.00

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานที่ท�ำ
โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�ำเภอหาดใหญ่
(ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
ปรับปรุงคลองระบายน�้ำ ร.1
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1
ปรับปรุงคลองระบายน�ำ้ ร.1
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2
ปรับปรุงคลองระบายน�้ำ ร.1
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3
ปรับปรุงคลองระบายน�้ำ ร.1
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4
งานลาดยางบนถนนคันคลอง
พร้อมอาคารประกอบ
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

2.8 โครงการอ่างเก็บน�้ำน�้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดพะเยา
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งน�้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 28,000 ไร่ ฤดูแล้งสามารถส่งน�้ำผ่านล�ำน�้ำปี้ลงสู่แม่น�้ำยม
ให้กับโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาแม่ยม (ฝายแม่ยม) จังหวัดแพร่ 35,000 ไร่
เพื่อการเกษตร อุปโภค - บริโภค ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นที่ 3 ต�ำบล
คือ ต�ำบลเชียงม่วน ต�ำบลบ้านมาง และต�ำบลสระ อ�ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�้ำและปัญหาน�้ำท่วมด้านท้ายน�้ำในฤดูฝนบริเวณอ�ำเภอเชียงม่วน
จังหวัดพะเยา ลุม่ น�ำ้ ยม รวมถึงลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยา เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และผลิตกระแสไฟฟ้า
เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
มีความจุที่ระดับน�้ำเก็บกัก 90.50 ล้านลูกบาศก์เมตร
			
ส่งน�้ำเพื่อการชลประทานในเขตอ�ำเภอเชียงม่วนในฤดูฝนได้ 28,000 ไร่
สถานที่ด�ำเนินการ
อ�ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ระยะเวลาด�ำเนินการ
10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2568) มติคณะรัฐมนตรีขยายระยะเวลาจากเดิม 6 ปี เป็น 10 ปี
เมื่อวันที 14 กันยายน 2564
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
3,981.000 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2564
35.662 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 31.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.59
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 27.28

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานที่ท�ำ
โครงการอ่างเก็บน�้ำน�้ำปี้อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ จังหวัดพะเยา

% ของ
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2.9 โครงการประตูระบายน�้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเลย
วัตถุประสงค์		
เป็นแหล่งน�้ำต้นทุนเพื่อการเกษตร การอุปโภค - บริโภค การบรรเทาอุทกภัย
เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 72,500 ไร่
- เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
สถานที่ด�ำเนินการ
บ้านคกมาด ต�ำบลเชียงคาน อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ระยะเวลาด�ำเนินการ
6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566)
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
5,000.000 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2564
114.764 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 97.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.77
			
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 10.54

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานที่ท�ำ

% ของ
โครงการ

โครงการประตูระบายน�้ำศรีสองรัก
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเลย
ประตูระบายน�้ำขนาดบานระบาย
15.00 X 13.20 เมตร จ�ำนวน 5 ช่อง
และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอืน่

36.90

คันกั้นน�้ำและอาคารประกอบ

6.33

งานสถานีสูบน�้ำและระบบท่อส่งน�้ำ
พร้อมอาคารประกอบ
สถานีสูบน�้ำและระบบท่อส่งน�้ำ
พร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา สัญญาที่ 1

1.59

สถานีสูบน�้ำและระบบท่อส่งน�้ำ
พร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา สัญญาที่ 2
สถานีสูบน�้ำและระบบท่อส่งน�้ำ
พร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย สัญญาที่ 3
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น
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2.10 โครงการคลองระบายน�้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน�้ำของแม่น�้ำเจ้าพระยา บริเวณก่อนเข้าตัวเมือง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากเดิมมีอัตราการไหล 1,730 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
เป็น 2,930 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยไม่เกิดผลกระทบกับบ้านเรือนริมตลิ่งที่อยู่ในคันกั้นน�้ำ
เป้าหมาย  -  เชิงปริมาณ
บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างได้เฉลี่ย
1.9 - 2.5 ล้านไร่ต่อปี และสามารถลดระดับความลึกของน�้ำท่วมลงได้
สถานที่ด�ำเนินการ
ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาด�ำเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566)
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ วันที่ 8 มกราคม 2562
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
21,000.000 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2564
2,379.46 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 1,056.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.20
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 20.16

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานที่ท�ำ

% ของ
โครงการ

โครงการคลองระบายน�้ำหลาก
บางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

100

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น

0.624

งานขุดคลองระบายน�้ำหลาก
พร้อมอาคารประกอบ
งานคันกั้นน�้ำและอาคารประกอบ

94.974
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2.11 โครงการอ่างเก็บน�้ำล�ำน�้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดชัยภูมิ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแหล่งน�้ำต้นทุนส�ำหรับสนับสนุนพื้นที่การเกษตร บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน
และเขตเกษตรกรรม
เป้าหมาย -  เชิงปริมาณ
ปริมาณน�้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 70.21 ล้านลูกบาศก์เมตร
เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 75,000 ไร่
-  เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
สถานที่ด�ำเนินการ
บ้านยางนาดี ต�ำบลชีบน อ�ำเภอบ้านเขว้า และบ้านละหานค่าย ต�ำบลโคกสะอาด
อ�ำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ระยะเวลาด�ำเนินการ
6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2567)
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ วันที่ 2 มกราคม 2562
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
3,100.000 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2564
349.769 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 347.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.43
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 19.35

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานที่ท�ำ

% ของ
โครงการ

โครงการอ่างเก็บน�้ำล�ำน�้ำชีอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ จังหวัดชัยภูมิ

100

เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ

79.04

ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

20.96
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2.12 โครงการประตูระบายน�้ำล�ำน�้ำพุง – น�้ำก�่ำอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดสกลนคร
วัตถุประสงค์
เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ลุ่มน�้ำพุง เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน�้ำ สามารถเพิ่มปริมาณน�้ำต้นทุน
ในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ พุงและลุม่ น�ำ้ ก�ำ่ เพือ่ ส่งน�ำ้ ส�ำหรับการอุปโภค - บริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม
การปศุสัตว์ และการรักษาระบบนิเวศ ให้กับพื้นที่ 4 ต�ำบล 53 หมู่บ้าน 10,857 ครัวเรือน
เป้าหมาย -  เชิงปริมาณ
จ�ำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 78,000 ไร่
สถานที่ด�ำเนินการ
อ�ำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ระยะเวลาด�ำเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566)
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ วันที่ 8 มกราคม 2562
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
2,100.000 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2564
202.39 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 164.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.33
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 25.45

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานที่ท�ำ

% ของ
โครงการ
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25.45

โครงการประตูระบายน�้ำล�ำน�้ำพุง - น�้ำก�่ำ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
จังหวัดสกลนคร

100

ประตูระบายหัวงานและอาคารประกอบ

22.45

คลองผันน�้ำร่องช้างเผือก - ห้วยยาง

6.53

คลองผันน�้ำห้วยยาง - ล�ำน�้ำก�่ำ

2.86

คลองผันน�้ำหนองแซง - ห้วยซัน - ห้วยยาง

41.67

0.00

คลองผันน�้ำห้วยทามไฮ - ห้วยสองตอน

2.73

0.00

อาคารชลประทานตามแนวคลองผันน�้ำ

17.70

ระบบส่งน�้ำและอาคารประกอบ

5.62

0.00

ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

0.44

0.00

52.43
100
100

21.07
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3. การจัดหาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผลผลิตที่ 1)
เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน�ำ้ ของประชาชน ส�ำหรับใช้ทำ� การเกษตร และอุปโภค - บริโภค ท�ำให้เกษตรกรได้รบั น�ำ้ อย่างทัว่ ถึง
และเป็นธรรม เป็นงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน�ำ้ และระบบส่งน�ำ้ ขนาดเล็กในพืน้ ทีช่ มุ ชน/ชนบท ก่อสร้างแก้มลิง/ศึกษา
ส�ำรวจ ออกแบบ/จัดหาทีด่ นิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน�ำ้ และเพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทาน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ งบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 19,958.6597 ล้านบาท ได้รับจัดสรร จ�ำนวน 20,420.0294
ล้านบาท เบิกจ่าย จ�ำนวน 17,237.9796 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.42 ของงบประมาณจัดสรร

เป้าหมายผลผลิต
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2564
แผน

ผล

แห่ง

127

97

เชิงคุณภาพ : จ�ำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น

ล้านลูกบาศก์เมตร

72.84

52.68

เชิงคุณภาพ : จ�ำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น

ไร่

99,194

71,574

เชิงเวลา : ระยะเวลาการด�ำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้

ร้อยละ

100

74.22

เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

ร้อยละ

100

84.42

เชิงปริมาณ : จ�ำนวนแหล่งน�้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น

ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด�ำเนินการรวม จ�ำนวน 502 รายการ
อยูร่ ะหว่างจัดซือ้ จัดจ้าง จ�ำนวน 13 รายการ เนือ่ งจากส่วนใหญ่เป็นรายการโอนเปลีย่ นแปลง อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง จ�ำนวน 193 รายการ
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 277 รายการ และยกเลิก จ�ำนวน 19 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นด�ำเนินการแล้ว
เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้น ผลงานภาพรวม ร้อยละ 74.22
กิจกรรมหลักที่ด�ำเนินการประกอบด้วย
1. การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จ�ำนวน 105 รายการ อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง จ�ำนวน 51 รายการ
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 53 รายการ และยกเลิก จ�ำนวน 1 รายการ ได้แก่ ค่าซือ้ ทีด่ นิ ค่าทดแทน ค่ารือ้ ย้ายในการจัดหาทีด่ นิ จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณ 2.0035 ล้านบาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแนวเขต ท�ำให้ต้องด�ำเนินการรังวัดที่ดินใหม่
2. ก่อสร้างแหล่งน�้ำและระบบส่งน�้ำเพื่อชุมชน/ชนบท จ�ำนวน 127 รายการ อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง จ�ำนวน 24 รายการ
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 97 รายการ และยกเลิก จ�ำนวน 6 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นด�ำเนินการแล้ว
3. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน�ำ้ ในพืน้ ทีร่ บั น�ำ้ จ�ำนวน 121 รายการ อยูร่ ะหว่างจัดซือ้ จัดจ้าง จ�ำนวน 13 รายการ อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
ก่อสร้าง จ�ำนวน 58 รายการ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 46 รายการ และยกเลิก จ�ำนวน 4 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณ
จากแหล่งอื่นด�ำเนินการแล้ว
4. ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง จ�ำนวน 149 รายการ อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง จ�ำนวน 60 รายการ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
จ�ำนวน 81 รายการ และยกเลิก จ�ำนวน 8 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นด�ำเนินการแล้ว

สรุปปัญหาและอุปสรรค

1. การแก้ไขแบบก่อสร้างเนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงการท�ำประโยชน์ในที่ดิน หรือเพื่อลดผลกระทบกับ
ราษฎรในพื้นที่
2. ผู้รับจ้างน�ำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

แนวทางแก้ไข

1. ด�ำเนินการแก้ไขแบบและวางแผนช่วงเวลาก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพืน้ ทีแ่ ละความต้องการของราษฎรในพืน้ ที่ เร่งรัดงานส�ำรวจ
ออกแบบและด�ำเนินการควบคู่ไปกับงานปักหลักเขต และจัดหาที่ดิน พร้อมทั้งติดตามการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
ด�ำเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
2. ด�ำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้น�ำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดด�ำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่ก�ำหนด
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ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำอย่างบู รณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ�
1. การบริหารจัดการน�้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/2564
กรมชลประทาน ได้พจิ ารณาวิเคราะห์สถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ศักยภาพน�ำ้ ความเหมาะสมของพืน้ ที่ พันธุข์ า้ ว
แนวโน้มการตลาด และโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล ทีจ่ ะด�ำเนินการในช่วงฤดูแล้ง ซึง่ ได้วางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้กำ� หนดแผน นโยบาย
และมาตรการการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/2564 ดังนี้
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/2564
1. ทั้งประเทศ จ�ำนวน 5.90 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวนาปรัง จ�ำนวน 3.39 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน 1.90 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน
1.49 ล้านไร่) พืชไร่พืชผัก จ�ำนวน 2.51 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน 0.54 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 1.97 ล้านไร่)
2. ลุ่มน�้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด จ�ำนวน 1.04 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวนาปรัง จ�ำนวน 0.48 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน - ล้านไร่
นอกเขตชลประทาน 0.48 ล้านไร่) พืชไร่พืชผัก จ�ำนวน 0.56 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน 0.06 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 0.50 ล้านไร่)
3. ลุ่มน�้ำแม่กลอง 7 จังหวัด จ�ำนวน 0.30 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวนาปรัง จ�ำนวน 0.02 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน - ล้านไร่
นอกเขตชลประทาน 0.02 ล้านไร่ พืชไร่พืชผัก จ�ำนวน 0.28 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน 0.21 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 0.07 ล้านไร่)
ดังตาราง

ตารางที่ 1 แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/2564 ทั้งประเทศ
เขตพื้นที่
ทั้งประเทศ
(77 จังหวัด)
22 จังหวัด
ลุ่มเจ้าพระยา
7 จังหวัด
ลุ่มน�้ำแม่กลอง

ประเภทแหล่งน�้ำ
ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน
รวม
ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน
รวม
ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน
รวม

หน่วย : ล้านไร่
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/2564

ข้าวนาปรัง

พืชไร่ พืชผัก

รวม

1.90
1.49
3.39
0.00
0.48
0.48
0.00
0.02
0.02

0.54
1.97
2.51
0.06
0.50
0.56
0.21
0.07
0.28

2.44
3.46
5.90
0.06
0.98
1.04
0.21
0.09
0.30

2. ผลการบริหารจัดการน�้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/2564
2.1 สรุปแผนและผลการจัดสรรน�้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 มีดังนี้
แผนการจัดสรรน�้ำ จ�ำนวน 18,922 อุปโภค - บริโภค 2,572 ล้านลูกบาศก์เมตร รักษาระบบนิเวศและอื่น ๆ 9,450 ล้านลูกบาศก์เมตร
อุตสาหกรรม 392 ล้านลูกบาศก์เมตร การเกษตร 6,508 ล้านลูกบาศก์เมตร
ผลการจัดสรรน�้ำ จ�ำนวน 19,425 ล้านลูกบาศก์เมตร อุปโภค - บริโภค 2,312 ล้านลูกบาศก์เมตร รักษาระบบนิเวศและอื่น ๆ
9,015 ล้านลูกบาศก์เมตร อุตสาหกรรม 448 ล้านลูกบาศก์เมตร การเกษตร 7,377 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 103 ของแผนที่ตั้งไว้
ซึ่งมีปริมาณน�้ำท่าตามธรรมชาติ (Side Flow) รวมอยู่ด้วย
2.2		 สรุปแผนและผลการเพาะปลูกพืช ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 มีดังนี้
- แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง จ�ำนวน 1.09 ล้านไร่ (งดการปลูกข้าวนาปรัง) ประกอบด้วย พืชไร่ - พืชผัก 0.06 ล้านไร่ อ้อย 0.46 ล้านไร่
ไม้ผล - ไม้ยืนต้น 0.21 ล้านไร่ บ่อปลา - บ่อกุ้งและอื่น ๆ 0.36 ล้านไร่
- ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง จ�ำนวน 3.06 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปรัง 2.54 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 0.07 ล้านไร่ อ้อย 0.54 ล้านไร่
ไม้ผล - ไม้ยืนต้น 0.27 ล้านไร่ บ่อปลา - บ่อกุ้งและอื่น ๆ 0.36 ล้านไร่
รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน
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3. นโยบาย มาตรการการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/2564
1. ด้านการจัดสรรน�้ำ วางแผนการบริหารจัดการน�้ำแบบยั่งยืน โดยจัดสรรน�้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน�้ำต้นทุนในอ่างเก็บน�้ำ
เพื่อสนับสนุนการใช้น�้ำทุกกิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและพอเพียง ส�ำหรับการอุปโภค - บริโภค การรักษาระบบนิเวศ อุตสาหกรรม
และการเพาะปลูกพืชต้นฤดูฝนปีถัดไป โดยวางแผนการจัดสรรน�้ำเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ตามล�ำดับความส�ำคัญ ดังนี้
		 1.1 เพื่อการอุปโภค - บริโภค และการประปา
		 1.2 เพื่อการรักษาระบบนิเวศทางน�้ำ เช่น การผลักดันน�้ำเค็ม การขับไล่น�้ำเสีย
		 1.3 เพือ่ ส�ำรองน�ำ้ ไว้สำ� หรับการใช้นำ้� ในช่วงต้นฤดูฝน ส�ำหรับอุปโภค - บริโภคและรักษาระบบนิเวศ เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564
		 1.4 เพื่อการเกษตร
		 1.5 เพื่อการอุตสาหกรรม
2. ด้านการเกษตร
		 เนื่องจากปริมาณน�้ำต้นทุนน้อย จึงไม่วางแผนการส่งน�้ำส�ำหรับเพาะปลูกข้าวรอบที่ 2 ฤดูแล้ง ปี 2563/2564 แต่ใช้สนับสนุนไม้ผล
และพืชอืน่ ทีป่ ลูกไว้เดิมแล้วเท่านัน้ แต่ทงั้ นีจ้ ะต้องมีมาตรการควบคุมการใช้นำ�้ อย่างเข้มข้นดังเช่นทีเ่ คยด�ำเนินการในช่วงทีผ่ า่ นมา และมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้ท�ำการเพาะปลูกในฤดูแล้งนี้

มาตรการ

1. ด้านการจัดสรรน�้ำ
		 1.1 เขตลุ่มน�้ำเจ้าพระยา
			 เนื่องจากสภาพน�้ำต้นทุนมีจ�ำกัด ในเขตชลประทานลุ่มน�้ำเจ้าพระยาไม่สามารถส่งน�้ำสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปรัง
ปี 2563/2564 ระหว่ า งเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2563 ถึ ง เดื อ นเมษายน 2564 สามารถสนั บ สนุ น ได้ เ ฉพาะน�้ ำ เพื่ อ การอุ ป โภค - บริ โ ภค
รักษาระบบนิเวศและพืชต่อเนื่องเท่านั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การบริหารจัดการน�้ำ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก�ำหนดมาตรการในการบริหารจัดการน�้ำ ดังนี้
			 1) ประตูระบายน�้ำและอาคารเชื่อมต่อที่ดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรบริหารส่วนจังหวัดที่รับน�้ำจากแม่น�้ำ
ในลุ่มน�้ำเจ้าพระยา จะเปิดรับน�้ำเฉพาะเพื่อการอุปโภค - บริโภค เป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ไม่สามารถส่งน�้ำสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปรัง
ปี 2563/2564 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564
			 2) ส�ำหรับล�ำน�้ำหรือคลองส่งน�้ำที่มีความจ�ำเป็นต้องรับน�้ำเข้าเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลิ่งล�ำน�้ำ ให้รับน�้ำเข้าในเกณฑ์ต�่ำสุด
ตามแผนการรับน�้ำที่กรมชลประทานก�ำหนด
			 3) สถานีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ไม่สามารถสนับสนุนน�้ำส�ำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปรังปี 2563/2564 ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564 ขอความร่วมมือเกษตรกร ไม่ท�ำการปิดกั้นล�ำน�้ำหรือสูบน�้ำเข้าพื้นที่การเกษตร
			 4) สถานีสูบน�้ำของการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนท้องถิ่น และสถานีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้า
เพื่อการอุปโภค - บริโภค สามารถท�ำการสูบน�้ำได้ตามปกติ ตามแผนการสูบน�้ำ ที่ได้เสนอกรมชลประทานไว้แล้ว
			 5) ปรับลดขนาดการผลิต หรืองดเว้นการเลี้ยงสัตว์น�้ำในบ่อปลา บ่อกุ้ง เขตโครงการชลประทานลุ่มน�้ำเจ้าพระยาและปรับลด
ขนาดการผลิ ต หรื อ งดเว้ น การเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ ำ ในกระชั ง ในแม่ น�้ ำ ปิ ง แม่ น�้ ำ น่ า น แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา แม่ น�้ ำ น้ อ ย แม่ น�้ ำ ป่ า สั ก แม่ น้� ำ ท่ า จี น
และในระบบชลประทาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
			 6) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน�้ำเสียลงในแม่น�้ำ คูคลองและแหล่งน�้ำต่าง ๆ เนื่องจาก
ท�ำให้ต้องระบายน�้ำเพิ่มขึ้นเพื่อเจือจางน�้ำเสีย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน�้ำที่ต้องส�ำรองไว้ให้เพียงพอส�ำหรับการอุปโภค - บริโภค
และรักษาระบบนิเวศตลอดฤดูแล้งนี้และต้นฤดูฝนหน้า
		 1.2 เขตลุ่มน�้ำแม่กลอง
		
ปริมาณน�้ำในเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในเกณฑ์ปีน�้ำน้อย วางแผนจัดสรรน�้ำสอดคล้องกับ
ปริ ม าณน�้ ำ ต้ น ทุ น ที่ มี อ ยู ่ ไม่ ส ามารถสนั บ สนุ น น�้ ำ ส� ำ หรั บ การเพาะปลู ก ข้ า วนาปรั ง ปี 2563/2564 ระหว่ า งเดื อ นมกราคม 2564
ถึงเดือนมิถุนายน 2564 สามารถสนับสนุนได้เฉพาะเพื่อการอุปโภค - บริโภค รักษาระบบนิเวศ และพืชต่อเนื่องเท่านั้น
		 1.3 เขตลุ่มน�้ำอื่น ๆ ให้วางแผนจัดสรรน�้ำสอดคล้องกับปริมาณน�้ำต้นทุน ดังต่อไปนี้
			 1) ไม่สามารถส่งน�้ำสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปรังปี 2563/2564 ได้แก่ เขื่อนแม่มอก จังหวัดล�ำปาง เขื่อนห้วยหลวง
จังหวัดอุดรธานี เขื่อนน�้ำพุง จังหวัดสกลนคร เขื่อนหนองปลาไหล จังหวัดระยอง และเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระบายน�้ำ
เพื่อการผลิตไฟฟ้า)
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			 2) สนับสนุนน�้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชไร่ - พืชผัก และอื่น ๆ ได้แก่ เขื่อนกิ่วลม จังหวัดล�ำปาง เขื่อนน�้ำอูน จังหวัดสกลนคร
เขื่อนล�ำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เขื่อนบางพระ จังหวัดชลบุรี เขื่อนประแสร์ จังหวัดระยอง เขื่อนนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี
			 3) สนั บ สนุ น น�้ ำ เพื่ อ การเพาะปลู ก ข้ า วนาปรั ง ปี 2563/2564 ได้ แ ก่ เขื่ อ นแม่ งั ด สมบู ร ณ์ ช ล เขื่ อ นแม่ ก วงอุ ด มธารา
จังหวัดเชียงใหม่ เขื่ อ นกิ่ ว คอหมา จั ง หวั ด ล� ำ ปาง เขื่ อ นอุ บ ลรั ต น์ เขื่ อ นจุ ฬ าภรณ์ จั ง หวั ด ขอนแก่ น เขื่ อ นล� ำ ปาว จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ์
เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เขื่อนล�ำแชะ เขื่อนล�ำตะคอง เขื่อนล�ำพระเพลิง เขื่อนมูลบน จังหวัดนครราชสีมา เขื่อนกระเสียว
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เขื่ อ นทั บ เสลา จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี เขื่ อ นขุ น ด่ า นปราการชล จั ง หวั ด นครนายก เขื่ อ นคลองสี ยั ด จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเขื่อนบางลาง จังหวัดปัตตานี
2. ด้านการเกษตร
เนื่องจากในบางพื้นที่มีปริมาณน�้ำต้นทุนในอ่างเก็บน�้ำค่อนข้างน้อย จึงไม่สามารถจัดสรรน�้ำส�ำหรับการเพาะปลูกข้าวรอบที่ 2
ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/2564 ในบางพื้นที่ และสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น�้ำน้อย หรือเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น โครงการ
ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย (หลังนา) ปี 2564 เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ 2
3. ด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และด้านการตลาด
		 3.1 ให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสถานการณ์น�้ำในแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน แนวโน้มความต้องการของตลาด ราคา
และแหล่งรับซื้อพืชฤดูแล้ง เป็นต้น
		 3.2 ประสาน และช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดหาช่องทางการตลาดให้กับผลผลิตพืชฤดูแล้ง
		 3.3 สร้างการรับรู้เพื่อให้เกษตรกรท�ำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งเป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้
			 -  ข้าวรอบที่ 2 ควบคุมพื้นที่ปลูกไม่ให้เกินจ�ำนวนที่ก�ำหนด
			 -  พืชไร่ - พืชผัก ส่งเสริมให้มีพื้นที่ปลูกได้ตามจ�ำนวนที่ก�ำหนด
		 3.4 เชิญชวนเกษตรกรให้ปลูกพืชใช้น�้ำน้อย โดยเข้าร่วมโครงการของรัฐ เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย (หลังนา)
ปี 2564
		 3.5 การแนะน�ำให้เกษตรกรปฏิบัติดูแลรักษาพืชในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งการรักษาความชื้นและลดการเผาตอซัง

4. การจัดสรรน�้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานปี 2564
		 4.1 หลักเกณฑ์การจัดสรรน�้ำเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ
			 การบริหารจัดการน�ำ้ จะวางแผนการใช้นำ�้ แบบยัง่ ยืนโดยจัดสรรน�ำ้ ให้สอดคล้องกับปริมาณน�ำ้ ต้นทุนในอ่างเก็บน�ำ้ เพือ่ สนับสนุน
การใช้น�้ำทุกกิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรมโดยอาศัยน�้ำฝนเป็นหลัก และสนับสนุนน�้ำชลประทานเสริมในช่วงต้นฤดูฝน
และ/หรือช่วงที่เกิดฝนทิ้งช่วง ซึ่งมีการจัดล�ำดับความส�ำคัญในการจัดสรรน�้ำดังนี้
			 1) เพื่อการอุปโภค - บริโภคและการประปา
			 2) เพื่อการรักษาระบบนิเวศ เช่น การผลักดันน�้ำเค็ม การผลักดันน�้ำเสีย เป็นต้น
			 3) เพื่อการเกษตรกรรม
			 4) เพื่อการอุตสาหกรรม
			 อีกทั้งยังมีแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ (ฤดูฝน) ปี 2564 เนื่องจากในช่วงฤดูฝนของทุกปีจะเกิดอุทกภัยขึ้น
บ่อยครั้ง กรมชลประทานจึงได้ก�ำหนดแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ (ฤดูฝน) ปี 2564 ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
และประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการบริหารจัดการอ่างเก็บน�ำ้ การแจ้งข้อมูลสถานการณ์นำ�้ และการให้ความช่วยเหลือ พร้อมทัง้ ประสาน
ส�ำนักฝนหลวงและการบินเกษตรจัดท�ำแผนการเพิ่มปริมาณน�้ำต้นทุนอ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่
4.2 แผนการจัดสรรน�้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน
		 การส่งน�้ำจะเป็นในลักษณะการส่งน�้ำชลประทานเพิ่มเติมให้กับพื้นที่เพาะปลูก ในเขตชลประทานที่มีปริมาณน�้ำฝนไม่เพียงพอ
ต่ อ ความต้ อ งการใช้ น�้ ำ ของพื ช ในช่ ว งต้ น ฤดู ฝ น และ/หรื อ ช่ ว งที่ เ กิ ด ฝนทิ้ ง ช่ ว ง ซึ่ ง เป็ น ไปตามสภาวะปกติ ข องการเพาะปลู ก พื ช ฤดู ฝ น
ในเขตชลประทาน โดยมีพื้นที่เป้าหมายการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2564 รวมทั้งประเทศประมาณ 27.625 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปี
16.650 ล้านไร่ พืชไร่ 0.336 ล้านไร่ พืชผัก 0.223 ล้านไร่ อ้อย 1.300 ล้านไร่ ไม้ผล 1.340 ล้านไร่ ไม้ยืนต้น 1.078 ล้านไร่ บ่อปลา
0.577 ล้านไร่ บ่อกุ้ง 0.285 ล้านไร่ และอื่น ๆ 5.836 ล้านไร่ รวมความต้องการใช้น�้ำภาคการเกษตร 21,826 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้
ยังมีความต้องการใช้นำ�้ นอกภาคเกษตรอีก 10,513 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย การอุปโภค - บริโภค 2,686 ล้านลูกบาศก์เมตร อุตสาหกรรม
460 ล้านลูกบาศก์เมตร รักษาระบบนิเวศ 4,180 ล้านลูกบาศก์เมตร และอื่น ๆ 3,187 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมแผนการใช้น�้ำในช่วงฤดูฝนทั้งสิ้น
32,339 ล้านลูกบาศก์เมตร ส�ำหรับสภาพน�้ำในลุ่มน�้ำต่าง ๆ มีดังนี้
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			 ลุ่มน�้ำปิงตอนบน และลุ่มน�้ำสาละวิน
			 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 อ่างเก็บน�ำ้ แม่งดั สมบูรณ์ชล และอ่างเก็บน�ำ้ แม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน�ำ้ ใช้การได้ รวมกันประมาณ
114.02 ล้านลูกบาศก์เมตร
			 ส�ำหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ปิงตอนบนมีพนื้ ทีร่ วมกันประมาณ 0.534 ล้านไร่ ประกอบด้วย
ข้าวนาปี ประมาณ 0.348 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 13,831 ไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 0.131 ล้านไร่ บ่อปลา ประมาณ 4,500 ไร่
และอื่ น ๆ ประมาณ 35,653 ไร่ โดยมี ค วามต้ อ งการใช้ น�้ ำ เพื่ อ การเพาะปลู ก และกิ จ กรรมการใช้ น�้ ำ ต่ า ง ๆ เป็ น ปริ ม าณน�้ ำ ประมาณ
428.91 ล้านลูกบาศก์เมตร
			 ลุ่มน�้ำวัง ลุ่มน�้ำกก ลุ่มน�้ำยม และลุ่มน�้ำน่าน
			 ณ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2564 อ่ า งเก็ บ น�้ ำ กิ่ ว ลม และอ่ า งเก็ บ น�้ ำ กิ่ ว คอหมา มี ป ริ ม าณน�้ ำ ใช้ ก ารได้ ร วมกั น ประมาณ
95.48 ล้านลูกบาศก์เมตร
			 ส�ำหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ วัง ลุม่ น�ำ้ กกมีพน้ื ทีร่ วมกันประมาณ 2.930 ล้านไร่ ประกอบด้วย
ข้าวนาปี ประมาณ 1.692 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 10,663 ไร่ อ้อย ประมาณ 73,868 ไร่ ไม้ผล - ไม้ยนื ต้น ประมาณ 49,894 ล้านไร่
บ่อปลา ประมาณ 1,660 ไร่ และอื่น ๆ ประมาณ 1.101 ล้านไร่ โดยมีความต้องการใช้น�้ำเพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น�้ำต่าง ๆ
เป็นปริมาณน�้ำประมาณ 2,586.87 ล้านลูกบาศก์เมตร
			 ลุ่มน�้ำเจ้าพระยา
			 ณ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2564 อ่ า งเก็ บ น�้ ำ ภู มิ พ ล และอ่ า งเก็ บ น�้ ำ สิ ริ กิ ติ์ มี ป ริ ม าณน�้ ำ ใช้ ก ารได้ ร วมกั น ประมาณ
1,759.10 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร อ่ า งเก็ บ น�้ ำ ป่ า สั ก ชลสิ ท ธิ์ มี ป ริ ม าณน�้ ำ ใช้ ก ารได้ ป ระมาณ 228.58 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร อ่ า งเก็ บ น�้ ำ
แควน้อยบ�ำรุงแดน มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 277.33 ล้านลูกบาศก์เมตร
			 ส�ำหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน�้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ท้ายอ่างเก็บน�้ำภูมิพลและอ่างเก็บน�้ำสิริกิติ์
ประมาณ 10.576 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปี ประมาณ 7.965 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 0.129 ล้านไร่ อ้อย ประมาณ 0.605 ล้านไร่
ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 0.341 ล้านไร่ บ่อปลา - บ่อกุ้ง ประมาณ 0.362 ล้านไร่ และอื่น ๆ ประมาณ 1.161 ล้านไร่ โดยมีความต้องการใช้น�้ำ
เพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น�้ำต่าง ๆ เป็นปริมาณน�้ำประมาณ 11,739.31 ล้านลูกบาศก์เมตร
			 ลุ่มน�้ำแม่กลอง
			 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 อ่างเก็บน�้ำศรีนครินทร์ และอ่างเก็บน�้ำวชิราลงกรณ มีปริมาณน�้ำใช้การได้รวมกันประมาณ
2,115.61 ล้านลูกบาศก์เมตร
			 ส�ำหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ แม่กลองมีพนื้ ทีร่ วมกันประมาณ 2.335 ล้านไร่ ประกอบด้วย
ข้าวนาปี ประมาณ 0.875 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 0.236 ล้านไร่ อ้อย ประมาณ 0.467 ล้านไร่ ไม้ผล - ไม้ยนื ต้น ประมาณ 0.378 ล้านไร่
บ่อปลา - บ่อกุง้ ประมาณ 0.182 ล้านไร่ และอืน่ ๆ ประมาณ 0.197 ล้านไร่ โดยมีความต้องการใช้นำ�้ เพือ่ การเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้นำ�้ ต่าง ๆ
เป็นปริมาณน�้ำประมาณ 4,439.44 ล้านลูกบาศก์เมตร
		
ลุ่มน�้ำชี
			 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 อ่างเก็บน�้ำจุฬาภรณ์ มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 41.21 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้ำล�ำปาว
มีปริมาณน�ำ้ ใช้การได้ประมาณ 361.49 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�ำ้ อุบลรัตน์ มีปริมาณน�ำ้ ต�ำ่ กว่าระดับน�ำ้ เก็บกักต�ำ่ สุด 316.41 ล้านลูกบาศก์เมตร
			 ส�ำหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน�้ำชีมีพื้นที่ รวมกันประมาณ 1.326 ล้านไร่ ประกอบด้วย
ข้าวนาปี ประมาณ 1.211 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 5,586 ไร่ อ้อย ประมาณ 46,481 ไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 3,937 ไร่
บ่อปลา - บ่อกุ้ง ประมาณ 12,952 ไร่ และอื่น ๆ ประมาณ 46,669 ไร่ โดยมีความต้องการใช้น�้ำเพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น�้ำต่าง ๆ
เป็นปริมาณน�้ำประมาณ 1,815.69 ล้านลูกบาศก์เมตร
			 ลุ่มน�้ำมูล
			 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 อ่างเก็บน�้ำล�ำตะคอง มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 229.10 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้ำ
ล�ำพระเพลิง มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 98.21 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้ำมูลบนและอ่างเก็บน�้ำล�ำแชะ มีปริมาณน�้ำใช้การได้รวมกัน
ประมาณ 237.07 ล้านลูกบาศก์เมตร
			 ส�ำหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน�้ำมูลมีพื้นที่รวมกันประมาณ 2.091 ล้านไร่ ประกอบด้วย
ข้าวนาปี ประมาณ 1.505 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 19,343 ไร่ อ้อย ประมาณ 13,883 ไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 8,782 ไร่
บ่อปลา ประมาณ 2,533 ไร่ และอื่น ๆ ประมาณ 0.542 ล้านไร่ โดยมีความต้องการใช้น�้ำเพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น�้ำต่าง ๆ
เป็นปริมาณน�้ำประมาณ 1,587.88 ล้านลูกบาศก์เมตร
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

			 ลุ่มน�้ำโขง
			 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 อ่างเก็บน�้ำห้วยหลวง มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 34.60 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้ำน�้ำอูน
มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 140.24 ล้านลูกบาศก์เมตร
			 ส�ำหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พื้นที่ลุ่มน�้ำโขงมีพื้นที่รวมกันประมาณ 1.015 ล้านไร่ ประกอบด้วย
ข้าวนาปี ประมาณ 0.673 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 4,747 ไร่ อ้อย ประมาณ 3,451 ไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 10,610 ไร่
บ่อปลา ประมาณ 2,252 ไร่ และอื่น ๆ ประมาณ 0.321 ล้านไร่ โดยมีความต้องการใช้น�้ำเพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น�้ำต่าง ๆ
เป็นปริมาณน�้ำประมาณ 639.49 ล้านลูกบาศก์เมตร
			 ลุ่มน�้ำในภาคตะวันออก
			 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 อ่างเก็บน�้ำขุนด่านปราการชล มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 36.02 ล้านลูกบาศก์เมตร
อ่างเก็บน�้ำคลองสียัด มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 29.97 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้ำบางพระ มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ
37.55 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้ำหนองปลาไหล มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 113.75 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้ำประแสร์
มีปริมาณน�ำ้ ใช้การได้ประมาณ 147.70 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�ำ้ นฤบดินทรจินดา มีปริมาณน�ำ้ ใช้การได้ประมาณ 69.08 ล้านลูกบาศก์เมตร
			 ส�ำหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ตะวันออกมีพนื้ ที่ รวมกันประมาณ 2.061 ล้านไร่ ประกอบด้วย
ข้าวนาปี ประมาณ 0.921 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 20,091 ไร่ อ้อย ประมาณ 5,361 ไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 0.464 ล้านไร่
บ่อปลา - บ่อกุ้ง ประมาณ 0.271 ล้านไร่ และอื่น ๆ ประมาณ 0.380 ล้านไร่ โดยมีความต้องการใช้น�้ำเพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น�้ำ
ต่าง ๆ เป็นปริมาณน�้ำประมาณ 2,035.59 ล้านลูกบาศก์เมตร
		
ลุ่มน�้ำในภาคใต้
			 ณ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2564 อ่ า งเก็ บ น�้ ำ แก่ ง กระจาน มี ป ริ ม าณน�้ ำ ใช้ ก ารได้ ป ระมาณ 226.27 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร
อ่างเก็บน�้ำปราณบุรี มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 218.01 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้ำบางลางมีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ
826.08 ล้านลูกบาศก์เมตร
			 ส�ำหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พื้นที่ลุ่มน�้ำภาคใต้มีพื้นที่ รวมกันประมาณ 3.518 ล้านไร่ ประกอบด้วย
ข้าวนาปี ประมาณ 0.902 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 56,021 ไร่ อ้อย ประมาณ 9,155 ไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 1.014 ล้านไร่
บ่อปลา - บ่อกุง้ ประมาณ 21,704 ไร่ และอืน่ ๆ ประมาณ 1.516 ล้านไร่ โดยมีความต้องการใช้นำ�้ เพือ่ การเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้นำ�้ ต่าง ๆ
เป็นปริมาณน�้ำประมาณ 3,812.93 ล้านลูกบาศก์เมตร
		
ลุ่มน�้ำอื่น ๆ
			 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 อ่างเก็บน�้ำกระเสียว มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 83.80 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้ำทับเสลา
มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 36.64 ล้านลูกบาศก์เมตร
			 ส�ำหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ อืน่ ๆ มีพนื้ ที่ รวมกันประมาณ 1.167 ล้านไร่ ประกอบด้วย
ข้าวนาปี ประมาณ 0.419 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 56,240 ไร่ อ้อย ประมาณ 72,602 ไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 6,500 ไร่
บ่อปลา - บ่อกุ้ง ประมาณ 1,819 ไร่ และอื่น ๆ 0.484 ล้านไร่ โดยมีความต้องการใช้น�้ำเพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น�้ำต่าง ๆ
เป็นปริมาณน�้ำประมาณ 3,163.03 ล้านลูกบาศก์เมตร
4.3 การวางแผนการเพาะปลูกฤดูกาลผลิต ปี 2564
			 4.3.1 พื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน
					 1. ลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยา ปริมาณน�ำ้ ต้นทุนในเขือ่ นหลัก 4 แห่ง ประกอบด้วย เขือ่ นภูมพิ ล เขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ เขือ่ นแควน้อยบ�ำรุงแดน
และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 มีปริมาณน�้ำใช้การได้ 2,265.01 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแยกพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ
						 1.1 ตอนบนของลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ (ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไป)
							 - พื้นที่ลุ่มต�่ำทุ่งบางระก�ำ 0.382 ล้านไร่ โดยแบ่งพื้นที่เพาะปลูก 0.265 ล้านไร่ เริ่มส่งน�้ำท�ำการเพาะปลูก
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ส่วนพื้นที่ที่เหลือ 0.117 ล้านไร่ จะเพาะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกสม�่ำเสมอ
และมีปริมาณน�้ำในพื้นที่เพียงพอ
							 - พืน้ ทีด่ อน 1.108 ล้านไร่ เพาะปลูกเมือ่ กรมอุตนุ ยิ มวิทยาประกาศเข้าสูฤ่ ดูฝน มีฝนตกสม�ำ่ เสมอและมีปริมาณน�ำ้
ในพื้นที่เพียงพอ โดยใช้น�้ำฝนเป็นหลักเสริมด้วยน�้ำท่าและน�้ำชลประทาน
						 1.2 ตอนล่างของลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ (ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมา)
							 - พืน้ ทีล่ มุ่ ต�ำ่ พืน้ ที่ 1.15 ล้านไร่ เริม่ ท�ำการเพาะปลูกเมือ่ กรมอุตนุ ยิ มวิทยาประกาศเข้าสูฤ่ ดูฝน มีฝนตกสม�ำ่ เสมอ
และมีปริมาณน�้ำในพื้นที่เพียงพอ
รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

							 - พื้นที่ดอน 5.32 ล้านไร่ เริ่มเพาะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกสม�่ำเสมอ
และมีปริมาณน�้ำในพื้นที่เพียงพอ โดยใช้น�้ำฝนเป็นหลักเสริมด้วยน�้ำท่าและน�้ำชลประทาน
				 2. ลุ่มน�้ำแม่กลอง ปริมาณน�้ำต้นทุนในเขื่อนหลัก 2 แห่ง ประกอบด้วย เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ
ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 มีปริมาณน�้ำใช้การได้ 2,115.61 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแยกพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ
						 -  พื้นที่ลุ่มต�่ำ มีพื้นที่ประมาณ 0.08 ล้านไร่ ใน 2 จังหวัด ประกอบด้วย นครปฐม และสุพรรณบุรี แนะน�ำให้
เกษตรกรท�ำการเพาะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกสม�่ำเสมอและมีปริมาณน�้ำในพื้นที่เพียงพอ
						 -  พื้นที่ดอน ประมาณ 0.80 ล้านไร่ ใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ปกติฤดูเพาะปลูกเริ่มเดือนกรกฎาคม คาดว่าปริมาณน�้ำมีเพียงพอ แนะน�ำให้เพาะปลูกได้
ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม
					 3. ในพืน้ ทีโ่ ครงการชลประทานอืน่ ๆ การเพาะปลูกพืชฤดูฝน จะด�ำเนินการตามมติคณะกรรมการจัดการชลประทาน
(JMC) ของแต่ละพื้นที่ แยกเป็น
						 3.1 ภาคเหนือ พื้นที่ปลูกข้าวนาปีประมาณ 5.32 ล้านไร่ ใน 17 จังหวัด แนะน�ำให้ปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกสม�่ำเสมอและมีปริมาณน�้ำในพื้นที่เพียงพอ			
						 3.2 ภาคกลางและภาคตะวันตก พื้นที่ปลูกข้าวนาปีประมาณ 5.64 ล้านไร่ ใน 16 จังหวัด แนะน�ำให้ปลูก
เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกสม�่ำเสมอและมีปริมาณน�้ำในพื้นที่เพียงพอ
						 3.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ปลูกข้าวนาปี ประมาณ 3.39 ล้านไร่ ใน 20 จังหวัด แนะน�ำให้ปลูก
เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกสม�่ำเสมอและมีปริมาณน�้ำในพื้นที่เพียงพอ		
						 3.4 ภาคตะวันออก พื้นที่ปลูกข้าวนาปีประมาณ 1.33 ล้านไร่ ใน 8 จังหวัด แนะน�ำให้ปลูก เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกสม�่ำเสมอและมีปริมาณน�้ำในพื้นที่เพียงพอ
						 3.5 ภาคใต้ พื้นที่รวม 0.96 ล้านไร่ แยกเป็น
							 3.5.1 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก พื้นที่ปลูกข้าวนาปีประมาณ 0.02 ล้านไร่ ใน 5 จังหวัด แนะน�ำให้ปลูกตั้งแต่
ต้นเดือนสิงหาคม 2564
							 3.5.2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประมาณ 0.94 ล้านไร่ ใน 8 จังหวัด แนะน�ำให้ปลูกตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2564
			 4.3.2 พื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน แนะน�ำให้เกษตรกรท�ำการเพาะปลูกตามฤดูกาลปกติ เมื่อเข้าช่วงฤดูฝนตกชุก
ทัง้ นีใ้ นพืน้ ทีภ่ าคใต้ (ฝัง่ ตะวันออก) ฤดูฝนจะแตกต่างจากภาคอืน่ แนะน�ำให้เกษตรกรท�ำการเพาะปลูกตามฤดูกาลปกติ ประมาณเดือนตุลาคม 2564
					 แผนการเตรียมการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดการขาดแคลนน�้ำ
				 -  เครื่องสูบน�้ำเคลื่อนที่ กรมชลประทานได้จัดเตรียมเครื่องสูบน�้ำเคลื่อนที่กระจายอยู่ตามส�ำนักงานชลประทาน
และโครงการชลประทานทัว่ ประเทศ พร้อมใช้งานประมาณ 2,140 เครือ่ ง เพือ่ ให้ความช่วยเหลือเมือ่ พืน้ ทีก่ ารเกษตรขาดแคลนน�ำ้ หรือฝนทิง้ ช่วง
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการใช้เครื่องสูบน�้ำเคลื่อนที่ ปี พ.ศ. 2544
				 -  รถยนต์บรรทุกน�้ำ กรมชลประทานมีรถยนต์บรรทุกน�้ำที่ใช้ปฏิบัติงานกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศประมาณ
503 คัน แบ่งเป็น ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง 191 คัน ภาคตะวันออก 88 คัน และภาคตะวันตก 18 คัน
ภาคใต้ 36 คัน
			 4.3.3 มาตรการของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน�้ำในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. 2564
					 กรมชลประทานพิจารณาด�ำเนินการในการบริหารจัดการน�้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ดังนี้
					 1. จัดสรรน�้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปี
					 2. การส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น�้ำฝนเป็นหลัก ใช้น�้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้น
					 3. บริหารจัดการน�้ำท่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยระบบและอาคารชลประทาน
					 4. ด�ำเนินการเก็บกักน�้ำในเขื่อนให้มากที่สุด ไม่ต�่ำกว่าเกณฑ์เก็บกักน�้ำต�่ำสุด (Lower Rule Curve; LRC) ตามช่วงเวลา
เพื่อความมั่นคงด้านการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบนิเวศ
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ข้อแนะน�ำการเพาะปลูกข้าวนาปีฤดูฝนในเขตชลประทาน ปี 2564
ภาคเหนือ

ประมาณ 5.13 ล้านไร่ ใน 17 จังหวัด
แนะน�ำให้ปลูกเมือ่ กรมอุตนุ ยิ มวิทยา
ประกาศเข้าสูฤ่ ดูฝนและมีปริมาณฝน
เพียงพอ

ภาคกลางและภาคตะวันตก
ประมาณ 5.86 ล้านไร่ ใน 16 จังหวัด
แนะน�ำให้ปลูกเมือ่ กรมอุตนุ ยิ มวิทยา
ประกาศเข้าสูฤ่ ดูฝนและมีปริมาณฝน
เพียงพอ

พืน้ ที่ 2 จังหวัด ทีไ่ ม่มกี ารเพาะปลูก
ในเขตชลประทาน

ภาคใต้ฝง่ั ตะวันตก

ประมาณ 0.03 ล้านไร่ ใน 6 จังหวัด
แนะน�ำให้ปลูกตัง้ แต่ตน้ เดือน ส.ค. 64

ข้าวนาปีฤดูฝน ในเขตชลประทาน
ปี 2563 จ�ำนวน 16.79 ล้านไร่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประมาณ 3.48 ล้านไร่ ใน 20 จังหวัด
แนะน�ำให้ปลูกเมือ่ กรมอุตนุ ยิ มวิทยา
ประกาศเข้าสูฤ่ ดูฝนและมีปริมาณฝน
เพียงพอ

ภาคตะวันออก

ประมาณ 1.34 ล้านไร่ ใน 20 จังหวัด
แนะน�ำให้ปลูกเมือ่ กรมอุตนุ ยิ มวิทยาประกาศ
เข้าสูฤ่ ดูฝนและมีปริมาณฝนเพียงพอ
พืน้ ทีใ่ นเขตลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยาและแม่กลอง
พืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ต�ำ่
พืน้ ทีด่ อน
ตอนบนของลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยา (ทุง่ บางระก�ำ) 0.265 ล้านไร่
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย. 64
ตอนล่างลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยา 1.15 ล้านไร่ แนะน�ำให้ปลูกเมือ่
กรมอุตนุ ยิ มวิทยาประกาศเข้าสูฤ่ ดูฝนและมีปริมาณฝนเพียงพอ
ลุม่ แม่กลอง 0.08 ล้านไร่ ตัง้ แต่กลางเดือน ก.ค. 64

ลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยา 6.235 ล้านไร่ แนะน�ำให้ปลูกเมือ่
กรมอุตนุ ยิ มวิทยาประกาศเข้าสูฤ่ ดูฝนและมีปริมาณฝนเพียงพอ
ลุม่ แม่กลอง 0.08 ล้านไร่
ตัง้ แต่กลางเดือน ก.ค. 64

ภาคใต้ฝง่ั ตะวันออก

ประมาณ 0.03 ล้านไร่ ใน 6 จังหวัด
แนะน�ำให้ปลูกตัง้ แต่ตน้ เดือน ส.ค. 64

ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ
กรมชลประทานมีภารกิจในการป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือที่สามารถป้องกันภัยหรือเครื่องมือในการคาดการณ์ แจ้งเตือนสถานการณ์น�้ำเพื่อบรรเทาความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นจากน�้ำ ดังนี้
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันอุทกภัยและบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย เป็นงานปรับปรุงเขื่อน ตลอดจนพัฒนาระบบระบายน�้ำ
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน�ำ้ ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ งบประมาณตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 8,345.8786 ล้านบาท ได้รบั จัดสรร จ�ำนวน 8,295.4967 ล้านบาท เบิกจ่าย จ�ำนวน 6,266.9620 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 75.55 ของงบประมาณจัดสรร
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47

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

เป้าหมายผลผลิต
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2564
แผน

ผล

เชิงปริมาณ : จ�ำนวนรายการงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน�้ำ	

รายการ

236

141

เชิงคุณภาพ : จ�ำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ

ล้านไร่

731,988

457,984

เชิงเวลา : ระยะเวลาการด�ำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานทีก่ ำ� หนดไว้

ร้อยละ

100

71.31

เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

ร้อยละ

100

65.00

กิจกรรมหลักที่ด�ำเนินการประกอบด้วย

ป้องกันและบรรเทาภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เศรษฐกิจ จ�ำนวน 236 รายการ อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง จ�ำนวน 88 รายการ
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 141 รายการ และยกเลิก จ�ำนวน 7 รายการ เนื่องจากหน่วยงานอื่นด�ำเนินการแล้ว เพราะได้รับงบประมาณจาก
แหล่งอื่นด�ำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้น

สรุปปัญหาและอุปสรรค

1. การแก้ไขแบบก่อสร้าง เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงการท�ำประโยชน์ในที่ดิน หรือเพื่อลดผลกระทบกับ
ราษฎรในพื้นที่
2. ผู้รับจ้างน�ำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

แนวทางแก้ไข

1. ด�ำเนินการแก้ไขแบบและวางแผนช่วงเวลาก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพืน้ ทีแ่ ละความต้องการของราษฎรในพืน้ ที่ เร่งรัดงานส�ำรวจ
ออกแบบและด�ำเนินการควบคู่ไปกับงานปักหลักเขต และจัดหาที่ดิน พร้อมทั้งติดตามการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
ด�ำเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
2. ด�ำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้น�ำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดด�ำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่ก�ำหนด
2. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน�้ำชี - มูล
 การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย
		 จากการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาของการเริ่มต้นสู่ฤดูฝนของประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากบริเวณ
ประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนือ่ งและครอบคลุมพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของประเทศ ประกอบกับทิศทางลมระดับผิวพืน้ ถึงความสูง 3.5 กิโลเมตร (700 hPa)
ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดน�ำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และลมชั้นบนตั้งแต่ระดับ
ความสูง 5 กิโลเมตรขึ้นไป (500 hPa) ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย และถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของ
ประเทศไทยในปีนี้ ซึ่งในช่วงครึ่งแรกของฤดูฝน ปริมาณและการกระจายของฝนจะมีมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ส่วนในช่วงครึ่งหลังของฤดูฝนปริมาณ
และการกระจายของฝนจะเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามในบางช่วงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันหลายวัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะ
น�้ำท่วมฉับพลันและน�้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ ฤดูฝนปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้วและมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ 5 - 10
โดยศูนย์ปฏิบัติการน�้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน (SWOC) ได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น�้ำอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการคาดหมาย
ลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน (ช่วง สิงหาคม - ตุลาคม 2564) พบว่า ปริมาณฝนรวมประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ
ยกเว้นบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5
(530 - 730 มิลลิเมตร) ซึง่ ครอบคลุมไปถึงพืน้ ทีบ่ ริเวณลุม่ น�ำ้ ชี - มูล และคาดว่าพายุหมุนเขตร้อนจะมีโอกาสเคลือ่ นเข้าสูป่ ระเทศไทย ในล�ำดับต่อมา
กรมชลประทานจึงได้เตรียมพร้อมรับมือฝนตามมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการน�ำ้ ในช่วงฤดูฝนปี 2564 เพือ่ ป้องกันและลดผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ตามนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อ�ำนวยการกองอ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ
และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
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1) มาตรการเตรียมรับมือปัญหาอุทกภัย
			 • ก�ำหนดพื้นที่ วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมซ�้ำซาก/พื้นที่เกษตรเสี่ยงน�้ำท่วม
				 - ปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำ ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการน�้ำของอ่าง
				 - ปริมาณน�้ำในล�ำน�้ำ และก�ำจัดสิ่งกีดขวางทางน�้ำ
				 - พื้นที่เกษตรกรรม และชุมชนที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย
		 • ก�ำหนดคน ก�ำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่าง ๆ ที่จะได้รับผลกระทบรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
				 - ติดตามสถานการณ์น�้ำอย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ
				 - วิเคราะห์คาดการณ์น�้ำในล�ำน�้ำ
			 • จัดสรรทรัพยากร มีการวางแผนด�ำเนินงานในจุดเสี่ยงภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินงานได้ตลอดเวลา เช่น
เครื่องสูบน�้ำ เครื่องจักรกล รถขุด รถแทร็คเตอร์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ในแต่ละพื้นที่ให้เพียงพอ และส�ำรองไว้ที่ส่วนกลาง
2) การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร - เครื่องมือ กรมชลประทานมีการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร - เครื่องมือ
ทั้ง 8 ศูนย์ทั่วประเทศ รวมทั้งหมดจ�ำนวน 5,935 หน่วย ประกอบด้วย เครื่องสูบน�้ำ 2,140 เครื่อง รถบรรทุกน�้ำ 503 คัน และเครื่องจักรกล
สนับสนุนอื่น ๆ อีกจ�ำนวน 3,292 หน่วย (รูปที่ 1)

ระบบนิเวศ

รูปที่ 1 แสดงการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร - เครื่องมือเพื่อให้การช่ วยเหลือ
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3) การจ�ำลองสถานการณ์น�้ำอ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง ซึ่งการจ�ำลองสถานการณ์น�้ำอ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง
คาดการณ์ 1 พฤศจิกายน 2564 ใน 3 กรณีหลัก คือ กรณีน�้ำเฉลี่ย (Average, Avg) และกรณีสถิติข้อมูลน�้ำของกรมชลประทาน และกรณี
ฝนคาดการณ์ One Map
4) การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น�้ำ โดยสถานีโทรมาตรขนาดใหญ่และสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก กรมชลประทาน
ซึ่งจ�ำแนกเป็นโทรมาตรขนาดใหญ่จ�ำนวน 859 สถานี และโทรมาตรขนาดเล็กจ�ำนวน 400 สถานี รวมทั่วประเทศ 1,259 สถานี ประกอบด้วย
แต่ละภาค ดังนี้ ภาคเหนือ จ�ำนวน 351 สถานี ภาคกลาง จ�ำนวน 112 สถานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 277 สถานี ภาคตะวันออก
จ�ำนวน 108 สถานี ภาคตะวันตก จ�ำนวน 57 สถานี และภาคใต้ จ�ำนวน 354 สถานี (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดในการด�ำเนินงาน
รูปที่ 2 แสดงสถานีโทรมาตรขนาดใหญ่และสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก กรมชลประทาน
		 5) การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน�้ำหลาก จากการรวบรวมข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อคาดการณ์พื้นที่เสี่ยง
อาจเกิดอุทกภัยน�้ำหลาก ระยะเวลา 6 เดือนล่วงหน้า (เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2564) เพื่อใช้ในการวางแผนเตรียมรับมือป้องกัน
 การบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน�้ำชี - มูล
		 สาเหตุการเกิดอุทกภัย
		 จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก�ำลังแรง ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายน 2564 เป็นต้นมา โดยอิทธิพล
ของร่องมรสุมที่ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักกระจายทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือช่วงวันที่ 20 - 25 กันยายน 2564 ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่
อ�ำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ซึง่ เป็นพืน้ ทีต่ น้ น�ำ้ ของแม่นำ้� ชี วัดได้ 685.30 มิลลิเมตร และอิทธิพลของพายุดเี ปรสชัน “เตีย้ นหมู”่ ทีไ่ ด้เคลือ่ นเข้า
ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดมุกดาหาร และได้อ่อนก�ำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต�่ำก�ำลังแรงบริเวณจังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 24 - 26 กันยายน 2564 ปริมาณฝนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงสุดอยู่ที่อ�ำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ วัดได้ 223.00 มิลลิเมตร
(รูปที่ 3) จึงส่งผลให้ปริมาณน�้ำในแม่น�้ำชีเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส�ำหรับลุ่มน�้ำมูลได้มีปริมาณน�้ำสะสมจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน�้ำบริเวณ
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จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากปริมาณน�้ำท่าที่ไหลลงเขื่อนล�ำเชียงไกร (ตอนบน) อ�ำเภอด่านขุดทด จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณมากจนเกิน
ความจุของอ่างฯ ไหลล้นทางระบายน�้ำล้นลงสู่ล�ำเชียงไกร ไหลมาสมทบกับแม่น�้ำมูล ท�ำให้ปริมาณน�้ำในแม่น�้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รูปที่ 3 แสดงปริมาณฝนสะสมช่ วงวันที่ 26 สิงหาคม - 17 ตุลาคม 2564
 การบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน�้ำชี - มูล
		 จากสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มน�้ำชีและลุ่มน�้ำมูล พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อสั่งการให้กรมชลประทานจัดตั้ง “ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน�้ำชี-มูล (ส่วนหน้า)”
เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการ ประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน�้ำชี - มูล
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชน
ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะสามารถสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัย และแนวทางในการลดผลกระทบจากอุทกภัย
พร้อมก�ำหนดแนวทางปฏิบตั งิ านเชิงบูรณาการในการแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือ วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินความต้องการและความจ�ำเป็น
เพือ่ จัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ์ เครือ่ งจักร - เครือ่ งมือในการบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย รวมไปถึงการจัดท�ำรายงานสถานการณ์นำ�้ ผลการด�ำเนินการ
แก้ไข บรรเทา และการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด
		 ซึ่งศูนย์ส่วนหน้าฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ จากการลงพื้นที่ส�ำรวจ ในการปฏิบัติงานของ
ทีมภาคสนาม เพือ่ ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน�ำ้ ในแม่นำ�้ ชีและแม่นำ�้ มูลให้สามารถระบายออกจากพืน้ ที่
เพื่อลดผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดตามภารกิจที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยได้ท�ำการจัดจราจรน�้ำในพื้นที่ลุ่มน�้ำชี - มูล ซึ่งอาศัยพื้นฐานของ
หลักการหน่วงน�ำ้ และชะลอน�ำ้ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการให้มคี วามต่อเนือ่ งของประสิทธิภาพการระบายน�ำ้ และควบคุมผ่านอาคารชลประทาน
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการควบคุมปริมาณน�้ำให้ไหลผ่านตามที่ต้องการได้ ในการด�ำเนินการจัดจราจรน�้ำ จะมีหลักการบริหารจัดการ ดังนี้
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การบริหารจัดการลุ่มน�้ำชี
		 1.) แม่น�้ำชีตอนบน ใช้ฝายยางทั้ง 3 แห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย ฝายยางบุตตามี ฝายยางกะฮาดน้อย
และฝายยางแก้งสนามนาง เพือ่ หน่วงน�ำ้ หน้าฝายส่วนหนึง่ ไว้และปริมาณน�ำ้ ส่วนทีเ่ กินจะใช้เขือ่ นระบายน�ำ้ ชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นจุดควบคุม
พืน้ ทีเ่ หนือน�ำ้ ทีใ่ ช้หน่วงน�ำ้ ส่วนเกินของฝายทัง้ 3 แห่ง และท�ำการปรับลดการระบายน�ำ้ ไหลผ่านลงสูพ่ นื้ ทีช่ ตี อนกลาง ทัง้ นี้ ปริมาณน�ำ้ ทีถ่ กู หน่วงไว้
จะใช้ในการวางแผนส�ำหรับการบริหารน�้ำช่วงฤดูแล้งต่อไป
2.) แม่น�้ำชีตอนกลาง ท�ำการควบคุมการระบายที่เขื่อนขนาดใหญ่จ�ำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย เขื่อนจุฬาภรณ์ และ
เขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งในขณะนั้น มีปริมาณน�้ำในเขื่อนร้อยละ 97 และ 101 ของความจุเก็บกักปกติ ตามล�ำดับ โดยทยอยลดการระบายน�้ำลง
ล�ำน�ำ้ พอง เพือ่ ลดปริมาณน�ำ้ ทีไ่ หลลงแม่นำ้� ชี ส�ำหรับอ่างเก็บน�ำ้ ขนาดกลางในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดขอนแก่นและมหาสารคาม ก็ทำ� การลดการระบายน�ำ้
ด้านท้ายลงเช่นเดียวกัน ส่วนในแม่น�้ำชี จะบริหารจัดการโดยการแขวนบานลอยเขื่อนในล�ำน�้ำชี 6 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนชนบท เขื่อนมหาสารคาม
เขื่อนวังยาง เขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร และเขื่อนธาตุน้อย เพื่อเร่งระบายน�้ำจากพื้นที่ชีตอนบนและล�ำน�้ำพอง ให้มีปริมาณการไหลไปสมทบ
กับแม่น�้ำชีตอนล่างน้อยที่สุด ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ด�ำเนินการปรับการระบายน�้ำในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
3.) แม่น�้ำชีตอนล่าง ท�ำการเก็บกักน�้ำในเขื่อนล�ำปาวให้อยู่ในเกณฑ์เก็บกักน�้ำสูงสุด (Upper Rule Curve) พร้อมทั้งควบคุม
การระบายด้านท้ายเขื่อนล�ำปาว โดยปิดการระบายน�้ำลงล�ำน�้ำปาว เพื่อไม่ให้ไหลลงไปสมทบกับแม่น�้ำชีตอนล่าง ส่วนอ่างเก็บน�้ำขนาดกลาง
ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ด ท�ำการลดการระบายน�้ำลงล�ำน�้ำชี เช่นเดียวกัน รวมไปถึงประตูระบายน�้ำต่าง ๆ ให้ปิดการระบาย
เพื่อหน่วงน�้ำที่จะไหลมาสมทบแม่น�้ำชี ช่วยลดผลกระทบกับพื้นที่บริเวณจังหวัดยโสธรและอุบลราชธานีที่ประสบปัญหาอุทกภัยในขณะนั้น
		 การบริหารจัดการลุ่มน�้ำมูล
		 ในแม่น�้ำมูล เริ่มควบคุมปริมาณการไหลของน�้ำที่เขื่อนราษีไศล (Control Point) โดยการหน่วงน�้ำหน้าเขื่อนจากพื้นที่ลุ่มน�้ำมูล
ตอนบนและชะลอปริมาณการไหลของน�้ำบริเวณด้านท้ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และมีการติดตามปริมาณน�้ำตลอดเวลาโดยปรับความถี่
ของช่วงเวลาการรายงานสถานการณ์น�้ำเป็นรายชั่วโมง ส�ำหรับเขื่อนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จ�ำนวน 57 แห่ง ให้ปรับลดการระบาย
ด้านท้ายเพื่อไม่ให้ลงมาสมทบแม่น�้ำมูล รวมไปถึงลดการระบายน�้ำผ่านอาคารชลประทานที่กั้นล�ำน�้ำสายหลักและล�ำสาขาอื่น ๆ อาทิ ล�ำเซบาย
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ล�ำเซบก ล�ำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเร่งระบายน�้ำในแม่น�้ำชี และแม่น�้ำมูล จึงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน�้ำ
ในพื้นที่รวมจ�ำนวน 274 เครื่อง และติดตั้งเครื่องผลักดันน�้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น�้ำมูล อ�ำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
อีก 100 เครื่อง (รูปที่ 4) เพื่อเร่งระบายน�้ำในล�ำน�้ำมูลลงแม่น�้ำโขงให้ได้มากที่สุด พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน�้ำเพื่อสูบน�้ำออกจากพื้นที่น�้ำท่วมขัง
จ�ำนวน 77 เครื่อง และได้เตรียมรถบรรทุกน�้ำอีก 13 คัน เพื่อให้ความช่วยเหลือในพื้นที่

รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างจุ ดติดตัง้ เครื่องผลักดันน�้ำและเครื่องสูบน�้ำ บริเวณจังหวัดอุ บลราชธานี
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รูปที่ 5 ตัวอย่างผังแสดงการบริหารจัดการน�้ำลุ่มน�้ำชี -มู ล
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3. กระบวนการด�ำเนินงานภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการน�้ำอัจฉริยะ (SWOC)
ศูนย์ปฏิบัติการน�้ำอัจฉริยะ (SWOC) ด�ำเนินการประสานงานบูรณาการข้อมูลร่วมกับส�ำนักงานชลประทาน โครงการชลประทาน
และโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้บริหารกรมชลประทาน ในการเตรียม
ความพร้อมรับมือสถานการณ์ โดยได้มีการ การพัฒนาโครงการ “SWOC’s MODEL” เพื่อรองรับการบริหารจัดการน�้ำในอนาคตครบทั้งระบบ
เพื่อมุ่งสู่การเป็นชลประทานอัจฉริยะ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาการคาดการณ์ปริมาณน�้ำหลากด้วยปริมาณน�้ำฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นชั้นน�้ำฝน ประกอบด้วย
		1.1 ระบบงานข้อมูล (Data) : เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล (Data Base) หรือระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ของศูนย์ปฏิบัติการน�้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน เพื่อดึงข้อมูลปริมาณน�้ำฝน ข้อมูลปริมาณน�้ำท่า ข้อมูลระดับน�้ำ ของสถานีตรวจวัด
และข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกรมชลประทาน ประกอบด้วย ขอบเขตลุ่มน�้ำหลัก ลุ่มน�้ำย่อย และขอบเขตการปกครอง
ระดับจังหวัด อ�ำเภอ และต�ำบล นอกจากนั้นยังรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อดึงข้อมูลผลการตรวจวัดและพยากรณ์
ปริมาณฝนล่วงหน้า
1.2 ระบบงานวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) : เป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์ปริมาณน�้ำหลากด้วยปริมาณน�้ำฝน
พร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นชั้นน�้ำฝน ประกอบด้วย
				 1) ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลปริมาณฝนในรูปแบบแผนที่เส้นชั้นน�้ำฝน (Isohyets Map) กรณีปริมาณฝนในอดีต
ปริมาณฝนในปัจจุบัน และปริมาณฝนคาดการณ์ล่วงหน้า
				 2) การวิเคราะห์และคัดเลือกชุดข้อมูลส�ำหรับแบบจ�ำลองในการคาดการณ์ปริมาณน�้ำหลากด้วยข้อมูลปริมาณฝน
				 3) งานพัฒนาแบบจ�ำลองในการคาดการณ์ปริมาณน�้ำหลากด้วยข้อมูลปริมาณฝน โดยวิธีการใช้ Machine Learning
1.3 ระบบงานการรายงานผล (Report) : เป็นกระบวนการพัฒนาระบบแสดงผลของระบบการคาดการณ์ปริมาณน�ำ้ หลากด้วย
ปริมาณน�ำ้ ฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนทีเ่ ส้นชัน้ น�ำ้ ฝน ประกอบด้วย ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แผนทีเ่ ส้นชัน้ น�ำ้ ฝน (Isohyets Map) ปริมาณน�ำ้
คาดการณ์ทจี่ ดุ เฝ้าระวังต่าง ๆ เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ในช่วงเวลาวิกฤติของพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดน�ำ้ ท่วม
ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application)
ซึ่งสามารถแสดงผลได้หลากหลายอุปกรณ์ รวดเร็ว และรองรับผู้ใช้งานปริมาณมาก

รูปที่ 6 แผนผังแสดงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ปริมาณฝนแผนที่เส้นชั้นน�้ำฝน
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2. โครงการปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการน�้ำอ่างเก็บน�้ำขนาดกลาง
		 การด�ำเนินงานการปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการน�ำ้ อ่างเก็บน�ำ้ ขนาดกลาง มีกรอบแนวคิดในการด�ำเนินงาน
ดังรูปที่ 7 การท�ำงานจะเชื่อมทั้งระบบ 4 ส่วน ประกอบด้วย ระบบงานข้อมูล (Data) ระบบงานวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) และระบบงาน
แบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ (Model) และระบบงานการรายงานผล (Report) มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 7 กรอบแนวคิดในการด�ำเนินงาน
ระบบงานข้อมูล (Data) : เป็นการเชือ่ มโยงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล (Data Base) หรือระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ของศูนย์ปฏิบัติการน�้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน เพื่อดึงข้อมูลปริมาณน�้ำฝน ข้อมูลปริมาณน�้ำท่า ของสถานีตรวจวัด และข้อมูลของอ่างเก็บน�้ำ
ขนาดกลางของกรมชลประทาน ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณน�้ำท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน�้ำ ข้อมูลปริมาณน�้ำที่ปล่อยระบายออกจากอ่างเก็บน�้ำ
ข้อมูลแผนการระบายน�้ำ ข้อมูลโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับน�้ำ-พื้นที่ผิวน�้ำ-ความจุเก็บกักของอ่างเก็บน�้ำ (Reservoir Elevation-AreaCapacity Curve) ข้อมูลโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน�้ำ (Reservoir Operation Rule Curves) และข้อมูลกายภาพของอ่างเก็บน�้ำ นอกจากนั้น
ยังรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อดึงข้อมูล ผลการตรวจวัดและพยากรณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า
		ระบบงานวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) : เป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลส�ำหรับเป็นข้อมูลด้านเข้า (Input) ของระบบงาน
แบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ (Model) ประกอบด้วย อ่างเก็บน�้ำที่คัดเลือก (Pirot Area) เป็นโครงการน�ำร่อง แล้ววิเคราะห์หาขอบเขตพื้นที่รับน�้ำฝน
(Catchment Area) ประเมินค่าฝนเชิงพื้นที่กับสถานีวัดน�้ำฝน ด้วยวิธี Thiessen Polygon จากนั้นคัดเลือกสถานีตรวจวัดภูมิอากาศหาค่า
การคายระเหยของพืชอ้างอิง (ETO) โดยวิธี Penman-Monteith สุดท้ายจ�ำลองการวิเคราะห์เส้นเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน�้ำแบบพลวัต
โดยจ�ำแนกจากข้อมูลปริมาณน�้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน�้ำไว้ 4 กรณี คือ น�้ำมาก น�้ำเฉลี่ย น�้ำน้อย และก�ำหนดเอง (เทียบร้อยละกับค่าเฉลี่ย)
ระบบงานแบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ (Model) : เป็นกระบวนการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ (Mathematical Model)
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการน�้ำอ่างเก็บน�้ำขนาดกลาง ประกอบด้วย 3 โมดูล คือ แบบจ�ำลองเกณฑ์
ปฏิบัติการอ่างเก็บน�้ำ (Vacancy Requirement Rule Curve)
		ระบบงานการรายงานผล (Report) : เป็นกระบวนการพัฒนาระบบแสดงผลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการ
อ่างเก็บน�้ำขนาดกลาง ประกอบด้วย ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์แบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
และเป็นแนวทางการระบายน�้ำที่เหมาะสม ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application)
ซึ่งสามารถแสดงผลได้หลากหลายอุปกรณ์ รวดเร็ว และรองรับผู้ใช้งานปริมาณมาก
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3. โครงการวิเคราะห์การไหลของน�้ำในลุ่มน�้ำเจ้าพระยา
		 การด�ำเนินงานโครงการวิเคราะห์การไหลของน�้ำในลุ่มน�้ำเจ้าพระยา มีการวางกรอบแนวคิด และก�ำหนดเป้าหมายของโครงการ
ประกอบด้วย การศึกษาวิจัยระบบการไหล พัฒนาแบบจ�ำลองชลศาสตร์ และสร้างผังระบบแสดงผลการคาดการณ์ในแม่น�้ำเจ้าพระยา
ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาถึงสถานีป้อมพระจุลจอมเกล้า
		 1) ส่วนของการพัฒนาแบบจ�ำลองชลศาสตร์แม่น�้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า :
			 ขอบเขตของแบบจ�ำลองด้านบน (Upstream Boundary) เป็นระดับน�้ำและอัตราการไหล (Rating Curve) ของ
เขื่อนเจ้าพระยา และให้ขอบเขตด้านท้ายน�้ำ (Downstream Boundary) เป็นระดับน�้ำและอัตราการไหล (Rating Curve) ที่สถานีวัดระดับน�้ำ
ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต�ำบลแหลมฟ้าผ่า อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ รวมไปถึงข้อมูลด้านข้าง (Sideflow) อัตราการไหลเข้า
หรือออกของน�้ำจากแม่น�้ำแม่น�้ำเจ้าพระยา ประกอบกับข้อมูลต่าง ๆ เช่น รูปตัดตามขวางล�ำน�้ำ (Crossection) ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นของกรมทรัพยากรน�้ำ การท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือกรมชลประทาน ฯลฯ พร้อมสร้างโครงข่ายล�ำน�้ำ
เส้นแนวล�ำน�้ำ ระยะทางตามแนวล�ำน�้ำของแม่น�้ำเจ้าพระยา เพื่อสร้างแบบจ�ำลอง HEC-RAS แล้วท�ำการปรับเทียบแบบจ�ำลอง (Calibration)
และตรวจพิสูจน์แบบจ�ำลอง (Verification) เพื่อให้ผลของการค�ำนวณระดับน�้ำ (Simulated) สอดคล้องกับค่าระดับน�้ำที่วัดได้ (Observed)
และสามารถน�ำแบบจ�ำลองทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาไปใช้สำ� หรับการท�ำนายระดับน�ำ้ ในแม่นำ�้ เจ้าพระยาได้ถกู ต้องตามหลักวิชาการ โดยจะใช้คา่ สัมประสิทธิ์
ความขรุขระแมนนิ่ง (n) เป็นพารามิเตอร์ในการการปรับเทียบแบบจ�ำลอง แล้วหาค่าทางสถิติวัดความคลาดเคลื่อน (Error Measurement)
คือ Mean Error (ME) และ Root Mean Squared Error (RMSE)
2) ส่วนของการแสดงผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ และการคาดการณ์การไหลของแม่น�้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
ถึงสถานีป้อมพระจุลจอมเกล้า :
			 ระบบแสดงผลลัพธ์จากการวิเคราะห์และคาดการณ์การไหลของแม่น�้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาถึงสถานี
ป้อมพระจุลจอมเกล้า โดยใช้แบบจ�ำลองชลศาสตร์ HEC-RAS ข้อมูลที่ค�ำนวณหรือคาดการณ์ระดับน�้ำได้จะถูกเชื่อมต่อส่งไปยังระบบฐาน
ข้อมูลของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อบันทึกข้อมูล พร้อมที่จะดึงข้อมูลในการแสดงผลผ่านระบบหน้าจอของส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น�้ำ
และแสดงผ่าน Mobile Application เพือ่ ให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าไปติดตามสถานการณ์นำ�้ ในแม่นำ�้ เจ้าพระยาจากผลการค�ำนวณหรือคาดการณ์
ระดับน�้ำแต่ละจุดตามเวลาต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม “SWOC FFC” ในโทรศัพท์มือถือ
ด้วยตนเองทั้งระบบ Android และ IOS

รูปที่ 8 การแสดงผลการค�ำนวณผ่านระบบหน้าจอของส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 
�
และส่งผ่านข้อมู ลผ่าน Mobile Application
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4. โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน�้ำแบบการมีส่วนร่วม
		 การด�ำเนินงานโครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน�้ำแบบการมีส่วนร่วม มีกรอบแนวคิดในการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย
การรวบรวมข้อมูล การพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) การพัฒนาระบบรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน การพัฒนาระบบการวิเคราะห์และประมวลผล
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อให้มีการรายงานผลกลับสู่ผู้ใช้งาน ทั้งในกรณีจุดที่ต้องการรายงานผลมีการติดตั้ง QR Code และกรณีจุดที่ต้องการ
รายงานผลไม่มีการติดตั้ง QR Code สรุปได้ดังนี้
		การรวบรวมข้อมูล : ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลปริมาณฝนจากสถานีวัดน�้ำฝน ข้อมูลปริมาณน�้ำท่า ระดับน�้ำ และ
รูปตัดล�ำน�้ำที่สถานีตรวจวัดน�้ำท่า จากฐานข้อมูลกรมชลประทาน และฐานข้อมูล Big Data ของกรมชลประทาน และการเชื่อมโยงข้อมูลปริมาณ
ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
		การพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) : เป็นการพัฒนาพื้นที่ที่ติดตั้งแหล่งประมวลผล อุปกรณ์เครือข่ายและการสื่อสาร
ที่คอยบริการให้กับผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลนี้
		การพั ฒ นาระบบรั บ ข้ อ มู ล จากผู ้ ใ ช้ ง าน : ประกอบด้ ว ย การพั ฒ นา Collaborative Space Platform การพั ฒ นา
ระบบการรายงานผลโดยผู้ใช้งาน การพัฒนาระบบการรายงานผลด้วยภาพถ่าย การพัฒนาระบบการรายงานต�ำแหน่งของผู้ใช้งาน การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการข้อมูลที่รับจากผู้ใช้งาน และการแสดงสรุปผลข้อมูลที่ส�ำคัญด้วยการพัฒนาระบบหน้ากระดาน (Dashboard)
		การพัฒนาระบบการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) : เพือ่ ให้มรี ายงานผลกลับสูผ่ ใู้ ช้งาน โดยแยกเป็น 2 กรณี
คือ 1) กรณีจุดที่ต้องการรายงานผลมีการติดตั้ง QR Code ณ สถานีวัดน�้ำท่าที่ได้รับการติดตั้ง QR Code นั้นไว้ 2) กรณีจุดที่ต้องการรายงานผล
ไม่มีการติดตั้ง QR Code โดยจะอ้างอิงจากสถานีวัดน�้ำฝนและสถานีวัดน�้ำท่าที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงที่สุด
		การรายงานสถานการณ์น�้ำแบบมีส่วนร่วม
		 ในการรายงานสถานการณ์น�้ำแบบมีส่วนร่วม จะมีการรายงานทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ที่อยู่ในพื้นเกิดเหตุการณ์
ดังรูปที่ 9 การรายงานประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) การรายงานสถานการณ์น�้ำท่วม 2) การรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง 3) อื่น ๆ

รูปที่ 9 ตัวอย่างการรายงานสถานการณ์น้�ำในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่และประชาชน
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ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (Networking and Participation)
ของทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการน�้ำชลประทานในระดับพื้นที่ (Networking Collaboration Participation)
การพัฒนาแหล่งน�้ำและบริหารจัดการน�้ำที่ผ่านมา กรมชลประทานต้องเผชิญปัญหาการต่อต้านคัดค้านโครงการพัฒนาขนาดใหญ่
มาโดยตลอด ท�ำให้การพัฒนาแหล่งน�้ำประสบปัญหา ส่งผลกระทบการขยายพื้นที่ชลประทานเพื่อการเกษตรกรรม การบรรเทาปัญหาน�้ำ
การอุปโภค - บริโภค การอุตสาหกรรมและการรักษาระบบนิเวศ ขณะเดียวกันความต้องการใช้น�้ำของประชาชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดความขัดแย้ง
กรมชลประทานจึงก�ำหนดแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน (พ.ศ. 2560 - 2564)
และแผนยุ ท ธศาสตร์ก รมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 : การสร้ า งเครื อ ข่ า ยและการมีส ่วนร่วม
(Networking and Participation) เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน�้ำและบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต้องได้รับ
ความร่วมมือจากผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกภาคส่วน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามามีสว่ นร่วมเพือ่ สร้างความเข้าใจ
ให้ความรู้กับประชาชน และตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการชลประทาน รวมทั้งสร้างเครือข่ายภาคประชาชนกับกรมชลประทาน
ในการทีจ่ ะให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมกับกรมชลประทานนัน้ จะต้องให้ประชาชนหรือเกษตรกรมีความรูค้ วามเข้าใจในงานของกรมชลประทาน
ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำ  และบริหารจัดการน�้ำ  เพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องในการตัดสินใจโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในขั้นตอน
การด�ำเนินงานต่าง ๆ โดยมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 309 โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 258 โครงการ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 535 โครงการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
1) การสร้างความรู้ความเข้าใจในงานด้านพัฒนาแหล่งน�้ำของกรมชลประทานให้แก่ประชาชนและเกษตรกร จ�ำนวน 359 โครงการ
ประกอบด้วยการจัดประชุม การจัดอบรม/สัมมนา และจัดทัศนศึกษาดูงาน ดังนี้
1.1) โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ด�ำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและเกษตรกร จ�ำนวน 18 โครงการ
จัดการประชุม 76 ครั้ง
1.2) โครงการชลประทานขนาดกลาง ด�ำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและเกษตรกร 50 โครงการ จัดการประชุม
22 ครั้ง การอบรม/สัมมนา 3 ครั้ง
1.3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก ด�ำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและเกษตรกร 16 โครงการ
1.4) พื้นที่จัดรูปที่ดินและจัดระบบแพร่กระจายน�้ำ รวมทั้งสิ้น 175 โครงการ ด�ำเนินการจัดการประชุมชี้แจง รวม 118 ครั้ง
จัดการอบรมและสัมมนา 70 ครั้ง และจัดทัศนศึกษาดูงาน 19 ครั้ง

โครงการ

การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
(โครงการ)

ประชุม
(ครั้ง)

อบรม/สัมมนา
(ครั้ง)

ศึกษาดูงาน
(ครั้ง)

โครงการชลประทานขนาดใหญ่
โครงการชลประทานขนาดกลาง
โครงการชลประทานขนาดเล็ก
โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบแพร่กระจายน�้ำ	

18
50
16
175

76
22
118

3
70

19

หมายเหตุ ไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)
ด้านการบริหารจัดการน�้ำ
การดําเนินงานมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการน�้ำ ประกอบ 4 ระดับ ได้แก่
1. การมีส่วนร่วมระดับที่ 1 และ 2 (การให้ความรู้) โครงการชลประทานจังหวัด โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษา มีแผนด�ำเนินการ
จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ จ�ำนวน 1,295 ครั้ง ผลการด�ำเนินงานจัดประชุม จ�ำนวน 33 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.55 และมีแผนด�ำเนินการ
จัดฝึกอบรม/สัมมนา จ�ำนวน 1,288 ครั้ง ผลการด�ำเนินงานจัดฝึกอบรม/สัมมนา จ�ำนวน 16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.24
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2. การมีส่วนร่วมระดับที่ 3 (การเกี่ยวข้อง) มีจ�ำนวน 1 โครงการ ได้แก่
- โครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คส.ชป.) ด�ำเนินการโดยส�ำนักงานชลประทานที่ 2
3. การมีส่วนร่วมระดับที่ 4 (ความร่วมมือ) โครงการชลประทานต่าง ๆ ที่ด�ำเนินการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษา 14 ขั้นตอน จ�ำนวน 289 โครงการ
หมายเหตุ ไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)
ด้านการสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการท�ำงานกับภาคประชาชนและ NGO
เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึง และส่งเสริมให้การด�ำเนินการด้านน�้ำอย่างต่อเนื่อง
ลดความขัดแย้ง สามารถบูรณาการได้อย่างเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนแม่บทต่าง ๆ องค์ประกอบ
ในการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการท�ำงาน ดังนี้
1. จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้ำชลประทาน จ�ำนวน 202 กลุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 107,001 ไร่ และยกระดับกลุ่มผู้ใช้น�้ำชลประทาน
เป็นกลุ่มบริหารการใช้น�้ำชลประทานจ�ำนวน 24 ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 121,727 ไร่
2. จัดตั้ง JMC เพิ่ม จ�ำนวน 7 คณะ ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 612,910 ไร่
3. ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน แยกเป็น 1) เรียนรู้งานชลประทานหลักสูตร 1 วัน จ�ำนวน 120 คน 2) งานชลประทานในรั้วโรงเรียน
จ�ำนวน 80 คน
4. การเตรียมความพร้อมยุวชลกรภายใต้โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดินจ�ำนวน 157 คน

ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมชลประทาน ได้ก�ำหนดนโยบาย RID TEAM (3 ประเด็น 4 กลยุทธ์) เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน ประกอบกับประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การด�ำเนินการขับเคลื่อน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ ทั้งด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ผลการด�ำเนินงานมีดังนี้
การจัดการและบูรณาการระบบฐานข้อมูล ด�ำเนินการขับเคลือ่ นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) กรมชลประทาน ตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 93.11 อยู่ในระดับ A
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนงาน โดยด�ำเนินการจัดองค์กรภาครัฐแบบอัตโนมัติ Back Office พร้อมทั้งจัดท�ำและพัฒนา
ระบบนิเวศด้านดิจิทัล Co-Working Space ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
• ระบบบริหารการฝึกอบรม e-Training เป็นระบบจัดท�ำฐานข้อมูลการฝึกอบรม โดยการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยให้เกิดเป็น
กระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ เป็นการช่วยลดขัน้ ตอน ระยะเวลา ค่าใช้จา่ ย และวิธกี ารฝึกอบรมให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
• ระบบประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการ กรมชลประทาน (e-Performance Management : e-PM) โดยการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดรายบุคคล รูปแบบ KPI-Mapping KPI-Template
และสมรรถนะรายบุคคล ส�ำหรับผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน
• ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับกรม DPIS6 (Departmental Personnel Information System) เป็นเครื่องมือช่วย
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำระดับกรม (พัฒนาโดยส�ำนักงาน ก.พ.)
• ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ e-Leave เป็นระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาเพือ่ ลดขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร (พัฒนาโดยส�ำนักงาน ก.พ.)
การพัฒนาด้านบุคลากร
• การพัฒนาด้านบุคลากรให้มสี มรรถนะสูงขึน้ โดยด�ำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 43 โครงการ
จ�ำแนกเป็น การฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ จ�ำนวน 29 โครงการ และการฝึกอบรมในรูปแบบห้องเรียน จ�ำนวน 14 โครงการ มีผู้ผ่าน
การฝึ ก อบรม จ� ำ นวน 4,689 คน โดยมี โ ครงการที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ โครงการพั ฒ นาสมรรถนะและทั ก ษะความรู ้ ด ้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ตามแผนพัฒนาบุคลากร กรมชลประทาน ซึง่ มีบคุ ลากรกรมชลประทานได้รบั การพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรูด้ า้ นเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั จ�ำนวน
766 คน
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• ด� ำ เนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด ท� ำ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ นวทางการปฏิ บั ติ ต นตามค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมกรมชลประทาน
โดยมีบุคลากรกรมชลประทานร่วมเรียนรู้และปฏิบัติตามค่านิยมและวัฒนธรรมของกรมชลประทาน จ�ำนวน 5,000 คน
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ได้ด�ำเนินการตามแผนการจัดการความรู้กรมชลประทาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านระบบการจัดการความรู้ และ Unit School การจัดท�ำสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Thinking
ผ่านระบบ e-Learning จัดประกวดผลงานนวัตกรรม โดยจ�ำแนกเป็น 3 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย
1. ประเภทนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ จ�ำนวน 9 รางวัล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการพัฒนาอุปกรณ์วัดระดับน�้ำในนาเปียกสลับแห้ง
โดยส�ำนักวิจัยและพัฒนา รองชนะเลิศ ได้แก่ อากาศยานไร้คนขับ ธารทิพย์ 01-33 โดยส�ำนักส�ำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา รองชนะเลิศ
ล�ำดับที่ 1, 2 และ 3 ได้แก่ การพัฒนาแอปพลิเคชัน Area4Smart เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลแปลงนา โดยส�ำนักงานชลประทานที่ 12 การพัฒนา
ระบบควบคุมบานประตูระบายน�้ำขนาดเล็ก โดยส�ำนักงานชลประทานที่ 1 และ Application งบ กปร.2564 โดยส�ำนักส�ำรวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา รางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ ฝายชั่วคราว ณ ประตูระบายน�้ำคลองบางแก้ว ต�ำบลบางระก�ำ อ�ำเภอบางระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก
โดยส� ำ นั ก ชลประทานที่ 3 ทุ ่ น อั น อากาศพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ โดยส� ำ นั ก เครื่ อ งจั ก รกล อุ ป กรณ์ วั ด ปริ ม าณน�้ ำ แบบสปริ ง เกอร์
โดยส�ำนักงานชลประทานที่ 1 และ MINI RTK โดยส�ำนักส�ำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
2. นวั ต กรรมกระบวนการ จ� ำ นวน 11 รางวั ล รางวั ล ชนะเลิ ศ ได้ แ ก่ ระบบข้ อ มู ล โครงการและแผนงาน (Cen-Project)
โดยกองแผนงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, 2 และ 3 ได้แก่ Water Daily Program Version 6.1 โดยส�ำนักงานชลประทานที่ 8 การรายงานผล
HR Scorecard ด้วย Google Sheets และ Google Drive โดย ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบจัดเก็บบัญชีพัสดุ โดยส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 2 รางวัลชมเชย 7 รางวัล ได้แก่ ซอฟต์แวร์ประยุกต์กระดาษท�ำการตรวจสอบการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน การพัฒนาระบบสารสนเทศส�ำนักงาน ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
การตรวจสภาพอาคาร/ระบบชลประทานด้วยวิธี Walk Thru ผ่าน Mobile Application โดยส�ำนักบริหารจัดการน�้ำและอุทกวิทยา
ระบบทะเบียนคุมเวลามาตรฐานการให้บริการด้านการเบิกจ่ายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ (FAD Time) โดยกองการเงินและบัญชี Multibeam Echosounder and Lidar โดยส�ำนักส�ำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา
การปลูกพริกโดยใช้เครือ่ งมือ Checklist ตามหลักวิชาการในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ปากพนัง โดยศูนย์อำ� นวยการและประสานการพัฒนาพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ปากพนัง
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ส�ำนักงานชลประทานที่ 15 และการบริหารจัดการอาสาสมัครชลประทาน โดยกองส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน
3. นวัตกรรมบริการ จ�ำนวน 8 รางวัล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สารก�ำจัดผักตบชวา สวพ.62 –RID No โดยส�ำนักวิจัยและพัฒนา
รองชนะเลิศอันดับ 1, 2 และ 3 ได้แก่ ระบบส�ำรวจสินทรัพย์ โดยกองพัสดุ แอปพลิเคชันบริหารจัดการน�้ำปราณบุรี โดยส�ำนักงานชลประทาน
ที่ 14 TeamSpeak3 (TS3) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ ระบบการขอหนังสืออนุญาต
เปลี่ ย นการใช้ ที่ ดิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ผ่ า นระบบออนไลน์ โดยส� ำ นั ก งานจั ด รู ป ที่ ดิ น กลาง
ระบบการบริหารจัดการรับฝากจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ โดยสถาบันการชลประทาน Sufficient Irrigation น�ำ้ พอเพียง โดยส�ำนักงานชลประทาน
ที่ 15 และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 20 ปี อ่างเก็บน�้ำนฤบดินทรจินดา โดยกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
การบริหารทรัพยากรบุคคลตอบโจทย์ยุทธศาสตร์
• มี ก ารจัด วางต�ำแหน่งบุคลากรอย่างเหมาะสม โดยด� ำ เนิ น การก� ำ หนดชื่ อ “ส่ ว นบริ ห ารทั่ ว ไป” และการก�ำหนดต�ำแหน่งใน
การบริหารงาน “ผู้อ�ำนวยการส่วน” จ�ำนวน 36 ส�ำนัก/กอง
• ด�ำเนินการก�ำหนดต�ำแหน่งนักธรณีวทิ ยาระดับปฏิบตั กิ ารหรือช�ำนาญการหรือช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักงานชลประทานที่ 1-17 จ�ำนวน
17 ต�ำแหน่ง
• ด�ำเนินการจัดท�ำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ของต�ำแหน่ง รวม 15 สายงาน
• ด�ำเนินการสรรหาบุคลากร บรรจุข้าราชการ จ�ำนวน 218 อัตรา บรรจุพนักงานราชการ จ�ำนวน 136 อัตรา
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การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมู ลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ประจ� ำ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมชลประทาน
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ท�ำให้เกิดชีวิตวิถีใหม่ โดยเฉพาะรูปแบบการท�ำงานที่เปลี่ยนไป
เป็น Work from Home มากขึ้น หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานในการให้บริการประชาชน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ
เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างเร่งด่วน โดยได้มีการพัฒนาการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Service ทั้ง e-Mail
เว็บไซต์ Call Center หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ทั้ง Facebook และ Line อย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกรมชลประทาน ถือเป็นหน่วยงาน
ราชการทีไ่ ด้มกี ารปรับตัวอย่างรวดเร็วในการน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้สนับสนุนการท�ำงาน และการให้บริการประชาชน ช่วยให้ประชาชนสะดวก
และติดต่อราชการได้ แม้ภาครัฐจะท�ำงานแบบ Work from Home
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ทั้งนี้ กรมชลประทานยังได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อันเป็นกฎหมายที่รองรับ
สิทธิที่ควรได้รับรู้ของประชาชนซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการด�ำเนินการของภาครัฐตามกฎหมายที่ควรทราบ เมื่อประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารแล้วจะน�ำไปใช้ประโยชน์ เพือ่ ปกป้องสิทธิผลประโยชน์ตอ่ ตนเอง ต่อสาธารณะ รวมถึงหลักการคุม้ ครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
และการมีสว่ นร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย พร้อมทัง้ เป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ สร้างความเข้าใจอันดีเกีย่ วกับ
การปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการของภาครัฐช่วยสร้างความโปร่งใสในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ดังนั้น ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมชลประทาน จึงได้ร่วมมือกับทางส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดท�ำ
โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ขึ้น เพื่อตรวจสุขภาพการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารฯ พร้อมให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานผลการปฏิบัติ
ให้กับกรมชลประทานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Video conference ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจาก
ผู้แทนส�ำนัก กองต่าง ๆ ทั่วประเทศ จ�ำนวน 85 คน ส่งเสริมให้สามารถน�ำความรู้ที่ได้น�ำไปปรับใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน ในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินการต่าง ๆ ของทางภาครัฐ เพื่อให้สามารถใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง รวมทั้งส่งเสริมให้
การบริการงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตอบสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการอย่างถูกต้องต่อไป
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ซึ่งส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส�ำนักงานเลขานุการกรมได้จัดสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนไว้ที่ห้องสมุดกรมชลประทาน
อาคารศูนย์วิศวกรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ของราชการ กรมชลประทาน http://infocenter.rid.go.th/index.php ไว้เพื่อบริการประชาชนในการสืบคันข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของกรมชลประทานและแนวทางการพัฒนาด�ำเนินงานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร อาทิ การแสดงข้อมูลผลการพิจารณา
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร.1 การจัดแสดงข้อมูลประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบตามข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก�ำหนด
พร้อมกันนีก้ รมชลประทานยังได้มกี ารพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์เพือ่ เป็นทางเลือกทีห่ ลากหลาย และเหมาะสมอย่างสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตในยุคปัจจุบันให้กับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสถานการณ์น�้ำและข้อมูลอื่น ๆ เช่น Fanpage Facebook กรมชลประทาน
มียอดผู้ติดตามทั้งสิ้น 103,983 ราย Twitter มีผู้ติดตามจ�ำนวน 51,000 ราย และ Line official มีสมาชิก จ�ำนวน 3,617 ราย
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ส่วนที่ 3

รายงานการเงินของ
กรมชลประทาน
รายงานการเงิน
การวิเคราะห์แสดงฐานะการเงิน
ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม
สถิติภาคการเงิน

อ่างเก็บน�้ำห้วยถ�้ำแข้
จังหวัดอุ บลราชธานี

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

รายงานการเงิน
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์

คิดเป็นร้อยละ

		

สินทรัพย์หมุนเวียน			
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,302,162,365.79

0.31

		 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

7,904,058,764.03

1.88

47,271,849.51

0.01

		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

8,623,901.54

0.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

9,262,116,880.87

2.20

		 วัสดุคงเหลือ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
		 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

2,004,600.53

0.00

		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

153,801,603,108.79

36.50

		 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ

258,294,387,223.58

61.29

		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

31,511,645.59

0.01

		รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

412,129,506,578.49

97.80

421,391,623,459.36

100.00

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นน�ำมาจากระบบ GFMIS ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

66

รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

คิดเป็นร้อยละ

หนี้สิน 			

หนี้สินหมุนเวียน			
		 เจ้าหนี้การค้า

1,327,258,106.55

0.31

		 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

1,134,868,824.60

0.27

		 เงินรับฝากระยะสั้น

2,599,213,481.29

0.62

		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

206,903.48

0.00

5,061,547,315.92

1.20

		รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน			
		 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

38,758,978.85

0.01

		 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

8,760,000.00

0.00

		 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

2,004,600.53

0.00

		รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

49,523,579.38

0.01

5,111,070,895.30

1.21

416,280,552,564.06

98.79

		 รวมหนี้สิน
		 สินทรัพย์สุทธิ

สินทรัพย์สุทธิ			
		 ทุน

76,356,181,328.91

18.12

		 รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

339,924,371,235.15

80.67

		รวมสินทรัพย์สุทธิ

416,280,552,564.06

98.79

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

421,391,623,459.36

100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นน�ำมาจากระบบ GFMIS ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน
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รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

คิดเป็นร้อยละ

รายได้จากการด�ำเนินงาน			
รายได้จากรัฐบาล			
		 รายได้จากงบประมาณ
81,954,550,995.48
96.92
		รวมรายได้จากรัฐบาล
81,954,550,995.48
96.92

รายได้จากแหล่งอื่น			
		 รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล
1,856,575,491.98
2.20
		 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
685,217,340.30
0.81
		 รายได้อื่น
59,301,975.50
0.07
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
2,601,094,807.78
3.08
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
84,555,645,803.26
100.00

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน			
		 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
6,851,321,559.04
8.10
		 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
3,891,109,260.85
4.60
		 ค่าตอบแทน
58,990,099.20
0.07
		 ค่าใช้สอย
13,470,685,988.48
15.93
		 ค่าวัสดุ
856,462,361.33
1.01
		 ค่าสาธารณูปโภค
822,872,630.74
0.98
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
18,796,685,623.73
22.23
		 ค่าใช้จ่ายจากการเงินอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
935,000,000.00
1.11
		 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
1,479,324,048.87
1.75
		 ค่าใช้จ่ายอื่น
2,826,979,457.55
3.34
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
49,989,431,029.79
59.12
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
34,566,214,773.47
40.88
รายได้แผ่นดินสุทธิ
3,910.00
0.00
รายได้ สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
34,566,218,683.47
40.88

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นน�ำมาจากระบบ GFMIS ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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งบเปรียบเทียบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - 2564

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

(หน่วย : พันบาท)
คิดเป็นร้อยละ
2564
2563
2564
2563
					
9,262,116.00
9,462,686.00
2.20
2.41
412,129,507.00
383,045,662.00
97.80
97.59
421,391,623.00
392,508,348.00
100
100
5,061,547.00
49,523.00

6,105,822.00
64,089.00

1.20
0.01

1.56
0.01

รวมหนี้สิน

5,111,070.00

6,169,911.00

1.21

1.57

สินทรัพย์สุทธิ

416,280,553.00

386,338,436.00

98.79

98.43

421,391,623.00

392,508,348.00

100

100

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ

งบเปรียบเทียบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - 2564

(หน่วย : พันบาท)
คิดเป็นร้อยละ
2564
2563
2564
2563
รายได้จากการด�ำเนินงาน						
รายได้จากรัฐบาล
81,954,551.00
76,822,322.00
96.92
98.29
รายได้จากแหล่งอื่น
2,601,094.00
1,334,854.00
3.08
1.71
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
84,555,645.00
78,157,176.00
100
100
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
รายได้สูง/ (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
รายได้แผ่นดินสุทธิ
รายได้สูง/ (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

49,989,431.00
34,566,214.00
4.00
34,566,218.00

48,853,357.00
29,303,819.00
29,303,819.00

59.12
40.88
0.00
40.88

62.51
37.49
0.00
37.49

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นน�ำมาจากระบบ GFMIS ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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การวิเคราะห์แสดงฐานะการเงิน
0

0

ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุ ดหนุนระยะยาว

0.01

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

0.01

36.50

วัสดุคงเหลือ

ที่ดิน อาคาร
และอุ ปกรณ์ (สุทธิ)

1.88

ลูกหนี้อ่นื ระยะสัน้

0.31

61.29

เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

ร้อยละ 2.20

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ร้อยละ 97.80

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้อ่ืนระยะสัน้

ร้อยละ 0.31

ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุ ดหนุนระยะยาว

ร้อยละ 0.00

ร้อยละ 1.88

ร้อยละ 0.01

วัสดุคงเหลือ

ร้อยละ 0.01

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ (สุทธิ)

สินทรัพย์หมุ นเวียนอื่น

ร้อยละ 0.00

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

ร้อยละ 61.29

ร้อยละ 36.50

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมชลประทานมีสนิ ทรัพย์ทงั้ สิน้ ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 2.20 (9,262,116,880.87 บาท)
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 97.80 (412,129,506,578.49 บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียนรายการหลักเป็นลูกหนี้อื่นระยะสั้น ร้อยละ 1.88 (7,904,058,764.03 บาท) รองลงมาเป็นเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 0.31 (1,302,162,365.79 บาท) ประกอบด้วย เงินทดรองราชการ จ�ำนวน 8,760,000.00 บาท เงินฝากสถาบันการเงิน
จ�ำนวน 776,184,886.16 บาท และเงินฝากคลัง จ�ำนวน 517,217,479.63 บาท วัสดุคงเหลือ ร้อยละ 0.01 (47,271,849.51 บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ร้อยละ 0.00 (8,623,901.54 บาท)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรายการหลักเป็นสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) ร้อยละ 61.29 (258,294,387,223.58 บาท) รองลงมาเป็น
ที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ (สุ ท ธิ ) ร้ อ ยละ 36.50 (153,801,603,108.79 บาท) ประกอบด้ ว ยอาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง (สุ ท ธิ )
จ�ำนวน 3,826,993,902.66 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีอายุการใช้งานมาแล้วเกิน 10 ปีขึ้นไป ที่ดินรอโอนราชพัสดุ
จ�ำนวน 3,609,097,724.35 บาท ครุภณ
ั ฑ์ (สุทธิ) จ�ำนวน 6,492,181,001.53 บาท และงานระหว่างก่อสร้าง จ�ำนวน 139,873,330,480.25 บาท
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ร้อยละ 0.01 (31,511,645.59 บาท) ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ) จ�ำนวน 31,511,643.59 บาท
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (สุทธิ) จ�ำนวน 2.00 บาทและ ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว ร้อยละ 0.00 (2,004,600.53 บาท)
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0.00

0.01
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุ ดหนุนระยะยาว

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

0.00

0.00

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

18.12
ทุน

0.62

เงินรับฝากระยะสัน้

0.27

เจ้าหนี้อ่นื ระยะสัน้

0.31

80.67่

เจ้าหนี้การค้า

รายได้สูง (ต�ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ
หนี้สินหมุนเวียน

ร้อยละ 1.20

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ร้อยละ 0.01

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อ่ืนระยะสัน้

ร้อยละ 0.31

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุ ดหนุนระยะยาว

ร้อยละ 0.01

ร้อยละ 0.27

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
หนี้สินไม่หมุ นเวียนอื่น

ร้อยละ 0.00

สินทรัพย์สุทธิ

ร้อยละ 98.79

ทุน

ร้อยละ 18.12

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

ร้อยละ 80.67

เงินรับฝากระยะสัน้
หนี้สินหมุ นเวียนอื่น

ร้อยละ 0.62
ร้อยละ 0.00

ร้อยละ 0.00

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมชลประทานมีหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ประกอบด้วยหนี้สินรวมคิดเป็น ร้อยละ 1.21
(5,111,070,895.30 บาท) และสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ร้อยละ 98.79 (416,280,552,564.06 บาท)
หนีส้ นิ รายการหลักเป็นหนีส้ นิ หมุนเวียนประเภท เงินรับฝากระยะสัน้ ร้อยละ 0.62 (2,599,213,481.29 บาท) เจ้าหนีก้ ารค้า ร้อยละ 0.31
(1,327,258,106.55 บาท) เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น ร้อยละ 0.27 (1,134,868,824.60 บาท) หนี้สินหมุนเวียนอื่น ร้อยละ 0.00 (206,903.48 บาท)
และหนี้สินรายการรองเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนประเภทเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว ร้อยละ 0.01 (38,758,978.85 บาท)
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว ร้อยละ 0.00 (8,760,000.00 บาท) และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ร้อยละ 0.00 (2,004,600.53 บาท)
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ร้อยละ 98.79 (416,280,552,564.06 บาท) ประกอบด้วยทุนที่เกิดจากการบันทึกสินทรัพย์และหนี้สิน
ตามเกณฑ์คงค้าง ร้อยละ 18.12 (76,356,181,328.91 บาท) และรายได้สงู (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม ร้อยละ 80.67 (339,924,371,235.15 บาท)
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0.07
รายได้อ่นื

0.81

96.92

รายได้จากการ
อุ ดหนุนและบริจาค

รายได้จากงบประมาณ

2.20

รายได้จากเงินกู้และ
รายได้อ่นื จากรัฐบาล

รายได้

รายได้จากรัฐบาล

ร้อยละ 96.92

รายได้จากงบประมาณ

ร้อยละ 96.92

รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้อ่นื

ร้อยละ 3.08

รายได้จากการอุ ดหนุนและบริจาค
รายได้จากเงินกู้และรายได้อ่ืนจากรัฐบาล

ร้อยละ 0.81

ร้อยละ 0.07
ร้อยละ 2.20

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมชลประทาน มีรายได้จากรัฐบาล ร้อยละ 96.92 (81,954,550,995.48 บาท) และรายได้จากแหล่งอื่น
ร้อยละ 3.08 (2,601,094,807.78 บาท)
รายได้จากรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นรายได้จากงบประมาณ ประกอบด้วย รายได้จากงบบุคลากร จ�ำนวน 5,972,055,070.58 บาท
รายได้จากงบด�ำเนินงาน จ�ำนวน 1,768,357,748.79 บาท รายได้จากงบลงทุน จ�ำนวน 52,781,110,145.49 บาท ซึง่ เป็นรายได้ทใี่ ช้ในการจัดหา
แหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานและใช้ในการจัดการน�้ำชลประทาน รายได้จากงบอุดหนุน จ�ำนวน 352,941.85 บาท รายได้จากงบกลาง
จ� ำ นวน 5,389,955,222.21 บาท รายได้ จ ากงบรายจ่ า ยอื่ น จ� ำ นวน 1,077,133,344.91 บาท มี เ บิ ก เกิ น ส่ ง คื น เงิ น งบประมาณ
จ�ำนวน (436,205,266.58 บาท) และรายได้จากงบประมาณปีก่อน (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน) จ�ำนวน 15,401,791,788.23 บาท
รายได้จากแหล่งอื่น ร้อยละ 3.08 (2,601,094,807.78 บาท) ประกอบด้วยรายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล จ�ำนวน
1,856,575,491.98 บาท รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค จ�ำนวน 685,217,340.30 บาท และรายได้อื่น จ�ำนวน 59,301,975.50 บาท
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3.34

1.75

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายจากการอุ ดหนุนและบริจาค

1.11

8.10

ค่าใช้จ่ายบุ คลากร

ค่าใช้จ่ายจากการอุ ดหนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ

4.60

ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

22.23

0.07

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

ค่าตอบแทน

15.93
ค่าใช้สอย

1.01

0.98

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่าย
ร้อยละ 0.98

ร้อยละ 4.60

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

ค่าตอบแทน

ร้อยละ 0.07

ค่าใช้จ่ายจากการอุ ดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ร้อยละ 1.11

ค่าใช้สอย

ร้อยละ 15.93

ร้อยละ 1.75

ค่าวัสดุ

ร้อยละ 1.01

ค่าใช้จ่ายจากการอุ ดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายบุ คลากร

ร้อยละ 8.10

ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

ร้อยละ 22.23

ร้อยละ 3.34

ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 กรมชลประทานมี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ค่ า เสื่ อ มราคาและค่ า ตั ด จ� ำ หน่ า ย ร้ อ ยละ 22.23
(18,796,685,623.73 บาท) รองลงมาเป็นค่าใช้สอย ร้อยละ 15.93 (13,470,685,988.48 บาท) ค่าใช้จ่ายบุคลากร ร้อยละ 8.10
(6,851,321,559.04 บาท) ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ร้อยละ 4.60 (3,891,109,260.85 บาท) ค่าใช้จ่ายอื่น ร้อยละ 3.34 (2,826,979,457.55 บาท)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริจาค ร้อยละ 1.75 (1,479,324,048.87 บาท) ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 1.11
(935,000,000.00 บาท) ค่าวัสดุร้อยละ 1.01 (856,462,361.33 บาท) ค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 0.98 (822,872,630.74 บาท) และค่าตอบแทน
ร้อยละ 0.07 (58,990,099.20 บาท)
ค่ า ใช้ จ ่ า ยบุ ค ลากร จ� ำ นวน 6,851,321,559.04 บาท ประกอบด้ ว ยเงิ น เดื อ น จ� ำ นวน 2,451,204,768.87 บาท ค่ า จ้ า ง
จ�ำนวน 2,301,179,003.85 บาท ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ�ำนวน 1,330,267,164.55 บาท ค่ารักษาพยาบาล จ�ำนวน 456,266,640.91 บาท
เงินช่วยการศึกษาบุตร จ�ำนวน 29,934,582.50 บาท และค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นๆ จ�ำนวน 282,469,398.36 บาท
ค่ า สาธารณู ป โภค จ� ำ นวน 822,872,630.74 บาท ประกอบด้ ว ย ค่ า ไฟฟ้ า จ� ำ นวน 716,063,135.33 บาท ค่ า น�้ ำ ประปา
จ�ำนวน 25,781,452.82 บาท และค่าสาธารณูปโภคอื่น จ�ำนวน 81,028,042.59 บาท
ค่ า เสื่ อ มราคาและค่ า ตั ด จ� ำ หน่ า ย จ� ำ นวน 18,796,685,623.73 บาท ประกอบด้ ว ย ค่ า เสื่ อ มราคาอาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
จ�ำนวน 364,827,598.54 บาท ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ จ�ำนวน 1,503,703,255.89 บาท ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
จ�ำนวน 16,909,422,215.03 บาท และค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ�ำนวน 18,732,554.27 บาท
(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมชลประทานมีบุคลากรตามบัญชีถือจ่ายประกอบด้วยข้าราชการ จ�ำนวน 5,881 คน ลูกจ้างประจ�ำ
จ�ำนวน 6,917 คน พนักงานราชการ จ�ำนวน 6,381 คน)
รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน

73

74
ต้นทุน

ปริมาณ

รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน
17,298.36

277.00

62.45

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน�้ำ	
6,266.96
141.00
44.45
โครงการจัดการคุณภาพน�้ำ	
154.08
81.00
1.90
				
โครงการอ่างเก็บน�้ำน�้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริจังหวัดพะเยา
32.02
0.61
32.02
				

โครงการจัดหาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

รายการ
รายการ
ร้อยละของ
ผลการด�ำเนิน
โครงการ

แห่ง

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
ร้อยละของ
ผลการด�ำเนิน
โครงการ
ร้อยละของ
ผลการด�ำเนิน
โครงการ
ร้อยละของ
ผลการด�ำเนิน
โครงการ
ร้อยละของ
ผลการด�ำเนิน
โครงการ
ร้อยละของ
ผลการด�ำเนิน
โครงการ
ร้อยละของ
ผลการด�ำเนิน
โครงการ
ร้อยละของ
ผลการด�ำเนิน
โครงการ
ร้อยละของ
ผลการด�ำเนิน
โครงการ
รายการ

ต้นทุน/ผลผลิต
จ�ำนวนเงิน
หน่วยนับ

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1,160.76
31.00
37.44
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1,032.55
34.00
30.37
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
1,005.96
42.00
23.95
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์
45.70
4.00
11.43
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
548.73
10.00
54.87
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน�้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2,923.06
94.00
31.10
				
โครงการเพิ่มปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่
1,087.06
7.00
1,087.06
				
				
โครงการพัฒนาลุ่มน�้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
247.07
7.79
247.07
				
				
โครงการเขื่อนทดน�้ำผาจุกจังหวัดอุตรดิตถ์
541.00
4.67
541.00
				
				
โครงการอ่างเก็บน�้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
224.70
2.80
224.70
				
				
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริจังหวัดปราจีนบุรี
146.52
2.74
146.52
				
				
โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยน�้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริจังหวัดอุตรดิตถ์
242.69
5.98
242.69
				
				
โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�ำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
90.92
2.98
90.92
				
				
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริจงั หวัดนครศรีธรรมราช
558.13
5.48
558.13
				
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน
5,062.75
314.00
16.12

ผลผลิตหลัก

ต้นทุน

ปริมาณ

หน่วย : ล้านบาท

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
ร้อยละของ
ความส�ำเร็จในแต่ละ
ปีงบประมาณ
ร้อยละของ
ความส�ำเร็จในแต่ละ
ปีงบประมาณ
ร้อยละของ
ความส�ำเร็จในแต่ละ
ปีงบประมาณ
ร้อยละของ
ความส�ำเร็จในแต่ละ
ปีงบประมาณ
ร้อยละของ
ความส�ำเร็จในแต่ละ
ปีงบประมาณ
ร้อยละของ
ความส�ำเร็จในแต่ละ
ปีงบประมาณ
ร้อยละของ
ความส�ำเร็จในแต่ละ
ปีงบประมาณ
ร้อยละของ
ความส�ำเร็จในแต่ละ
ปีงบประมาณ
รายการ
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
รายการ
รายการ
ร้อยละของ
ความส�ำเร็จในแต่ละ
ปีงบประมาณ

ต้นทุน/กิจกรรม
จ�ำนวนเงิน
หน่วยนับ

ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำ	
1,160.76
31.00
37.44
วางระบบป้องกันและแก้ปัญหาการบริหารจัดการน�้ำอย่างเป็นระบบ
1,032.55
34.00
30.37
ปัจจัยสนับสนุน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1,005.96
42.00
23.95
เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร
45.70
4.00
11.43
ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก
548.73
10.00
54.87
ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน�้ำ	
2,923.06
94.00
31.10
				
ก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
1,087.06
7.00
1,087.06
				
				
ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน�้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
247.07
7.79
247.07
				
				
ก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน�้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
541.00
4.67
541.00
				
				
ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
224.70
2.80
224.70
				
				
ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดปราจีนบุรี
146.52
2.74
146.52
				
				
ก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำห้วยน�้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดอุตรดิตถ์
242.69
5.98
242.69
				
				
ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอ�ำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
90.92
2.98
90.92
				
				
ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
558.13
5.48
558.13
				
การปรับปรุงงานชลประทาน
5,062.75
314.00
16.12
การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
4,151.61
53.00
78.33
ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง
7,957.25
81.00
98.24
ก่อสร้างแหล่งน�้ำและระบบส่งน�้ำเพื่อชุมชน/ชนบท
3,113.70
97.00
32.10
ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน�้ำในพื้นที่รับน�้ำ	
2,075.80
46.00
45.13
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
6,266.96
141.00
44.45
การจัดการคุณภาพน�้ำ	
154.08
81.00
1.90
				
ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�้ำน�้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดพะเยา
32.02
0.61
32.02
				

ผลผลิตหลัก

รายงานต้นทุนผลผลิตของกรมชลประทาน									
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)									

ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม
องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

ต้นทุน

ปริมาณ

55,897.58

1,356.97
6,756.98
3,453.49

โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน�้ำชลประทาน
การจัดการน�้ำชลประทาน

รวมทั้งสิ้น

1,993.90

โครงการส่งเสริมการด�ำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
2,293.97
4,865.00
1,500.00

582.00
0.59
1.39
2.30

3.43
ตัน
รายการ
รายการ

แห่ง

ร้อยละของ
ผลการด�ำเนิน
โครงการ
ร้อยละของ
ผลการด�ำเนิน
โครงการ
ร้อยละของ
ผลการด�ำเนิน
โครงการ
ร้อยละของ
ผลการด�ำเนิน
โครงการ
ร้อยละของ
ผลการด�ำเนิน
โครงการ
ร้อยละของ
ผลการด�ำเนิน
โครงการ
ร้อยละของ
ผลการด�ำเนิน
โครงการ
ร้อยละของ
ผลการด�ำเนิน
โครงการ
ร้อยละของ
ผลการด�ำเนิน
โครงการ

ต้นทุน/ผลผลิต
จ�ำนวนเงิน
หน่วยนับ

				
โครงการประตูระบายน�้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริอ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
101.60
3.28
101.60
				
				
โครงการพัฒนาลุ่มน�้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย
351.70
1.36
351.70
				
				
โครงการคลองระบายน�้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1,785.92
7.94
1,785.92
				
				
โครงการอ่างเก็บน�้ำล�ำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริจังหวัดชัยภูมิ
308.11
18.85
308.11
				
				
โครงการประตูระบายน�้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน�้ำ จังหวัดสกลนคร
129.25
5.84
129.25
				
				
โครงการอ่างเก็บน�้ำล�ำน�้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริจังหวัดชัยภูมิ
348.25
9.23
348.25
				
				
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่1)
184.99
4.74
184.99
				
				
โครงการประตูระบายน�้ำล�ำน�้ำพุง-น�้ำก�่ำอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดสกลนคร
164.59
9.55
164.59
				
				
โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย
292.81
0.00
0.00
				

ผลผลิตหลัก

ต้นทุน

ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น

55,897.58

หน่วย : ล้านบาท

ร้อยละของ
ความส�ำเร็จในแต่ละ
ปีงบประมาณ
ร้อยละของ
ความส�ำเร็จในแต่ละ
ปีงบประมาณ
ร้อยละของ
ความส�ำเร็จในแต่ละ
ปีงบประมาณ
ร้อยละของ
ความส�ำเร็จในแต่ละ
ปีงบประมาณ
ร้อยละของ
ความส�ำเร็จในแต่ละ
ปีงบประมาณ
ร้อยละของ
ความส�ำเร็จในแต่ละ
ปีงบประมาณ
ร้อยละของ
ความส�ำเร็จในแต่ละ
ปีงบประมาณ
ร้อยละของ
ความส�ำเร็จในแต่ละ
ปีงบประมาณ
ร้อยละของ
ความส�ำเร็จในแต่ละ
ปีงบประมาณ
แห่ง
แห่ง
ตัน
รายการ
รายการ

ต้นทุน/กิจกรรม
จ�ำนวนเงิน
หน่วยนับ

				
ก่อสร้างโครงการประตูระบายน�้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอเชียงคาน
101.60
3.28
101.60
จังหวัดเลย				
				
ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน�้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย
351.70
1.36
351.70
				
				
ก่อสร้างโครงการคลองระบายน�้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1,785.92
7.94
1,785.92
				
				
ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�้ำล�ำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดชัยภูมิ
308.11
18.85
308.11
				
				
ก่อสร้างโครงการประตูระบายน�้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน�้ำ จังหวัดสกลนคร
129.25
5.84
129.25
				
				
ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�้ำล�ำน�้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดชัยภูมิ
348.25
9.23
348.25
				
				
ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)
184.99
4.74
184.99
				
				
ก่อสร้างโครงการประตูระบายน�้ำล�ำน�้ำพุง-น�้ำก�่ำอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดสกลนคร
164.59
9.55
164.59
				
				
ก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน
292.81
0.00
0.00
				
ก่อสร้างแหล่งน�้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
1,874.27
515.00
3.64
การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
119.63
67.00
1.79
ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
1,356.97
2,293.97
0.59
สนับสนุนการบริหารจัดการน�้ำชลประทาน
6,756.98
4,865.00
1.39
การจัดการงานชลประทาน
3,453.49
1,500.00
2.30

ผลผลิตหลัก

รายงานต้นทุนผลผลิตของกรมชลประทาน									
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)									

ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม (ต่อ)

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580
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สถิติภาคการเงิน
ร้อยละ

100
90
80
64.02
55.73
54.53
50.08

70
60
42.22
34.05
30.83

40
30
20
10
0

66.58

52.75
46.55
44.76

50

5.65
5.40
4.10
3.83
0.96

1.63
0.94
0.73
0.40
0.00

ต.ค.

พ.ย.

งบประมาณปี 2560

12.13
12.37
18.82

21.76
16.76
16.23

45.41
36.42
36.94

28.35
22.15

35.12

22.15

27.79

22.28

20.79

13.33

68.30
63.12
59.48
58.99

76.05
68.30
67.04
67.88

84.49
82.02
80.69
80.62
78.50

51.35
44.59

42.57
32.93

13.02
9.14
1.83

4.77

ธ.ค.

ม.ค.

งบประมาณปี 2561

5.24

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

งบประมาณปี 2562

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบประมาณปี 2563

ส.ค.

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณ – รายจ่ายลงทุน (ระบบ MIS) ปี 2560 - 2564

76

รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน

ก.ย.

เดือน

งบประมาณปี 2564

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

ร้อยละ

100
78.37
70.48
70.15
69.89
69.35

90
80
65.66
57.25
56.76

70
60
51.49

40
30
20
10
0

6.89
6.82
5.96
4.92
2.57

2.36
1.61
1.50
1.43
0.66

ต.ค.

19.61
13.90

งบประมาณปี 2560

ธ.ค.

43.28
32.47

36.88

47.22
45.88

53.29

54.68

47.70

36.48

26.12
17.34

14.89
10.58

39.82
38.88

48.18

62.14

30.35

13.75

4.29

พ.ย.

23.41
19.11
18.15

30.31
24.80
24.42
22.61

47.38

81.39

70.80
64.68

62.01

54.92

50

86.79
83.67
83.17
82.54

7.84

ม.ค.

งบประมาณปี 2561

9.21

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

งบประมาณปี 2562

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

งบประมาณปี 2563

ก.ย.

เดือน

งบประมาณปี 2564

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม (ระบบ MIS) ปี 2560 - 2564
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เขื่อนแม่งัดสมบู รณ์ชล
จังหวัดเชี ยงใหม่

ส่วนที่ 4

กิจกรรมเด่น
ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน
องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
รางวัลแห่งความส�ำเร็จของกรมชลประทาน
กิจกรรมเด่นในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
		ภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน�้ำ
		ภารกิจด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำอย่างบู รณาการ
		ตามวัตถุประสงค์การใช้น้�ำ
		ภารกิจด้านการป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ
		ภารกิจด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
		ในการบริหารจัดการน�้ำชลประทานในระดับพื้นที่
		ภารกิจด้านการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน

1

2
3

1
2

3
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วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยทรงเปิดโครงการจัดหาแหล่งน�้ำช่วยเหลือโรงเรียนกุดเรือค�ำ
พิทยาคารอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ของโรงเรียนกุดเรือค�ำพิทยาคาร อ�ำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี นายประพิศ จันทร์มา
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเสด็จพระราชด�ำเนินไปติดตามโครงการอาหารชุมชน
โรงเรียนต้นแบบในพระราชด�ำริ ในพื้นที่โรงเรียนบ้านผาเยอ อ�ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อ�ำนวยการ
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อ�ำนวยการส่วนวิศวกรรม ส�ำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้า
การด�ำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ และราษฎรในพื้นที่ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับเสด็จ ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการโครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาสิง่ แวดล้อมแหลมผักเบีย้ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ต�ำบลแหลมผักเบีย้
อ�ำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580
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วันที่ 4 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายก โดยเสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว
ในพื้นที่แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต�ำบลพรหมณี อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี
นายอ�ำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน นายวิทยา แก้วมี
ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 9 นายวสันต์ พรหมดีสาร ผู้อ�ำนวยการโครงการ
ชลประทานนครนายก นายเจษฎา บุญสุยา ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาขุนด่านปราการชล นายชุมพาสน์ ชุมอุระ
ผู้อ�ำนวยการโครงการก่อสร้าง ส�ำนักงานชลประทานที่ 9 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน
ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
วันที่ 6 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงติดตามการด�ำเนินงานโครงการเร่งด่วน เพื่อเก็บกักน�้ำในฤดูฝน ปี 2563
ณ แก้มลิงคลองมะหาด ต�ำบลท่าตะเกียบ อ�ำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงคลองมะหาด พร้อมอาคารประกอบ
ในการนี้ นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 9 นายสุรชัย สองสี ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษา
คลองสียัด พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงเปิดงานโครงการหลวง 2563 ในการนี้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
รองอธิบดีฝา่ ยวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทรับเสด็จ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน
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วันที่ 21 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการด�ำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ ต�ำบลน�้ำรึม
อ�ำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (กปร.) นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานชลประทานที่ 4 นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานตาก นายวิกรม คัยนันทน์ ผู้อ�ำนวยการกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด�ำริ ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้านทุ่งกบินทร์ ต�ำบลวังใหม่ อ�ำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์
เลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (กปร.) นายลลิต ถนอมสิงห์
รองเลขาธิการ กปร. นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ดร.วัชระ เสือดี รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบ�ำรุงรักษา) นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อ�ำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท
รับเสด็จ ณ อาคารส�ำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ (กปร.) กรุงเทพมหานคร
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วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด�ำริ ในโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
ต�ำบลท่ากระดาน อ�ำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (กปร.) นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.
ดร.วัชระ เสือดี รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ�ำรุงรักษา) นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อ�ำนวยการกองประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ อาคารส�ำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ส�ำนักงาน กปร. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด�ำริ ในศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้านคีรีล้อม ต�ำบลช้างแรก อ�ำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี ดร.วัชระ เสือดี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ�ำรุงรักษา) กรมชลประทาน นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 14 นายบุญลือ คงชอบ ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารจัดการน�้ำและบ�ำรุงรักษา ส�ำนักงานชลประทานที่ 14
นายธีรนันต์ เจริญศิริมณี ผู้อ�ำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ หอประชุมด�ำรงศักดิ์ ส�ำนักงานชลประทานที่ 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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วันที่ 3 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด�ำริ ในศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
อินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) ต�ำบลปาเด็ง อ�ำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ปัจจุบัน
ศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) ใช้น�้ำจากล�ำห้วยสัตว์ใหญ่ โดยสูบน�้ำ และน�้ำบาดาล ปัจจุบัน
ศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) มีถังส�ำรองจากระบบน�้ำประปาบาดาล ขนาด 12,000 ลิตร
จ�ำนวน 1 ถัง ถังเก็บน�้ำขนาด 10,000 ลิตร จ�ำนวน 4 ถัง และถังเก็บน�้ำขนาด 2,000 ลิตร จ�ำนวน 2 ถัง รวมทั้งสิ้นสามารถเก็บน�้ำได้
56,000 ลิตร
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด�ำริ ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้านท่าแสนคูณ ต�ำบลโดมประดิษฐ์ อ�ำเภอน�้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี ดร.วัชระ เสือดี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ�ำรุงรักษา) กรมชลประทาน นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อ�ำนวยการกองประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ นายธีรนันต์ เจริญศิริมณี ผู้อ�ำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
ณ ห้องประชุม ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (กปร.)
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วันที่ 18 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด�ำริ ในศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้านภูดานกอย ต�ำบลค�ำโพน อ�ำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์
เลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ (กปร.) นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ
กปร. ดร.วัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ�ำรุงรักษา) กรมชลประทาน นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อ�ำนวยการ
กองประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ นายธีรนันต์ เจริญศิรมิ ณี ผูอ้ ำ� นวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ ห้องประชุมส�ำนักงาน กปร.
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชด�ำริ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนหนองดู่ ต�ำบลนาใน
อ�ำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีนายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบ�ำรุงรักษา) กรมชลประทาน นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อ�ำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ พร้อมคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ ก�ำภู
กรมชลประทาน สามเสน
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วันที่ 16 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชด�ำริ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด
ต�ำบลห้วยบ่อซืน อ�ำเภอปากชม จังหวัดเลย ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี ดร.วัชระ เสือดี ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบ�ำรุงรักษา) กรมชลประทาน นายธีรนันต์ เจริญศิริมณี ผู้อ�ำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ พร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี
หม่อมหลวงชูชาติ ก�ำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชด�ำริ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ ต�ำบลบ่อภาค
อ�ำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี ดร.วัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบ�ำรุงรักษา) กรมชลประทาน นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อ�ำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ ก�ำภู กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
วันที่ 20 กันยายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตาม
การด�ำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดารตามพระราชด�ำริ ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ
ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 ต�ำบลศรีบรรพต อ�ำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี ดร.วัชระ เสือดี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ�ำรุงรักษา) กรมชลประทาน นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อ�ำนวยการกองประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ นายธีรนันต์ เจริญศิริมณี ผู้อ�ำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ ก�ำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร และ
นายอภิวัฒน์ ชนะสงคราม ผู้อำ� นวยการโครงการชลประทานนราธิวาส เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13
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วันที่ 5 ตุลาคม 2563 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ
เดินทางไปติดตามการด�ำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรอี นั เนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ โดยมี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ ในการนี้ ดร.ทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝา่ ยบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน ได้บรรยายสรุป
สถานการณ์นำ�้ ในปัจจุบันของจังหวัดจันทบุรี รวมถึงสถานการณ์น�้ำในภาคตะวันออกและในพื้นที่ EEC พร้อมด้วย นายวิทวัฒน์ วันทนียกุล
ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี และ นายธรรมนูญ อินทร์นุช ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9
ได้บรรยายสรุปถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริที่ด�ำเนินการโดยกรมชลประทานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย
โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอท่าใหม่ โครงการก่อสร้างท�ำนบดินบ้านไทรนอง 2
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอสอยดาว โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดจันทบุรี
และการด�ำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (คลองภักดีร�ำไพ) อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 ต�ำบลจันทนิมิต
อ�ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ พร้อมคณะเดินทางไปติดตามการด�ำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปราจีนบุรี
และจังหวัดนครนายก โดยมี ดร.ทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝา่ ยบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน นายวิเชียร เหลืองอ่อน ผู้อำ� นวยการ
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษานฤบดินทรจินดา พร้อมด้วย นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ
และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรายงานสรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในเขตจังหวัดปราจีนบุรี
โดยนางสาวอุศนีย์ ธูปทอง รองเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ณ อ่างเก็บน�้ำนฤบดินทรจินดา ต�ำบลแก่งดินสอ อ�ำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
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วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะฯ เดินทางไปติดตามการด�ำเนินงานโครงการฝายคลองท่ากระจาย
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน
นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วย นายวิชวิทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หัวหน้าส่วนราชการ นายวิสูตร อินทรก�ำเนิด นายอ�ำเภอท่าชนะ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ และนายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน
ผูอ้ ำ� นวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี รายงานผลความก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน และผลสัมฤทธิข์ องโครงการฝายคลองท่ากระจาย
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ณ พื้นที่หมู่ 1 ต�ำบลคลองพา หมู่ 2 ต�ำบลสมอทอง อ�ำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพื้นที่ภาคกลาง ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามและ
ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 10 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ในการนี้องคมนตรี และคณะ ได้ร่วมปล่อยพันธ์ุสัตว์น�้ำและร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง
ซึง่ เป็นต้นไม้ประจ�ำรัชกาลที่ 10 รวมถึงติดตามการปรับปรุงพิพธิ ภัณฑ์ลมุ่ น�ำ้ ป่าสัก ณ เขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 พลอากาศเอก จอม รุง่ สว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลือ่ น
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริในพืน้ ทีภ่ าคกลาง ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มชมการบริหารจัดการของราษฎรกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ แก่งคอย - บ้านหมอ
ของเขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสระบุรี ดร.ทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝา่ ยบ�ำรุงรักษา
กรมชลประทาน นายสุรชั ธนูศลิ ป์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 10 นายอภิรกั ษ์ ศรีกลุ วงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการโครงการส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรักษา
ป่าสักชลสิทธิ์ และผูแ้ ทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา จากนัน้ องคมนตรีและคณะ
ได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยหินขาวอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ต�ำบลเขาดินพัฒนา อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
เพือ่ รับฟังการบรรยายสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยหินขาวอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ พร้อมพบปะราษฎรกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้
ของโครงการฯ และร่วมปลูกต้นไม้ รวมทัง้ ปล่อยพันธุป์ ลาบริเวณอ่างเก็บน�ำ้ ด้วย
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วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี นายอ�ำพน กิตติอ�ำพน องคมนตรี ในฐานะประธาน
และรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนการด�ำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำล�ำน�้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอบ้านเขว้า
และอ�ำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายประพิศ จันทร์มา
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน นายชูชาติ รักจิตร ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 6 นายสนฑ์ จินดาสงวน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการด�ำเนินโครงการ ณ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำล�ำน�้ำชี
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ต�ำบลชีบน อ�ำเภอบ้านเขว้า
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2564 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน นายทวีชัย โค้วตระกูล
ผู้อ�ำนวยการโครงการ
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลือ่ น
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริในพืน้ ทีภ่ าคกลาง และคณะ ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามการด�ำเนินงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผูว้ า่ ราชการจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ นายสัญญา แสงพุม่ พงษ์
ผูต้ รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมลงพืน้ ทีด่ ว้ ย
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วันที่ 14 มกราคม 2564 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพื้นที่ภาคเหนือ เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ กองร้อยต�ำรวจตระเวนชายแดน 325 อ�ำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ครัง้ ที่ 7/2564 โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝา่ ยวิชาการ กรมชลประทาน
นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อ�ำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่
ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ องคมนตรีได้มอบถุงพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�ำริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อ�ำเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก จ�ำนวน 250 ถุง สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�ำริ บ้านป่าคา อ�ำเภอคลองลาน จังหวัดก�ำแพงเพชร
จ�ำนวน 300 ถุง โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จ�ำนวน 250 ถุง
พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลือ่ น
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝา่ ยวิชาการ กรมชลประทาน
นายชูชาติ รักจิตร ผูอ้ ำ� นวยการกองพัฒนาแหล่งน�ำ้ ขนาดกลาง พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนในพืน้ ที่ ร่วมให้การต้อนรับ
ณ โครงการอ่างเก็บน�ำ้ แม่อาง อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ต�ำบลบ้านแลง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง ในการนี้ นายชูชาติ รักจิตร
ผูอ้ ำ� นวยการกองพัฒนาแหล่งน�ำ้ ขนาดกลาง ได้บรรยายสรุปผลความก้าวหน้าโครงการฯ ด�ำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 95
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วันที่ 17 มีนาคม 2564 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะฯ เดินทางไปติดตามผลการด�ำเนินงาน โครงการศูนย์บริการ
การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�ำริ จังหวัดระยอง โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายดนุชา สินธวานนท์
เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 9 และนายหะพันธ์ พลับพลาไชย
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�ำริ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�ำริ จังหวัดระยอง
วันที่ 18 มีนาคม 2564 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ในพื้นที่จังหวัดตราด โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ราชการจังหวัดตราด ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา
กรมชลประทาน นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อ�ำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ กรมชลประทาน
และนายธ�ำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานตราด พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
ณ อาคารรสสุคนธ์ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด
วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และนายอ�ำพน กิตติอำ� พน องคมนตรี ในฐานะประธานและ
รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลือ่ นโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะฯ
ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ติดตามการด�ำเนินงานของโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายจารึก วัฒนาโกศัย
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 5 นายชูชาติ รักจิตร ผูอ้ ำ� นวยการกองพัฒนาแหล่งน�ำ้ ขนาดกลาง และนายเสริมชัย เซียวศิรถิ าวร
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักพัฒนาแหล่งน�ำ้ ขนาดใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณโครงการประตูระบายน�ำ้
ล�ำน�ำ้ พุง - น�ำ้ ก�ำ่ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ต�ำบลตองโขบ อ�ำเภอโคกศรีสพุ รรณ จังหวัดสกลนคร
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วันที่ 29 มีนาคม 2564  นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
โดยมีคณะองคมนตรี พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งในส่วนของกรมชลประทาน นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน
และนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 101 อาคารส�ำนักงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ โดยมีการน�ำเสนอเพื่อบรรจุในภารกิจของคณะกรรมการ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน�้ำ
ห้วยซับสอง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และโครงการบรรเทาอุทกภัย
พื้นที่ลุ่มน�้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 8 กันยายน 2564 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการฯ พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการฯ
พื้นที่ภาคเหนือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการนี้ ดร.วัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ�ำรุงรักษา)
ผู้แทนกรมชลประทานในฐานะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยนายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมด้วย
นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารโครงการ
นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส�ำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง) นางดรรชณี เฉยเพ็ชร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม นายสัณฐิต พีรานนท์
ผู้อ�ำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ผู้แทนกองแผนงาน และมีผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ ก�ำภู กรมชลประทาน สามเสน
ทั้งนี้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ได้ลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุม (ออนไลน์) ร่วมกับ ดร.สุดชาย พรหมมลมาศ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 1 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 2 นายไพฑูรย์ ศรีมุก
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 3 นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 4 นายสุรัช ธนูศิลป์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 10 และ นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 12 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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รางวัลแห่งความส�ำเร็จของกรมชลประทาน
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เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา นายโสภิญญา เกิดสกุล ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษายมน่าน และประธานกลุ่มบริหาร
การใช้นำ�้ ชลประทานฯเข้าร่วมพิธรี บั รางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Video Conference (Zoom Meeting)
จากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน กรมชลประทานได้รับ
รางวัลผลการด�ำเนินงานเป็นเลิศ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ จ�ำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลเลิศรัฐ (Best of the best) สาขาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีสว่ นร่วม ได้แก่  ผลงานโครงการ
ผันน�ำ้ แบบชุมชนมีสว่ นร่วมในทุง่ หน่วงน�ำ้ บางระก�ำ ซึง่ เป็นรางวัลทีม่ กี ารด�ำเนินการหรือโครงการในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และสร้างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี
จนพัฒนาเป็นต้นแบบที่กระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ นับเป็นบทพิสูจน์แห่ง
ความส�ำเร็จแห่งปีในการทุม่ เทการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วมทีส่ ง่ ผลให้กรมชลประทานได้รบั รางวัลในสาขานี้ ทัง้ ระดับดีเด่นและระดับดีมาอย่างต่อเนือ่ ง
2. รางวัลสาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมบริการ ได้แก่ ผลงานสารควบคุมก�ำจัดผักตบชวาในทางน�้ำ  เป็นผลงานที่ส�ำนักวิจัย
และพัฒนา กรมชลประทานได้ท�ำการศึกษาวิจัยหาวิธีด�ำเนินการควบคุมก�ำจัดผักตบชวาโดยการใช้สารก�ำจัดวัชพืชชีวภาพ (Bio Herbicide) ที่น�ำมาใช้
ควบคุมการระบาดของผักตบชวาในพื้นที่ชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม
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3. รางวัลสาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ได้แก่ ผลงานระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน�้ำ
โดยเป็นการบูรณาการข้อมูลด้านการบริหารจัดการน�ำ้ ร่วมกันระหว่างกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน�ำ 
้ กรมอุตนุ ยิ มวิทยา และส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติ
4. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทผู้น�ำหุ้นส่วนความร่วมมือ ระดับเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่
ผลงาน “โครงการผันน�้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วมในทุ่งหน่วงน�้ำบางระก�ำ” โดย นายสมศักดิ์ บ่องเขาย้อย ประธานกลุ่มบริหารการใช้น�้ำชลประทาน
ประตูระบายน�ำ้ บางแก้ว 3 อาชีพเกษตรกร ต�ำบลท่างาม อ�ำเภอบางระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก ซึง่ เป็นการด�ำเนินการร่วมกันระหว่างผูน้ ำ� ชุมชนกับกรมชลประทาน
โดยใช้พื้นที่ลุ่มต�่ำซึ่งเป็นพื้นที่นาที่อยู่ระหว่างลุ่มน�้ำยมและลุ่มน�้ำน่าน ในเขตจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่รองรับน�้ำหลากเพื่อป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งโครงการฯ สามารถบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กิจกรรมเด่นในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน�้ำ
		ด้านพัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน�้ำ

1

2
3

1
2

3

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ดร.สุดชาย พรหมมลมาศ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 1 และนายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและค�ำนวณ)
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ที่จะด�ำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำแม่ตายละ อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพบปะ
เกษตรกรในพื้นที่และเจ้าคณะต�ำบลโหล่งขอด
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
กรมชลประทาน นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 9 ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านปลอดภัยเขื่อน ด้านธรณีวิทยา
ด้านธรณีฟิสิกส์ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ก�ำกับการด�ำเนินการส�ำรวจหาจุดรั่วซึม เพื่อจะได้วางแผนการซ่อมแซมอ่างเก็บน�้ำห้วยยาง
อ�ำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ลงพื้นที่เพื่อติดตามผล
จากการศึกษาวางโครงการ ส�ำรวจ ออกแบบ การแก้ปัญหาอุทกภัยคลองชุมพร ของเมืองชุมพร ช่วงถนนแยกปฐมพรทางหลวงสาย 41
เส้นทางเศรษฐกิจลงสู่ภาคใต้ เนื่องจากบริเวณอ�ำเภอเมืองชุมพร เกิดน�้ำท่วมหลากจากลุ่มน�้ำหลักที่ส�ำคัญ 2 สาย ได้แก่ คลองท่าตะเภา
และคลองชุมพร พื้นที่น�้ำท่วม 12 ตําบล 79,500 ไร่ เพื่อด�ำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน
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วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า
โครงการอ่างเก็บน�ำ้ ชีอนั เนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายเสริมชัย เซียวศิรถิ าวร ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักพัฒนาแหล่งน�ำ้
ขนาดใหญ่ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินโครงการอ่างเก็บน�้ำ
ล�ำน�้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ นายสนฑ์ จินดาสงวน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13
พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตาม
ความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�ำ้ บ้านซับกระจายพร้อมระบบส่งน�ำ 
้ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายชูชาติ รักจิตร
ผูอ้ ำ� นวยการกองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 8 นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูล ณ บริเวณหัวงาน
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วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วย
นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารโครงการ และนายธนพล สงวนตระกูล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดกลางที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำ
ครั้งที่ 20/2563 โดยมี นายสันติ บุญประดับ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม
เพื่อพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน�้ำแม่ตีบ อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง ของกรมชลประทาน
ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วย
นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผูอ้ ำ� นวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ลงพืน้ ทีโ่ ครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน�ำ้
ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณบึงขุนทะเล ต�ำบลขุนทะเล อ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่รับน�้ำในเขตอ�ำเภอเมือง
และบริเวณโครงการฝายคลองไชยา อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายชูชาติ รักจิตร
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฝายบ้านใหม่ปางเติมพร้อมระบบส่งน�้ำ โดยมี
นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 และนายพิชาญ ปัญญามงคล ประธานกลุ่มผู้ใช้น�้ำ
ร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการฝายบ้านใหม่ปางเติมพร้อมระบบส่งน�้ำ ต�ำบลบ้านกาด อ�ำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
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วันที่ 6 ธันวาคม 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำจังหวัดพะเยา โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน ดร.สุดชาย พรหมมลมาศ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 1 รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 2 นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อ�ำนวยการ
โครงการชลประทานพะเยา และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย อ�ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยโครงการ
ดังกล่าวเนื้อที่ประมาณ 5,563 ไร่ มีพื้นที่รับน�้ำ 200 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีความจุเก็บกักที่ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม
คณะท�ำงานจัดท�ำแผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารโครงการ ผู้แทนส�ำนักงานชลประทานที่ 9
พร้อมด้วยคณะท�ำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้างคลองระบายน�้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1-3 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดใหญ่
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ อาคารที่ท�ำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
กรุงเทพมหานคร
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วันที่ 18 ธันวาคม 2563 พลเอกประวิตร วงษ์สวุ รรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลือ่ น
โครงการขนาดใหญ่และโครงการส�ำคัญ ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน
นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดใหญ่ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ท�ำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายชัยพงษ์ สุขยากร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 และนายไพโรจน์ วงศ์สูง ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาแม่ยม
น�ำคณะ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำ และเจ้าหน้าที่จากส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับฟังบรรยายสรุป และลงพื้นที่ส�ำรวจโครงการอ่างเก็บน�้ำแม่พวก จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อน�ำข้อมูลมาประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการอ่างเก็บน�้ำแม่พวก จังหวัดแพร่
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายวิทยา แก้วมี
ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาแผนหลักการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากแม่น�้ำโขง และล�ำน�้ำสาขาของแม่น�้ำโขง รวมถึง
แผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน�้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ณ ห้องประชุมน�้ำปิง ชั้น 4 ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
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วันที่ 7 มกราคม 2564 นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง)
รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 นายเสริมศักดิ์ มินพิมาย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการระบบส่งน�้ำอ่างเก็บน�้ำห้วยลิ้นควาย ประกอบด้วยคลองส่งน�้ำสายใหญ่
ฝั่งขวา และคลองซอยคลองสายใหญ่ฝั่งขวา จ�ำนวน 12 สาย และท่อส่งน�้ำสายซอย จ�ำนวน 11 สาย เพื่อส่งน�้ำให้พื้นที่เกษตรกร 1,800 ไร่  
ราษฎรได้รับประโยชน์ 202 ครัวเรือน ประชากร 1,500 คน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสาคร
เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ นายวีระ เพ็งทอง ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานกระบี่ นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำคลองหิน อ�ำเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ เพื่อพบปะและรับฟังความคิดเห็นของราษฎรและผู้น�ำท้องถิ่น ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ พร้อมทั้งยืนยันแผนงาน
การก่อสร้างโครงการฯ แก่ราษฎรในพื้นที่ โดยสืบเนื่องจากกระทู้ถามเรื่อง โครงการอ่างเก็บน�้ำคลองหิน อ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
โดยนายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
วันที่ 12 มกราคม 2564 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทาง
การด�ำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�ำริ จังหวัดระยอง ในการนี้ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดี
ฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน และคณะ ร่วมประชุมและเสนอโครงการ SSIS เพื่อแก้ไขปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
กรมชลประทานสนับสนุนการส่งน�้ำให้พื้นที่โครงการปลวกแดงฯ จังหวัดระยอง เป็นต้นแบบในการน�ำนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
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วันที่ 20 มกราคม 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง น�ำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน�้ำ
ในแม่น�้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล ในพื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก�ำแพงเพชร โดยได้พาคณะสื่อมวลชนเดินทางไปยัง
บริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการอาคารบังคับน�้ำคลองกระถิน อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ
อาคารบังคับน�้ำหนองขวัญ อ�ำเภอคลองขลุง จังหวัดก�ำแพงเพชร เพื่อเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการฯ พร้อมพบปะพูดคุย
รับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้แทนประชาชนในพื้นที่
วันที่ 22 มกราคม 2564 กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน�้ำ
ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�้ำบ้านม่อนฤาษี ให้องค์การบริหารส่วนต�ำบลดอยหล่อ รับไปบ�ำรุงดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรในพื้นที่บ้านวังขามป้อม และพื้นที่ใกล้เคียง ในเขตอ�ำเภอดอยหล่อได้กว่า 1,900 ไร่ โดยมีนายนเรศ ธ�ำรงค์ทิพยคุณ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและสักขีพยานในการส่งมอบครั้งนี้
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายปาโมกข์
ปิงเมือง ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานพะเยา นายธนพล สงวนตระกูล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2
และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมปฐมนิเทศโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน�้ำ
ห้วยหลวงเหนือ จังหวัดพะเยา โดยมี นายรัล ใสนันท์ ปลัดอ�ำเภอเชียงค�ำ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้น�ำชุมชนและประชาชน
ในพื้นที่โครงการฯ เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมเชียงค�ำ ที่ว่าการอ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
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วันที่ 28 เมษายน 2564 นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมคณะลงพื้นที่
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม ต�ำบลบ้านหนุน อ�ำเภอสอง โดยฝายแม่ยม
สามารถส่งน�้ำช่วยเหลือในพื้นที่ชลประทาน 196,000 ไร่ ในเขตพื้นที่เพาะปลูก อ�ำเภอสอง อ�ำเภอหนองม่วงไข่ อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอสูงเม่น
อ�ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี และนายมนัส จันทร์วิไล
หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำเเละบ�ำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ส�ำนักงานชลประทานที่ 15 ประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อมูล
โครงการฝายเขาเพลาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริให้กับราษฎรในพื้นที่ โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังรายละเอียดของโครงการฝายเขาเพลาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ณ หมู่ที่ 9 ต�ำบลสมอทอง อ�ำเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 5 เมษายน 2564 นายอ�ำนาจ อินทร์วงศ์แก้ว ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร พร้อมด้วยนายสิทธิ์ศักดิ์ เหมือนมี
ผูอ้ ำ� นวยการส่วนบริหารเครือ่ งจักรกลที่ 1 ส�ำนักเครือ่ งจักรกล และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง ร่วมลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามงานโครงการแก้มลิงบึงสรรพงาย
พร้อมอาคารประกอบ ต�ำบลท่าบัว อ�ำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพื่อการพัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
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วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมติดตาม
งานส�ำรวจออกแบบปรับปรุงแม่น�้ำพิจิตร ซึ่งอยู่ในแผนงานโครงการฟื้นฟูแหล่งน�้ำบึงสีไฟและฟื้นฟูแม่น�้ำพิจิตร โดยมี
นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ส�ำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ อาคารอ�ำนวยการ
กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ และคณะท�ำงานศูนย์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยปุ๊ตอนบนใหม่ และระบบอ่างพวงภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำสาขาแม่น�้ำปิง
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ VDO Conferrence ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์การศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยนายวัฒนศักดิ์ วงศ์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้างส�ำนักงานชลประทานที่ 13 นายกิติพงษ์ เกียรตินรากร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ต�ำบลวังด้ง อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี พบกับ นายนคร ว่องวณิชชากร นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลวังด้ง
เพื่อร่วมกันหาแนวทางจัดหาแหล่งน�้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและสนับสนุนการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว
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วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วย
นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อ�ำนวยการกองพัสดุ
ร่วมลงนามในสัญญาจ้างกับกิจการร่วมค้า FPWF JY ประกอบด้วย บริษัท ฟรอนเทียร์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จ�ำกัด
บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด บริษทั วิศวชาญ 2002 จ�ำกัด และ บริษทั ฟลัดเวย์ จ�ำกัด เพือ่ ด�ำเนินงานส�ำรวจ ออกแบบโครงการ
ปรับปรุงระบบชลประทานพืน้ ทีเ่ จ้าพระยาฝัง่ ตะวันออกตอนล่าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทัง้ ลงนามในสัญญาจ้างงานส�ำรวจ
ออกแบบโครงการคลองระบายน�ำ้ หลาก ป่าสักอ่าวไทย ระยะที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา กับกิจการร่วมค้า OTS ประกอบด้วย
บริษัท องศา คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด บริษัท ธูว์ บราเดอร์ พาทเนอร์ จ�ำกัด และ บริษัท เอสเค แมเนจเมนท์ แอนท์ แพลนนิง จ�ำกัด
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน น�ำคณะสื่อมวลชน
ลงพืน้ ทีด่ งู านโครงการพัฒนาแหล่งน�ำ้ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเพชรบูรณ์ ซึง่ มีภมู ปิ ระเทศแนวยาว ลักษณะคล้ายปากนก
มีปริมาณน�้ำท่าเฉลี่ยกว่า 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร มีความต้องการใช้น�้ำปีละกว่า 800 ล้านลูกบาศก์เมตร และคาดว่าในอนาคต
จะเพิม่ เป็น 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบนั พืน้ ทีจ่ งั หวัดเพชรบูรณ์สามารถพัฒนาแหล่งน�ำ้ และเก็บกักน�ำ้ ได้เพียง 223 ล้านลูกบาศก์เมตร
โดยอ่างเก็บน�้ำห้วยป่าแดง และอ่างเก็บน�้ำห้วยป่าเลา เป็นแหล่งน�้ำต้นทุนที่ช่วยส่งน�้ำเพื่อการเกษตร และการประปา
วันที่ 24 มิถนุ ายน 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝา่ ยวิชาการ กรมชลประทาน ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามความก้าวหน้า
โครงการคลองระบายน�้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ เลียววงศ์วาน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 และนายศราวุฒิ ไวทยะวิญญู ผู้อ�ำนวยการโครงส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาบางบาล ร่วมให้การต้อนรับ
และบรรยายสรุป พร้อมทัง้ รายงานความก้าวหน้า ณ ห้องประชุมหัวงานโครงการคลองระบายน�ำ้ หลากบางบาล-บางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝา่ ยวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายวิรฬุ พรรณเทวี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมแถลงข่าวชี้แจง โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาท่อทองแดง
จังหวัดก�ำแพงเพชร เพือ่ ชีแ้ จงรายละเอียดของผลการศึกษาโครงการฯ แนวทางรับมืออุทกภัย รวมทัง้ แนวทางแก้ไขปัญหาน�ำ้ ท่วม - น�ำ้ แล้ง
ของจังหวัดสุโขทัย พร้อมตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Facebook Live กรมชลประทาน
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายชูชาติ รักจิตร ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาแหล่งน�้ำ
ขนาดกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการด�ำเนินการโครงการสถานีสูบน�้ำคลองจระเข้สามพัน-อู่ทอง (เขาดีสลัก) จังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้ำในพื้นที่อู่ทองและอ�ำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และบรรยายชี้แจง
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ส�ำนักงานชลประทานที่ 6
มอบหมายให้นายออน วิศาลอาชีวะเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีโ่ ครงการฯ ลงพืน้ ทีป่ ระชุมประชาคมชีแ้ จงรายละเอียด
โครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำ งานขุดลอกแก้มลิงกุดบึกพร้อมอาคารประกอบ บ้านวังทอง
ต�ำบลบึงงาม อ�ำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลบึงงาม ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ร่วมรับฟังประมาณ 50 คน
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วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ก�ำกับติดตาม
เร่งรัดงานก่อสร้างประตูระบายน�้ำและงานขุดลอกในพื้นที่ลุ่มน�้ำยัง บริเวณประตูระบายน�้ำกุดปลาเข็ง ประตูระบายน�้ำหนองสนม
ประตูระบายน�้ำห้วยวังขอน พร้อมงานขุดลอกคลองผันน�้ำห้วยวังหลวง ปัจจุบันด�ำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 90 สามารถรับมืออุทกภัย
ในพื้นที่ลุ่มน�้ำยังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 17 กันยายน 2564 นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ ผู้อ�ำนวยการส่วนแผนงาน พร้อมด้วยนายพิทักษ์พงษ์ ติ๊บแก้ว
ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช และนายภุชงค์ สุวรรณปากแพรก หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ส�ำนักงานชลประทานที่ 15 ร่วมในพิธีเปิดฝายคลองนอกท่า ต�ำบลบ้านเกาะ อ�ำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิด มีนายเกรียงศักดิ์  รักษ์ศรีทอง นายอ�ำเภอพรหมคีรี
นางรัชนี ใจห้าว นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านเกาะ และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับและเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ที่ท�ำการ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านเกาะ อ�ำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 29 กันยายน 2564 นายสมพล ชุมแก้ว ผู้อ�ำนวยการโครงการก่อสร้าง ส�ำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วย
นายวัฒนศักดิ์ วงศ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบหัวงาน โครงการฝายบ้านใหม่ห้วยน�้ำขาว
พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ต�ำบลบ้านเก่า อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และโครงการแก้มลิงบ้านช่องกลิ้ง - ช่องกรด
ปริมาตรเก็บกัก 0.0600 ล้านลูกบาศก์เมตร ต�ำบลหนองนกแก้ว อ�ำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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วันที่ 3 ตุลาคม 2563 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตาม
ความก้าวหน้าการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน นายศุภชัย มโนการ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์
ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมการด�ำเนินงาน ณ โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว
อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ คณะท�ำงานรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมแนวทาง
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำและแนวทางการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำรายภาค โดยมี
นายส�ำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบ�ำรุงรักษา) รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน�้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ ก�ำภู
กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
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วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมหารือ
การเตรียมพร้อม และการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 8
นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอ�ำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 17 ตุลาคม 2563 นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดี
กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 8 และผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทาน
ในพื้นที่ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน�้ำในสภาวะวิกฤติ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษา
ล�ำพระเพลิง ต�ำบลตะขบ อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมด้วย
นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา นายสมชาย อังศิริลาวัลย์ ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำ
และบ�ำรุงรักษาล�ำนางรอง และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น�้ำ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน�้ำ การจัดจราจรน�้ำ 
และป้องกันการเกิดน�้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มน�้ำล�ำตะคองและล�ำมูล ณ อาคารแบ่งน�้ำละลมหม้อ ต�ำบลโคกกรวด และบึงพุดซา
ต�ำบลพุดซา อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

1

1
2

2

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามแผนหลักการพัฒนา
หนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจ�ำวงษ์ เลขาธิการส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการด�ำเนินงาน ณ ห้องประชุมภูริทัตโต โรงพยาบาลสกลนคร อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตาม
จุดก่อสร้างประตูระบายน�้ำคลองภูมี โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดใหญ่ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเครื่องจักรกล นายเดช เล็กวิชัย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 16 และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมบรรยาย
สรุปผลการด�ำเนินงาน ณ จุดก่อสร้างประตูระบายน�้ำคลองภูมี ต�ำบลรัตภูมิ อ�ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
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วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะชาวเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์ ผู้อ�ำนวยการ
ส่วนบริหารจัดการน�ำ้ และบ�ำรุงรักษา ส�ำนักงานชลประทานที่ 15 นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผูอ้ ำ� นวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี
และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณวัดพระเจดีย์แหลมสอ อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น�้ำ ผ่านระบบ VDO Conference ไปยังผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน�้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำ (องค์การมหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานชลประทานเครือข่าย SWOC ทั้ง 17 แห่งทั่วประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์น�้ำจากพื้นที่ต่าง ๆ
ส�ำหรับเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน�้ำในช่วงฤดูฝน ณ ห้องประชุม SWOC อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ ก�ำภู กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝา่ ยบริหาร กรมชลประทาน และคณะ ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามสถานการณ์นำ�้
พร้อมตรวจเยี่ยมการด�ำเนินการสูบน�้ำของสถานีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้าโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาโดมน้อย อ�ำเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์
ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี นายสิริวัฒน์ ปานด�ำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
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วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วย
นายสุชาติ กาญจนวิลัย ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ส�ำรวจโครงการอาคารทดน�้ำ
บ้านสวนผึ้ง พร้อมระบบส่งน�้ำและอาคารประกอบ ต�ำบลสวนผึ้ง อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในบริเวณพื้นที่กองร้อยตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 137 และบริเวณบ้านท่ากุลา
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมกับโครงการชลประทานบุรีรัมย์
ด�ำเนินการเสริมสันฝายด้วยกระสอบทรายบริเวณฝายบ้านยาง อ�ำเภอล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน�้ำ
ให้เพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค ในช่วงฤดูแล้งของราษฎรในเขตพื้นที่ต�ำบลบ้านยาง ต�ำบลช�ำนิ และต�ำบลใกล้เคียง พร้อมทั้งสูบน�้ำ
จากฝายบ้านยางเข้าสู่อ่างเก็บน�้ำห้วยจระเข้ เพื่อใช้ผลิตเป็นน�้ำประปาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่อ�ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับ
นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง และคณะ โดยมีนายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าความเค็มรุกล�้ำในแม่น�้ำเจ้าพระยา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ
น�้ำดิบที่ใช้ในการผลิตประปา ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน�้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ ก�ำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน
กรุงเทพมหานคร
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วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายศักดิ์ดา อยู่เดช ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษามูลบน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น�้ำ 
ส�ำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งประจ�ำปี 2563/2564 พื้นที่รับน�้ำโซนที่ 3 คลอง 9R-LMC, 7R-9R-LMC และคลอง 7L-9R-LMC
เป็นการรับน�้ำรอบที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรมีความต้องการน�้ำเข้าแปลงนาเพื่อใส่ปุ๋ยครั้งแรก ในการเร่งการเจริญเติบโตของ
ต้นข้าวให้งอกงาม
วันที่ 11 มีนาคม 2564 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
การประชุมโครงการขุดลอกกว๊านพะเยา โดยมี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุรชาติ มาลาศรี
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารโครงการ นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอแนวทางในการด�ำเนินการขุดลอกกว๊านพะเยา และการบริหารจัดการน�้ำ
บริเวณกว๊านพะเยาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 24 มีนาคม 2564 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามการด�ำเนินงาน
และสถานการณ์นำ�้ ในเขตพืน้ ที่ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี  โดยมี นายปริญญา สัคคะนายก ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 15
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการด�ำเนินงาน และสถานการณ์น�้ำซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี เพียงพอส�ำหรับ
การอุปโภค - บริโภค
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วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายสิทธิชัย ดาราศร ผู้อ�ำนวยการส่วนวิศวกรรม ส�ำนักเครื่องจักรกล พร้อมด้วย
นายสิทธิ์ศักดิ์ เหมือนมี ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ส�ำนักเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตาม
งานขุดลอกโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน�้ำชลประทาน ในพื้นที่โครงการชลประทานน่าน จ�ำนวน 22 แห่ง ในพื้นที่
อ�ำเภอเวียงสา อ�ำเภอสันติสุข อ�ำเภอปัว อ�ำเภอนาน้อย อ�ำเภอเชียงกลาง อ�ำเภอทุ่งช้าง อ�ำเภอแม่จริม อ�ำเภอภูเพียง และอ�ำเภอเมือง
จังหวัดน่าน
วันที่ 25 เมษายน 2564 นายทินกร เหลือล้น ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 2 นายทวีชัย โค้วตระกูล
ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย นายสิทธิ์ศักดิ์ เหมือนมี ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ส�ำนักเครื่องจักรกล
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามงานขุดลอกเวียงหนองหล่ม (หนองฮ่อมแฮด) หมู่ที่ 7 ต�ำบลจันจว้า อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เพื่อปรับปรุงแหล่งน�้ำเวียงหนองหล่ม และการบริหารจัดการน�้ำเพื่ออุปโภค - บริโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยนายศีลวัตร สิงห์มณี
ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษานครชุม นายบรรพต สุธรรมพันธุ์ ผู้อ�ำนวยการส่วนเครื่องจักรกลที่ 6 ส�ำนักเครื่องจักรกล
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณ คลอง ร.3 ข ท่าผา-บางแก้ว อ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมรายการ ไลฟ์สด
ผ่าน Facebook “ของดีเมืองบ้านโป่ง” และให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่น ร่วมกับนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 4
จังหวัดราชบุรี และผู้น�ำท้องถิ่นในพื้นที่เกี่ยวกับการด�ำเนินการก�ำจัดวัชพืชและขุดลอกคลองระบายน�้ำ ร.3 ข ท่าผา-บางแก้ว อ�ำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
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วันที่ 6 มิถุนายน 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดี
ฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น�้ำและการบริหารจัดการน�้ำลุ่มน�้ำเจ้าพระยา พร้อมวางแผน
ควบคุมการใช้น�้ำในแม่น�้ำสายหลัก (แม่น�้ำปิง แม่น�้ำยม แม่น�้ำน่าน และแม่น�้ำเจ้าพระยา) และล�ำน�้ำสาขา เพื่อเร่งล�ำเลียงน�้ำลงสู่พื้นที่
ทางตอนล่าง ช่วยเหลือเกษตรกรที่ท�ำการเพาะปลูกข้าวนาปีไปก่อนหน้านี้ และสนับสนุนน�้ำเพื่อการผลิตประปา
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายชลเทพ ทาตรี ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารจัดการน�้ำและบ�ำรุงรักษา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้า ลุ่มน�้ำน่านในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ งดสูบน�้ำเข้าพื้นที่
ท�ำการเกษตร ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถนุ ายน 2564 และขอความร่วมมือเกษตรกรทีเ่ ก็บเกีย่ วข้าวนาปรังแล้วขอให้ชะลอการปลูกข้าวนาปี 2564
เพื่อรอฝนตกสม�่ำเสมอและมีปริมาณน�้ำในพื้นที่เพียงพอ
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อ�ำนวยการกองอ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ
พร้อมด้วย นายสุชาติ ชมกลิน่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น�้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์น�้ำ รวมทั้งแนวทาง
การบริหารจัดการน�้ำรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ EEC ในอนาคต ณ โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาประแสร์ จังหวัดระยอง
ซึ่งคาดการณ์ว่าในอนาคต (ปี 2574) ในพื้นที่ดังกล่าวมีความต้องการใช้น�้ำเพิ่มขึ้นโดยประมาณ 358 ล้านลูกบาศก์เมตร
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วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายอิสรา เทียนศรี ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาล�ำนางรอง พร้อมด้วย
นายสาโรจน์ เหง้าพรหมมินทร์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายวิฑรู โยทะคง หัวหน้าฝ่ายส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรักษาที่ 1 นายภัทรดร แก้วกมลมาศ
หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 4 นายพรพงษ์ ทองสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 5 และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตาม
การผันน�้ำจากอ่างเก็บน�้ำล�ำปะเทีย ไปอ่างเก็บน�้ำห้วยตลาด ฝายบ้านตะโกสิงห์ ต�ำบลอีสานเขต อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งเป็นจุดเชื่อมระบบคลองผันน�้ำสู่อ่างเก็บน�้ำห้วยตลาด
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ ประชุมติดตามสถานการณ์น�้ำ และการบริหารจัดการน�้ำฝน ปี 2564 ในพื้นที่ส�ำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
และส�ำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดล�ำปาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน�้ำในระดับพื้นที่ โดยประชุม
ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมส�ำนักงานชลประทานที่ 1
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น�้ำ
และแนวทางการบริหารจัดการน�ำ้ พืน้ ทีค่ ลองมะขามเฒ่า - อูท่ อง เขตโครงการส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรักษาดอนเจดีย์ โดยมี ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านทีป่ รึกษาอุทกวิทยา 1 นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ ผูอ้ ำ� นวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นำ 
�้ ส�ำนักบริหารจัดการน�ำ้
และอุทกวิทยา นายพงษ์ศกั ดิ์ อัครมณี ผูอ้ ำ� นวยการส่วนบริหารจัดการน�ำ้ และบ�ำรุงรักษา ส�ำนักงานชลประทานที่ 12 นายยศดนัย น้อยแก้ว
ผูอ้ ำ� นวยการชลประทานสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
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วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่
ตรวจราชการในพื้นที่เขตส�ำนักงานชลประทานที่ 3 ณ จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ โดยมี นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 3 ร่วมกับ นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทาน ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปในโครงการประตูระบายน�้ำท่านางงาม อ�ำเภอบางระก�ำ 
จังหวัดพิษณุโลก โครงการประตูระบายน�ำ้ ท่าแห อ�ำเภอสามง่าม จังหวัดพิจติ ร โครงการประตูระบายน�ำ้ สามง่าม อ�ำเภอสามง่าม จังหวัดพิจติ ร
โครงการประตูระบายน�้ำฝายบ้านวังจิก อ�ำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และโครงการประตูระบายน�้ำปากคลองบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายสมศักดิ์ ทาบโลกา ผู้อ�ำนวยการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาล�ำแชะ พร้อมด้วยนายวชิรพงษ์ เพ็งแก้ว
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ก�ำนัน เกษตรอ�ำเภอ ผู้แทนเกษตรจังหวัด อาสาสมัครชลประทาน ประธานกลุ่มบริหาร
การใช้น�้ำ และผู้น�ำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมวางแผนจัดรอบเวรการส่งน�้ำในฤดูนาปี 2564 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับน�้ำ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมีนายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอ�ำเภอครบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ศาลาประชาคมอ�ำเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำ ครั้งที่ 19/2564 โดย นายสันติ บุญประคับ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้
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วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 13 นายวิวัฒน์ มณีอินทร์
ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นายพิเชษฐ ภัคพยัต ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม
นายคณิต ชินวงศ์ ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา นายธีร สุขขี ผู้อ�ำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาเครื่องกล
นายคงฤทธิ์ สุภักดี ผู้แทนผู้อ�ำนวยการส่วนปรับปรุงบ�ำรุงรักษา และนายปัญญา โตกทอง ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น�้ำชลประทาน
เข้าร่วมประชุม และลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการดูดตะกอนเลนในเขตพื้นที่ต�ำบลแพรกหนามแดง
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตาม
การด�ำเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจการด�ำเนินงานการเพิ่มศักยภาพ
การกักเก็บน�้ำในบึงบอระเพ็ด โดยมี นายศุภชัย มโนการ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ นายค�ำนึง คงรอด ผู้อ�ำนวยการ
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ นายจิระเดช บุญมาก หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ร่วมให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการด�ำเนินงาน
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตาม
การด�ำเนินงานโครงการขุดลอกบึงราชนกโซน 1 และโซน 2 ต�ำบลวังพิกุล อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายไพฑูรย์ ศรีมุก
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 3 นายช�ำนาญ ชูเที่ยง ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ชลประทาน ร่วมให้การต้อนรับเพื่อตรวจการด�ำเนินงานการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน�้ำในบึงราชนก โดยมีทหาร
กรมการทหารช่าง กองทัพบก รายงานผลการด�ำเนินงาน
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วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายประศาสน์ สุขอินทร์ ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาท่ามะกา
ส�ำนักงานชลประทานที่ 13 นายชาตรี วงษ์ชื่น หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นางสาวโสภิตรา ทัดเทียม
หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 5 นายพิษณุ พงษ์ศักดิ์ ช่างฝีมือสนาม ช3 นายสมศักดิ์ เยี่ยมมิ่ง ช่างฝีมือสนาม ช3 นายนรากร เชื้อศรี
นายช่างชลประทาน ลงพื้นที่คูส่งน�้ำ 151 ต�ำบลหินกอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ นางสาวกุลวลี นพอมรบดี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 1 พร้อมทีมงาน ตรวจเยี่ยมงานปรับปรุงคูส่งน�้ำ 151 ที่ก่อสร้างมานานเกือบ 40 ปี
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น�้ำท่วมในพื้นที่
4 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอบางบ่อ อ�ำเภอบางพลี อ�ำเภอบางเสาธง อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ และนิคมอุตสาหกรรมบางปู
จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 1 กันยายน 2564 นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 4 นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช
ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารจัดการน�้ำและบ�ำรุงรักษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานในเขตพื้นที่
จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายโสภัญญ์ ศรีสว่างวรกุล ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รายงานสรุปภาพรวม
ของโครงการชลประทานสุโขทัย การบริหารจัดการน�้ำฤดูฝนปี 2564 พื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปัญหาอุปสรรค การด�ำเนินงานในพื้นที่
ณ ห้องประชุมโทรมาตร โครงการชลประทานสุโขทัย
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วันที่ 12 กันยายน 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ตรวจราชการและติดตามแผนป้องกันน�ำ้ ท่วม
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดี
ฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝา่ ยก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมคณะผูบ้ ริหารร่วมให้การต้อนรับ
พร้อมรายงานสถานการณ์นำ�้ และการบริหารจัดการน�้ำ
วันที่ 15 กันยายน 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น�้ำ
ลุ่มน�้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์น�้ำ รวมไปถึงการบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่
ลุ่มน�้ำเจ้าพระยา
วันที่ 23 กันยายน 2564 นายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์ ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาเสียวใหญ่
ส�ำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้นายนพดล วรหาญ หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ประชาสัมพันธ์
สถานการณ์น�้ำในล�ำเสียวใหญ่ และส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์งานชลประทาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านโพนฮาด ต�ำบลดงครั่งน้อย อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน

119

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

1

2
3

1
2
3

120

วันที่ 26 กันยายน 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น�้ำ
ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
และบรรยายสรุปสถานการณ์น�้ำและการบริหารจัดการน�้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย
วันที่ 29 กันยายน 2564 นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่
ติดตามการแก้ไขท�ำนบดินชัว่ คราว ในพืน้ ทีก่ อ่ สร้างอาคารระบายน�ำ้ ล้น Service Spillway อ่างเก็บน�ำ้ ล�ำเชียงไกร (ตอนล่าง) ต�ำบลบัลลังก์
อ�ำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพือ่ เร่งปิดช่องขาดเพือ่ เก็บน�ำ้ ไว้ใช้แล้งหน้า เนือ่ งด้วยผลกระทบจากพายุเตีย้ นหมู่ โดยได้เร่งแก้ไขปัญหา
ด้วยการถมดินบริเวณฝั่งซ้ายของอาคารระบายน�้ำล้น
วันที่ 29 กันยายน 2564 นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาชีกลาง ส�ำนักงานชลประทานที่ 6
พร้อมด้วย นายพัฒนะ พลศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว จากส�ำนักข่าวไทยทีวีสีช่อง 3
ถึงแนวทางการบริหารจัดการน�้ำช่วงสถานการณ์ฤดูน�้ำหลาก รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์อุทกภัย สามารถเข้า
ด�ำเนินการช่วยเหลือ บรรเทาภัยได้อย่างทันท่วงที พร้อมกับฝากประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันเฝ้าระวัง และติดตามข่าวสารสถานการณ์น�้ำ
อย่างใกล้ชิดต่อไป ณ เขื่อนวังยาง ต�ำบลล�ำชี อ�ำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
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วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวุฒิ ดีล้อม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 ส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8
พร้อมเจ้าหน้าที่ ด�ำเนินการก่อสร้างท�ำนบชั่วคราวโครงการประตูระบายน�้ำบ้านศาลาพร้อมระบบส่งน�้ำ ต�ำบลท่าสว่าง อ�ำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเก็บกักน�้ำไว้ใช้อุปโภค - บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง ให้แก่ราษฎรบ้านศาลา จังหวัดสุรินทร์ 152 ครัวเรือน
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 และเจ้าหน้าที่
ลงพืน้ ทีเ่ ตรียมความพร้อมรับสถานการณ์นำ�้ ในช่วงฤดูนำ�้ หลาก ณ บริเวณคลองนาท่อม และคลองล�ำเบ็ด ต�ำบลอ่างทอง อ�ำเภอศรีนครินทร์
จังหวัดพัทลุง โดยส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 16 ได้ก่อสร้างประตูระบายน�้ำคลองนาท่อมแล้วเสร็จ สามารถระบายน�้ำได้
750 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดใหญ่ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง และนายสุพิศ พิทักธรรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเครื่องจักรกล ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีนายปริญญา สัคคะนายก ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 15 นายพิทักษ์พงษ์ ติ๊บแก้ว ผู้อ�ำนวยการส่วนแผนงาน และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่
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วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม
สถานการณ์น�้ำและอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี นายเดช เล็กวิชัย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 16 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ให้การต้อนรับพร้อมสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ ณ ประตูระบายน�้ำหน้าควน อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งกรมชลประทานได้ติดตั้ง
เครื่องสูบน�้ำรวม 34 เครื่อง เดินเครื่องสูบน�้ำแล้ว 16 เครื่อง และเครื่องผลักดันน�้ำ 7 เครื่อง เพื่อสูบน�้ำออกจากพื้นที่น�้ำท่วมขัง
และเร่งระบายน�้ำให้ลงสู่ทะเล
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วย
นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา และคณะ
ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน�้ำพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนังตอนล่าง โดยมี นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษา
ปากพนังล่าง นายพิทกั ษ์พงษ์ ติบ๊ แก้ว ผูอ้ ำ� นวยการส่วนแผนงาน ส�ำนักงานชลประทานที่ 15 และเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง ร่วมลงพืน้ ที่
ซึง่ กรมชลประทานได้ใช้อาคารชลประทานเป็นตัวควบคุมปริมาณน�้ำในล�ำคลองสายต่าง ๆ พร้อมทั้งระดมเครื่องจักร เครื่องมือ
เข้าประจ�ำยังจุดเสี่ยงน�้ำท่วม
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมโครงการ
บรรเทาอุทกภัยเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดใหญ่
นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหาร
โครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ไปยังส�ำนักงานชลประทานที่ 14 และ
โครงการชลประทานเพชรบุรี เพื่อร่วมพิจารณาผลการศึกษาโมเดลคณิตศาสตร์ของคลองโรงปูน พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน
โครงการบรรเทาอุทกภัยเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี ให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพทั้งระบบ ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน
ชั้น 3 อาคารอ�ำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
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วันที่ 11 มกราคม 2564 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม
แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าความเค็มในพื้นที่ลุ่มแม่น�้ำท่าจีน บริเวณอ�ำเภอสามพราน โดยมีนายไพศาล พงศ์นรภัทร รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานชลประทานที่ 13 นายอ�ำนาจ ชูวงษ์ ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารจัดการน�้ำและบ�ำรุงรักษา นายพิทักษ์ ยุวานนท์ ผู้อ�ำนวยการ
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษานครปฐม นายภูวดล ค�ำพุฒ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม นายกิตติ์ชญชาต เสมค�ำ ผู้อ�ำนวยการ
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาด�ำเนินสะดวก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสุรัตน์ ธนูศิลป์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 10 นายประยูร เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน�้ำและบ�ำรุงรักษา)
นายศุภชัย มโนการ ผูอ้ ำ� นวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ นางสาวอลิศรา ตันสุวรรณรัตน์ หัวหน้าส�ำนักงานทรัพย์สนิ พระมหากษัตริย์
จังหวัดนครสวรรค์ นายรุ่งโรจน์ นราฐิติธรรม รองหัวหน้าอาวุโสหัวหน้าส�ำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์
นายสมเกียรติ คงทิม นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลพรหมนิมิต และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน�้ำ โครงการสระบ่อดินขาว อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 6 มิถุนายน 2564 นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 3 มอบหมายให้ นายชลเทพ ทาตรี
ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารจัดการน�้ำและบ�ำรุงรักษา ส�ำนักงานชลประทานที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ/ก�ำกับ/สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับสถานการณ์น�้ำและขอความร่วมมือแก่สถานีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในเขตจังหวัดพิษณุโลก ขอให้งดการสูบน�้ำตั้งแต่
วันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2564 เพื่อล�ำเลียงน�้ำช่วยเหลือการอุปโภค - บริโภคในลุ่มน�้ำเจ้าพระยาตอนล่าง พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกร
ที่ยังไม่ท�ำการเพาะปลูกข้าวนาปี ให้ชะลอการปลูกข้าวนาปี 2564
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วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 3 พร้อมด้วย นายชลเทพ ทาตรี
ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารจัดการน�้ำและบ�ำรุงรักษา นายอดุลย์ จุมพิศ ผู้อ�ำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ลงพื้นที่ติดตามการสูบน�้ำช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน�้ำ ให้พื้นที่ทางการเกษตร บริเวณคลองส่งน�้ำ C2, C5, C9 และ C10
ต�ำบลพรหมพิราม อ�ำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายราวิน ใบบัว หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาท่ามะกา
ส�ำนักงานชลประทานที่ 13 ลงพื้นที่คลองส่งน�้ำสายใหญ่ 2 ขวา กิโลเมตร 60+100 โดยน�ำเรือนวัตกรรมขนาดเล็ก ด�ำเนินการ
ก�ำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน�้ำ และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ท�ำให้พืชไร่และผลไม้ ไม่เสียหาย
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 กรมชลประทาน มอบหมายให้ทุกโครงการชลประทานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น�้ำอย่างใกล้ชิด
และเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าประจ�ำยังจุดเสี่ยงต่าง ๆ และตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งาน
หลังกรมอุตนุ ยิ มวิทยา ประกาศเตือนในช่วงระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2564 ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพืน้ ที่ กับมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากบางแห่งได้เกือบทุกภาค
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วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ส�ำนักงานชลประทานที่ 15 โดยนายสืบศักดิ์ จงจิตต์ ผู้อ�ำนวยการส่วนเครื่องจักรกล  
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้ำส่วนเครื่องจักรกล ส�ำนักงานชลประทานที่ 15 ติดตั้งเครื่องสูบน�้ำเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
น�้ำระบายไม่ทันและท่วมขังบริเวณถนนอุตรกิจ ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพสาขากระบี่ ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  
ติดตั้งเครื่องสูบน�้ำขนาด 8”× 8” จ�ำนวน 1 เครื่อง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน ประชุมติดตามการด�ำเนินการ
ก�ำจัดผักตบชวาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน โดยมี นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารจัดการน�้ำและ
อุทกวิทยา นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเครื่องจักรกล และผู้แทนจากส�ำนักงานชลประทานที่ 9 - 13 และผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม
สื่อสัญจรออนไลน์ โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 7 นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Video Conference
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วันที่ 28 สิงหาคม 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ลุ่มน�้ำยัง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยซ�้ำซาก
ในช่วงฤดูน�้ำหลาก ส�ำนักงานชลประทานที่ 6 จึงได้ด�ำเนินโครงการก่อสร้างประตูระบายน�้ำและงานขุดลอกในพื้นที่ลุ่มน�้ำยัง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน�้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน�้ำยัง อาทิ ประตูระบายน�้ำกุดปลาเข็ง ประตูระบายน�้ำหนองสนม
ประตูระบายน�้ำห้วยวังขอน และขุดลอกคลองผันน�้ำห้วยวังหลวง
วันที่ 6 กันยายน 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
เขื่อนป้องกันตลิ่งคลองอ้อมน้อยช�ำรุด บริเวณต�ำบลอ้อมน้อย อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสมุทรสาคร และนายบุญชู นิลถนอม นายกเทศบาลนครอ้อมน้อย
วันที่ 9 กันยายน 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามสถานการณ์นำ 
�้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ
เนื่องจากฝนตกหนักท�ำให้ระดับน�้ำในคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตเพิ่มสูงขึ้น และไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมที่ลุ่มต�่ำในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
โดยให้ติดตั้งเครื่องสูบน�้ำเพิ่ม เร่งระบายน�้ำ และบริหารจัดการน�้ำโดยการตัดยอดน�้ำทางตอนบนผ่านคลองต่าง ๆ อาทิ คลองบางขนาก
คลองนครเนื่องเขต คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองส�ำโรงไปลงแม่น�้ำบางปะกง
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วันที่ 15 กันยายน 2564 นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 13 นายศีลวัตร สิงห์มณี
ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษานครชุม นายพันธุ์เทพ โกมารกุล ณ นคร ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษา
ราชบุรีฝั่งซ้าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน นายสุขสันต์ ศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ต�ำบลนครชุมน์ นายชาญชัย พลับพลึง
ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 4 นายวิเชษฐ์ ภู่ทอง รองนายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านเลือก ร่วมกันหารือเพื่อแก้ไข
ปัญหาน�้ำท่วมขังพื้นที่เกษตรกรรม หมู่บ้านดงมะม่วง ต�ำบลนครชุมน์ ณ วัดอัมพวนาราม (วัดดงมะม่วง) อ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
วันที่ 18 กันยายน 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดี
ฝ่ายบ�ำรุงรักษา และนายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ลงพื้นที่ไปติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย
ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง โดยมี ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทาน
ที่ 14 และผูเ้ กีย่ วข้องร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์นำ 
�้ ก่อนจะลงพืน้ ทีไ่ ปติดตามการบริหารจัดการน�ำ้ บริเวณแนวคลอง
ระบายน�ำ 
้ D9 และโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาเพชรบุรี ต�ำบลท่ายาง อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายปกรณ์ สุตสุนทร
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา นายไพฑูรย์ ศรีมุก รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 3 นายโสภัญ ศรีสว่างกุล ผู้อ�ำนวยการ
โครงการชลประทานสุโขทัย นายช�ำนาญ ชูเที่ยง ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก และนายโสภิญญา เกิดสกุล ผู้อ�ำนวยการ
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษายมน่าน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น�้ำในพื้นที่ลุ่มน�้ำยม
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วันที่ 26 กันยายน 2564 นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย
นายเศรษฐพงศ์ ภิงคารวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารจัดการน�้ำและบ�ำรุงรักษา นายสิริวัฒน์ ปานด�ำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้ำ
และปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น�้ำในแม่น�้ำมูล
บริเวณท่าน�้ำวัดหลวง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมติดตามการปฏิบัติการของเครื่องสูบน�้ำ จ�ำนวน 4 เครื่อง เพื่อเร่งสูบน�้ำ
ระบายน�้ำท่วมขังออกจากพื้นที่รับน�้ำลงสู่แม่น�้ำมูล บริเวณประตูระบายน�้ำวัดเสนาวงศ์ อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 26 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องจักรกล ฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้ำและฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
ส�ำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ได้ขนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน�้ำขนาด 12 นิ้ว จ�ำนวน 1 เครื่อง และขนาด 8 นิ้ว
จ�ำนวน 2 เครื่อง สูบระบายน�้ำที่เกิดจากพายุฝนตกหนักจนท่วมขังพื้นที่การเกษตร กว่า 4,000 ไร่ บริเวณคลองระบายน�้ำ DR.1-10L
บ้านบางแก้ว ต�ำบลท่านางงาม อ�ำเภอบางระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาพลายชุมพล
วันที่ 27 กันยายน 2564 นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 8 นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา และผู้เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น�้ำอ่างเก็บน�้ำล�ำเชียงไกร (ตอนล่าง) เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วมในพื้นที่  
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วันที่ 28 กันยายน 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานชลประทานที่ 6 นายธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาบึงละหาน และความก้าวหน้างานก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำ 5 แห่ง รวมไปถึงความก้าวหน้าในการ
ด�ำเนินโครงการโครงการป้องกันอุทกภัยเมืองชัยภูมิ
วันที่ 29 กันยายน 2564 นายสรายุทธ ช่วยชาติ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม ส�ำนักงานชลประทานที่ 6
นายสมเกียรติ กิติวุฒิชูศิลป์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายรัฐพงษ์ นามวงษา หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำและ
บ�ำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามการเปิดเครื่องสูบน�้ำ ที่สถานีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้า ประตูระบายน�้ำท่าตูม อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อสูบน�้ำออกจากล�ำห้วยคะคางลงสู่ล�ำน�้ำชี ซึ่งเป็นการลดผลกระทบจากน�้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตร ป้องกันการเกิดความเสียหาย
จากอุทกภัย และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่
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ในการบริหารจัดการน�้ำชลประทานในระดับพื้นที่
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วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดี
กรมชลประทาน และคณะข้าราชการจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชน เข้าร่วมพิธีถวายบังคม
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคต
และเพื่อส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด
นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานทุกคน พสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 ตุลาคม 2563 นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดี
กรมชลประทาน เป็นประธานในพิธสี มโภชพระกฐินพระราชทาน กรมชลประทาน ประจ�ำปีพทุ ธศักราช 2563 โดยมี ดร.ทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าร่วมพิธี ณ วัดสะแก พระอารามหลวง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2563 นายธนา สุวัฑฒน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ
ผู้อ�ำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม (หัวหน้าโครงการวิจัย) นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อน�ำเสนอแนวทาง
การด�ำเนินงานวิจัย “โครงการพื้นที่บริหารจัดการน�้ำต้นแบบโดยชุมชนของอ่างเก็บน�้ำชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดน่าน” ให้แก่
เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ผู้น�ำกลุ่มผู้ใช้น�้ำ และเกษตรกรในพื้นที่ของอ่างเก็บน�้ำน�้ำแหง อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และอ่างเก็บน�้ำห้วยน�้ำฮิ
อ�ำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมระบบบริหารจัดการน�้ำต้นแบบโดยชุมชนของอ่างเก็บน�้ำขนาดกลาง
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วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 โดยนายคชาทัช กาสินธิพ์ ลิ า หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสถานีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�้ำบ้านโอด (แห่งที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมกับ นายสมาน แก้ววงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเมือง และนายประไพ พืน้ ปูม ผูใ้ หญ่บา้ นบ้านโอด ณ ศาลาประชาคมหมูบ่ า้ น
มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 55 คน
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายสมชาย อังศิรลิ าวัลย์ ผูอ้ ำ� นวยการโครงการส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรักษาล�ำนางรอง รักษาการในต�ำแหน่ง
ผูอ้ ำ� นวยการโครงการชลประทานสุรนิ ทร์ ร่วมกับทหารจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่ 25 จังหวัดสุรนิ ทร์ พร้อมจิตอาสากลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ ฝัง่ ซ้าย
และฝั่งขวา อ่างเก็บน�้ำห้วยเสนง รวมจ�ำนวน 80 คน ลงพื้นที่เกี่ยวข้าวเพื่อช่วยเหลือนาข้าวที่ถูกน�้ำท่วมของ นางวิเศษ แก้วรัตน์
พื้นที่ 10 ไร่ กับ นางนงราม ดียิ่ง พื้นที่ 2 ไร่ รวม 12 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านสก๊วล ต�ำบลเฉนียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายพิทกั ษ์ ยุวานนท์ ผูอ้ ำ� นวยการโครงการส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรักษานครปฐม ส�ำนักงานชลประทานที่ 13
นายศิริชัย ปักกะทานัง หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 3 นายไพศาล สินบัวทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 2
พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกับ นายณัฐภัทร์ เอมออน นายอ�ำเภอนครชัยศรี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางแก้ว
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาและบูรณาการคลองเจดีย์บูชา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ ทีท่ ำ� การฝ่ายส่งน�ำ้
และบ�ำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรักษานครปฐม อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
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วันที่ 15 มกราคม 2564 นายอ�ำนาจ ชูวงษ์ ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารจัดการน�้ำและบ�ำรุงรักษา ส�ำนักงานชลประทานที่ 13
พร้อมด้วย นายประศาสน์ สุขอินทร์ ผู้อ�ำนวยการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาท่ามะกา นายศีลวัตร สิงห์มณี ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำ
และบ�ำรุงรักษานครชุม นายพันธุ์เทพ โกมารกุล ณ นคร ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจง สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ แผนการบริหารจัดน�้ำฤดูแล้งและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2564
ในพื้นที่อ�ำเภอ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายยุทธพร พิรุณสาร
นายอ�ำเภอบ้านโป่ง ผู้น�ำท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟัง
วันที่ 29 มกราคม 2564 โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ โดยนายประเสริฐ หัสครบุรี หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำ
และบ�ำรุงรักษาที่ 4 ร่วมกับนายบุญเลี้ยง ทองเหล็ก ผู้ใหญ่บ้านโนนโชงโลง และประชาชนบ้านโนนโชงโลง หมู่ที่ 2 เข้าร่วมประชุม
การมีส่วนร่วมโครงการขุดลอกล�ำไซเลียบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนการด�ำเนินงานตามแผนการพัฒนาแหล่งกักเก็บน�้ำล�ำไซ
ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนโชงโลง ต�ำบลดงใหญ่ อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ เจริญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเรียนรู้
วิถกี ารท�ำนา ปลูกข้าวปักด�ำ โดยมี นายวสันต์ บุญเกิด ทีป่ รึกษาผูท้ รงคุณวุฒปิ ระจ�ำสถาบันพัฒนาการชลประทาน นายมณเฑียร กังศศิเทียม
อาจารย์พเิ ศษประจ�ำวิทยาลัยการชลประทาน นายธีระพล ตัง๊ สมบุญ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารจัดการน�ำ้ และอุทกวิทยา นายชัยยะ พึง่ โพธิส์ ภ
ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน และนายรสุ สืบสหการ ผู้อ�ำนวยการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการชลประทาน
พร้อมด้วยนักศึกษาจากวิทยาลัยการชลประทาน ร่วมกิจกรรม ณ สถานีทดลองการบริหารจัดการน�้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
สถาบันพัฒนาการชลประทานกรมชลประทาน อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝา่ ยบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม
RID Big Cleaning Day สู้ COVID-19 โดยมี นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม เป็นผูก้ ล่าวรายงานการจัดกิจกรรม จากนัน้
ได้รว่ มกับนายธีระพล ตัง๊ สมบุญ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารจัดการน�้ำและอุทกวิทยา นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ท�ำความสะอาดสถานที่ท�ำงานภายในส�ำนัก กองต่าง ๆ และบริเวณพื้นที่โดยรอบ
พร้อมทั้ง เยี่ยมชม และให้ก�ำลังใจบุคคลากรที่ร่วมกิจกรรม ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 ร่วมกับโครงการชลประทานสุโขทัย
ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้ำแก้มลิงวังทองแดงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการแก้มลิงวังทองแดง เพื่อเป็นการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งน�้ำและบริหารจัดการน�้ำให้เป็นธรรม โดยมีผู้น�ำชุมชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกผู้ใช้น�้ำ 171 คน
ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 3 บ้านคลองยอ ต�ำบลวังทองแดง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 พร้อมด้วย
นายอดิศร อุลัย หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 นายศิรเชษฐ์ วัฒนคณาเศรษฐ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 4 ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้าง ร่วมประชุมชี้แจง
การจ่ายเงินค่าชดเชยที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�้ำแม่นาวาง อ�ำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านหลวง ผู้น�ำชุมชน
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโป่งพัฒนา ต�ำบลบ้านหลวง อ�ำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
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วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายชลเทพ ทาตรี ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารจัดการน�้ำและบ�ำรุงรักษา นายช�ำนาญ ชูเที่ยง
ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษานเรศวร
นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาพลายชุมพล นายโสภิญญา เกิดสกุล ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำ
และบ�ำรุงรักษายมน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทาน เข้าร่วมชี้แจงและสร้างการรับรู้ให้ทราบถึงสถานการณ์น�้ำต้นทุนของ
ลุ่มน�้ำเจ้าพระยาที่มีอยู่ และแนวทางการบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ให้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(ส.ส. นพพล เหลืองทองนารา) และกลุ่มผู้ใช้น�้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้รับทราบ ณ ห้องประชุม SWOC ส�ำนักงานชลประทานที่ 3
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม พร้อมด้วย นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานชลประทานที่ 11 นางพยุงศรี มโนรถ ผู้อ�ำนวยการส่วนช่วยอ�ำนวยการและประสานราชการ เป็นผู้แทนกรมชลประทาน
ร่วมสนับสนุนน�้ำดื่มจ�ำนวน 3,600 ขวด ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
วันที่ 5 เมษายน 2564 นายมนัส วีระวัฒนพงศ์ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ชาวบุรีรัมย์รวมใจ พัฒนาล�ำห้วยจระเข้มาก”
และร่วมกันปฏิบัติภารกิจลอกก�ำจัดผักตบชวาและวัชพืชในล�ำห้วยจระเข้มาก โดยมี นายด�ำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ล�ำห้วยจระเข้มาก หมู่ที่ 1 ต�ำบลอิสาณ อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
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วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายขวัญชัย อุตตะเวช ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาล�ำพระเพลิง พร้อมด้วย
หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจ�ำปีของชาติ” พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการสร้างและ
กระตุ้นจิตส�ำนึกของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ณ บริเวณที่ท�ำการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาล�ำพระเพลิง อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ อินทร์ปรุง ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาพระพิมล จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 119 โดยมีกจิ กรรมก�ำจัดวัชพืช ผักตบชวา และปล่อยพันธุป์ ลาน�ำ้ จืดจ�ำนวน 50,000 ตัว
โดยมีนายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอ�ำเภอบางเลนเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย ดร.ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเขต 6
จังหวัดนนทบุรี ปลัดเทศบาลต�ำบลบางเลน ประมงอ�ำเภอ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้จัดการไฟฟ้าอ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นายกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลทวีวัฒนา อ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี กลุ่มผู้ใช้น�้ำบ้านประตูน�้ำพระพิมล กลุ่มผู้ใช้น�้ำสถาพรพัฒนา หัวหน้าฝ่าย/งาน
และพนักงานโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาพระพิมล
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสมชาย เตียวเจริญกิจ ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาสองพี่น้อง ส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ และเจ้าหน้าที่โครงการ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้อ�ำนวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยฝ่ายเลขาธิการศูนย์อ�ำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสุพรรณบุรี  
เพื่อติดตามประเมินผลโครงการเรือก�ำจัดวัชพืชขนาดเล็ก ภายใต้โครงการ“การสร้างวัตกรรมพัฒนาแม่น�้ำ คู/คลอง”
ณ บริเวณอ่างเก็บน�้ำที่ 1 ฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 1
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วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายวรวิทย์ บุญยเนตร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วย นายสุชาติ อินทร์ปรุง
ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาพระพิมล ส�ำนักงานชลประทานที่ 11 และหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ของโครงการร่วมด�ำเนินการ
ก�ำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล บริเวณประตูน�้ำฉิมพลี อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วย นายอ�ำนาจ ชูวงษ์
ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารจัดการน�้ำและบ�ำรุงรักษา นางอรทัย ธรรมศิริ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษา
พนมทวน และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง ให้การต้อนรับนายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรกาญจนบุรี เขต 3 คณะผูน้ ำ� ท้องถิน่
และตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ต�ำบลดอนเจดีย์ และต�ำบลทุ่งสมอ ร่วมกันหารือเรื่องการบริหารจัดการน�้ำช่วงฤดูฝน เพื่อให้เกษตรกร
มีน�้ำเพียงพอในการท�ำนาปี ณ ห้องประชุมส�ำนักงานชลประทานที่ 13 ต�ำบลม่วงชุม อ�ำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 14 กันยายน 2564 นายยุทธนา กองถวิล ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น ส�ำนักงานชลประทานที่ 6
พร้อมด้วย นายณัฐพิสิษฐ์ อ่อนส�ำลี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้ำ ส�ำนักงานชลประทานที่ 6
เจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่น เจ้าหน้าที่เทศบาลบ้านเป็ด ร่วมลงพื้นที่ส�ำรวจบริเวณฝนตกหนักในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมทั้ง
เร่งเดินเครื่องสูบน�้ำบริเวณจุดซอยหาชานนท์ จุดสูบหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นราม และจุดสูบโรงเรียนคนตาบอด
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วันที่ 17 กันยายน 2564 นายณัฐวรรธน์ ถิระวณิชยางกูล ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาหนองหวาย
ส�ำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยนายภาณุทัต ศิริสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องจักรกล
ส�ำนักงานชลประทานที่ 6 ลงพื้นที่คลอง 3L-RMC ร่วมกับ นายณัฐพงษ์ เดชแพง นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลบึงเนียม และ
นางสมควร แสงค�ำ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าหิน หมู่ 10 ร่วมแก้ไขปัญหาถนนคันคลอง 3L-RMC เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา
ของราษฎรในพื้นที่
วันที่ 23 กันยายน 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ
ผู้เกษียณอายุราชการ กรมชลประทาน ประจ�ำปี 2564 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและกล่าวอ�ำนวยพรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
โดยมี นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณ
ผู้เกษียณอายุราชการ กรมชลประทาน ประจ�ำปี 2564 พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝา่ ยวิชาการ นายชูชาติ รักจิตร
รองอธิบดีฝา่ ยก่อสร้าง กรมชลประทาน นายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ�ำรุงรักษา) นายพงศธร ศิริอ่อน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านส�ำรวจและหรือออกแบบ) นายชุตินทร เพ็ชรไชย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน
และโครงการ) นายสมพร อารยชาติสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) และผู้แทนส�ำนักกอง เข้าร่วมพิธี
ณ อาคารสวัสดิการสโมสร กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
วันที่ 21 กันยายน 2564 นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 7 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ส่วนเครื่องจักรกล และโครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ก�ำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน�้ำ 
ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมี นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม

รายงานประจ�ำปี 2564 กรมชลประทาน

137

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

ภารกิจด้านการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ

1

2
3

1

2

3

138

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วย
นางรดา รุจิณรงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ ผู้อ�ำนวยการส่วนระบบสารสนเทศ
และภูมิสนเทศ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบูรณาการและขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ
และระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ห้อง Mitrtown Hall 1 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ ถนนพระรามที่ 4
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) เป็นผู้แทนกรมชลประทาน
เป็นประธานในพิธมี อบรางวัลความส�ำเร็จของโครงการส่งเสริมท�ำความเข้าใจด้านสิง่ แวดล้อมในงานชลประทานกับเยาวชนรอบอ่างเก็บน�ำ้
“โครงการเยาวชนรักษ์น�้ำ” Youth Conserve Water ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายทินกร สุทิน ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี
และ รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล อดีตคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมมอบรางวัลให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้ง 10 ทีม ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สวีท ศรีราชา แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 22 มกราคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางไปเยี่ยมชม
การทดสอบการปฏิบัติงานนวัตกรรม รถเกี่ยวข้าวแบบเดินตามขนาดเล็ก โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
ณ แปลงนาสาธิต ของนางอาอีซ๊ะ สลัมสี แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
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วันที่ 27 มกราคม 2564 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม
การตรวจประเมินระดับพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Application) การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น�้ำชลประทานดีเด่น
ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน�้ำและบ�ำรุงรักษา) ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารจัดการน�้ำและอุทกวิทยา
ดร.วัชระ เสือดี ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายณัฐพล วุฒิจันทร์ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และกลุ่มบริหารการใช้น�้ำชลประทาน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง
และจังหวัดปัตตานี เพื่อคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น�้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร 99 ปี
หม่อมหลวงชูชาติ ก�ำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายโทรคมนาคม และฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี
และการสือ่ สาร ท�ำการควบคุมการ Conference ในพิธงี านปล่อยขบวนคาราวานเครือ่ งจักร เครือ่ งมือต่อสูภ้ ยั แล้ง ประจ�ำปี 2563/2564
ส�ำนักเครื่องจักรกล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมส�ำนักเครื่องจักรกล
ชั้น 2 กรมชลประทาน อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายแผนข่ายสือ่ สาร โทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร โดยทีมงาน FAST 01
ท�ำการควบคุมระบบ Conference การประชุมสถานการณ์นำ�้ และการบริหารจัดการน�ำ้ ลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยา - แม่กลอง ฤดูแล้ง ปี 2563/2564
ณ ห้องประชุมส�ำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท
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วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
และคณะ ให้การต้อนรับพันเอกประเทือง ปิยกะโพธิ์ รองผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะ
ติดตาม “แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคเหนือ”
ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ  
วันที่ 20 เมษายน 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน
ครั้งที่ 1/2564 และการมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานชลประทาน ผ่านทางระบบ Video Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วยพลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี
ทีป่ รึกษาอธิบดีกรมชลประทาน ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 1-17 ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก กอง และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานชลประทาน ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานในพิธีมอบโล่
รางวัลและเกียรติบตั รให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องโครงการส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรักษา/โครงการชลประทานทีไ่ ด้รบั รางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการโครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษา ประจ�ำปี 2564 พร้อมด้วย รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 7
ผู้อ�ำนวยการส่วน ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 5
โครงการชลประทานอุบลราชธานี ได้รับรางวัลที่ 4 ประเภทโครงการชลประทาน ระดับกรม ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการน�้ำอัจฉริยะ
(SWOC7) ส�ำนักงานชลประทานที่ 7 อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
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วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ร่วมประชุมหารือการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม
ในแต่ละจังหวัดโดยพิจารณาจากข้อมูล Agri Map ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทน
จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรม ชัน้ 3 อาคารอ�ำนวยการ กรมชลประทาน
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน แถลงการณ์ก�ำหนดการจัดงานวันสถาปนา
กรมชลประทานครบรอบ 119 ปี ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง หรือ Virtual Exhibition 360 องศา ภายใต้ชื่องาน “RID TEAM :
สานพลังน�้ำ เป็น 1 เพื่อทุกคน” ซึ่งเป็นการจัดงานนิทรรศการบนโลกออนไลน์ ครั้งที่ 2 โดยในปีนี้จะเป็นการจัดนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่
กว่าเดิม ในรูปแบบออนไลน์ กับการออกแบบที่แสดงถึงความล�้ำสมัยขององค์กรผ่าน 2 โซนหลัก ได้แก่ โซนที่ 1 Grand Pavilion
และโซนที่ 2 นิทรรศการ RID in Wonderland
วันที่ 13 มิถุนายน 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ
ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจ�ำดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษา รางวัลนวัตกรรม KM
รางวัลประกวดออกแบบโลโก้ 119 ปี กรมชลประทาน และรางวัลประกวดออกแบบ Mascot กรมชลประทาน โดยมี ดร.ทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีฝา่ ยบ�ำรุงรักษา รักษาราชการแทนรองอธิบดีฝา่ ยบริหาร เป็นผูก้ ล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง และคณะผู้บริหารกรมชลประทานเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5
อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
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วันที่ 13 มิถุนายน 2564 นายฐิดายุ แสงทับทิม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมการป้องกัน
และบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม เข้ารับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
(Product Innovation) ผลงานนวัตกรรมดีเด่นประจ�ำปี 2564 โครงการพัฒนาชุดอุปกรณ์วัดระดับน�้ำในนาเปียก สลับแห้ง
ซึ่งเป็นอุปกรณ์วัดระดับน�้ำในแปลงนาพร้อมรายงานข้อมูลผ่าน Line Application ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร
ภายในเขตพื้นที่ชลประทาน
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝา่ ยวิชาการ กรมชลประทาน เป็นประธานเปิดการประชุม
ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาท่อทองแดง ผ่านระบบ VDO Conference
ณ ห้องประชุมไพลิน โรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ จังหวัดก�ำแพงเพชร โดยมีนายสิงหา ผจงกิจการ ผู้อ�ำนวยการส่วนวิศวกรรม
นายสุทธิชัย ไพรสันต์ ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาท่อทองแดง ตัวแทนเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น�้ำ ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ เข้าร่วมประชุม
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านการชลประทาน
และการระบายน�้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) เป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการ การชลประทานและการระบายน�้ำแห่งชาติ
ครั้งที่ 14 ผ่านระบบ e-Symposium โดยมี องค์กรเครือข่าย อาทิ กรมการข้าว การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมเข้าประชุมผ่านทางเว็บไซต์ https://thaicid.rid.go.th/2021
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วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการสัมมนาแนวทาง การพัฒนาตามกรอบ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ รูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมภิบาลข้อมูล
ภาครัฐเบื้องต้น เพื่อให้การพัฒนาระบบสารภายในหน่วยงานกรมชลประทานให้เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และเพื่อให้
มีช่องทางรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส�ำหรับเป็นกรอบแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
วันที่ 2 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาก�ำแพงแสน ส�ำนักงานชลประทานที่ 13 ร่วมกันก�ำจัดวัชพืช
บริเวณคลองส่งน�้ำ 2 ซ้าย – 5 ซ้าย ต�ำบลตาก้อง อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และคลอง 2 ขวา – 1 ขวา – 1 ซ้าย – 5 ซ้าย
ต�ำบลห้วยขวาง อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยทดสอบการใช้ Weed Rake นวัตกรรมในการก�ำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน�้ำ
ซึ่งออกแบบโดยนายจิรวัฒน์ ภูภาณุธาดา หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาก�ำแพงแสน เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพ
วันที่ 16 กันยายน 2564 นายธนา สุวัฑฒน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2564
สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมบริการ ได้แก่ ผลงานสารควบคุมก�ำจัดผักตบชวาในทางน�้ำ เป็นผลงานที่ส�ำนักวิจัย
และพัฒนากรมชลประทาน ได้ท�ำการศึกษาวิจัยหาวิธีด�ำเนินการควบคุมก�ำจัดผักตบชวาโดยการใช้สารก�ำจัดวัชพืชชีวภาพ
(Bio Herbicide) ที่น�ำมาใช้ควบคุมการระบาดของผักตบชวาในพื้นที่ชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และปลอดภัย
ต่อสภาพแวดล้อม จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Video Conference
(Zoom Meeting) จากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)   
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เขื่อนกิ่วลม
จังหวัดล�ำปาง

ส่วนที่ 5

ภาคผนวก

ข้อมู ลด้านการชลประทานของประเทศไทย
สรุ ปข้อมู ลพื้นฐานด้านการชลประทาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู ้บริหารกรมชลประทาน
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ข้อมู ลด้านการชลประทานของประเทศไทย
สภาพทางอุ ตุ – อุ ทกวิทยา
ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสามารถจ�ำแนกฤดูกาลได้ 3 ฤดู โดยฤดูฝนเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
ถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อนเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์
ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิและปริมาณฝนเฉลี่ยผันแปรตามฤดูกาลในแต่ละปี เนื่องจากอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมและลมพายุจร
สภาพทางด้านอุทกวิทยามีความผันแปรตามภูมิภาคต่าง ๆ จึงประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงน�้ำหลาก และปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้ง
จากข้อมูลศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นำ 
�้ กรมชลประทาน (เดือนมกราคม – 14 พฤศจิกายน 2564) สรุปได้วา่ ปริมาณฝนตกเฉลีย่ ทัง้ ประเทศ
ประมาณ 1,647.30 มิลลิเมตร มีฝนตกชุกช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม และมีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในเดือนกันยายน มีปริมาณ 319.60 มิลลิเมตร
สูงกว่าค่าเฉลี่ย 66.7 มิลลิเมตร โดยพบว่า
ภาคเหนือ มีฝนตกชุกช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในเดือนกันยายน มีปริมาณ 295.06 มิลลิเมตร
สูงกว่าค่าเฉลี่ย 76.86 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยในเดือน มกราคม มีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน และสิงหาคม
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มีฝนตกชุกช่ว งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุล าคม โดยมีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในเดือนกันยายน มีปริมาณ
340.86 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าเฉลี่ย 98.86 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยในเดือน มกราคม มีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน และสิงหาคม
ภาคกลาง มีฝนตกชุกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในเดือนกันยายน มีปริมาณ 308.56 มิลลิเมตร
สูงกว่าค่าเฉลี่ย 51.56 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยในเดือน มกราคม มีนาคม พฤษภาคม และมิถุนายน
ภาคตะวันออก มีฝนตกชุกช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในเดือนกันยายนมีปริมาณ 479.68 มิลลิเมตร
สูงกว่าค่าเฉลี่ย 149.48 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยในเดือน มกราคม พฤษภาคม และมิถุนายน
ภาคใต้ เข้าสู่ช่วงฤดูฝนในเดือนพฤศจิกายน โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 2564 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด
ในเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณ 247.58 มิลลิเมตร ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย 109.91 มิลลิเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในเดือนสิงหาคม
มีปริมาณ 486.04 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าเฉลี่ย 87.54 มิลลิเมตร
ลักษณะทางอุ ทกวิทยา
ในปี 2564 มี ป ริ ม าณน�้ ำ ท่ า เฉลี่ ย ประมาณ 243,949 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร ปริ ม าณน�้ ำ ดั ง กล่ า ว คิ ด เป็ น น�้ ำ ท่ า เฉลี่ ย ต่ อ จ� ำ นวนประชากร
3,686 ลูกบาศก์เมตร/คน/ปี (จ�ำนวนประชากร 66.18 ล้านคน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ปัจจุบัน มีแหล่งกักเก็บน�้ำความจุที่ระดับกักเก็บรวม
76,067 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 31.18 ของปริมาณน�้ำท่าทั้งหมด โดยเป็นแหล่งกักเก็บน�้ำขนาดใหญ่ (ความจุกักเก็บมากกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร)
ประมาณร้อยละ 94  ของความจุรวมทัง้ หมด ส่วนทีเ่ หลืออีกประมาณร้อยละ 6 เป็นแหล่งกักเก็บน�ำ้ ขนาดกลาง และมีปริมาณน�ำ้ ใช้การใน อ่างเก็บน�ำ้ ขนาดใหญ่
และขนาดกลางรวม 16,481 ล้านลูกบาศก์เมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ทั้งนี้เพื่อเหลือน�้ำส่วนหนึ่งไว้ส�ำหรับรักษาสภาพเขื่อน (Dead Storage)
การใช้ท่ดี ินภาคการเกษตร
จากข้อมูลการใช้ที่ดินของส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 สรุปได้ว่าเนื้อที่ประเทศไทยทั้งหมด 320.70 ล้านไร่ เป็นเนื้อที่การใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรจ�ำนวน 149.25 ล้านไร่ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 46.54 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยจากพื้นที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนี้ สามารถ
จ�ำแนกออกเป็นนาข้าว 68.72 ล้านไร่ (ร้อยละ 46.05 ของพืน้ ทีท่ างการเกษตร) พืชไร่ 30.73 ล้านไร่ (ร้อยละ 20.59 ของพืน้ ทีท่ างการเกษตร) สวนไม้ผล
ไม้ยืนต้น 36.94 ล้านไร่ (ร้อยละ 24.75 ของพื้นที่ทางการเกษตร) สวนผัก ไม้ดอก/ไม้ประดับ 1.40 ล้านไร่ (ร้อยละ 0.94 ของพื้นที่ทางการเกษตร)
และเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น ๆ 11.46 ล้านไร่ (ร้อยละ 7.68 ของพื้นที่ทางการเกษตร)
ความต้องการน�้ำในเขตชลประทาน1
ความต้ อ งการน�้ ำ ในเขตชลประทานในช่ ว งฤดู แ ล้ ง ปี 2563/2564 รวมความต้ อ งการใช้ น�้ ำ ภาคการเกษตร 6,508 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร
12,414 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีความต้องการใช้น�้ำนอกภาคเกษตรอีก ประกอบด้วย การอุปโภค - บริโภค 2,572 ล้านลูกบาศก์เมตร
อุตสาหกรรม 392 ล้านลูกบาศก์เมตร รักษาระบบนิเวศ 8,166 ล้านลูกบาศก์เมตร และอื่น ๆ 1,284 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมแผนการใช้น�้ำในช่วง
ฤดูแล้งทั้งสิ้น 18,922 ล้านลูกบาศก์เมตร  
ความต้องการน�้ำในเขตชลประทานในช่วงฤดูฝนปี 2564 รวมความต้องการใช้น�้ำภาคการเกษตร 21,826 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมี
ความต้องการใช้น�้ำนอกภาคเกษตรอีก 10,513 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย การอุปโภค - บริโภค 2,686 ล้านลูกบาศก์เมตร อุตสาหกรรม
460 ล้านลูกบาศก์เมตร รักษาระบบนิเวศ 4,180 ล้านลูกบาศก์เมตร และอื่น ๆ 3,187 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมแผนการใช้น�้ำในช่วงฤดูฝนทั้งสิ้น
32,339 ล้านลูกบาศก์เมตร  
1

ที่มา : ส�ำนักอุทกวิทยาและบริหารจัดการน�้ำ
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สรุ ปข้อมู ลพื้นฐานด้านการชลประทาน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย
การใช้ที่ดินของประเทศ

จ�ำนวนพื้นที่ (ไร่)
320,696,888
149,252,451
60,294,241
35,204,542
19,620,552
6,277,580
9,306,410

1.1) พื้นที่ประเทศไทย1/
1.2) พื้นที่ทางการเกษตร1/
1.3) พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทาน
1.4) พื้นที่ชลประทานที่พัฒนาแล้ว
      -  โครงการชลประทานขนาดใหญ่
       -  โครงการชลประทานขนาดกลาง (กรมชลประทานดูแล)
-  โครงการชลประทานขนาดเล็ก
หมายเหตุ : 1. 1/ พื้นที่การเกษตรปี 2562 ข้อมูลจากส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2564)
                2. พื้นที่ชลประทาน และพื้นที่รับประโยชน์ ได้จากข้อมูลเล่มสารสนเทศโครงการชลประทานปี 2563  
         
รวมกับ สรุปผลการด�ำเนินงานการพัฒนาแหล่งน�้ำตามตัวชี้วัด ปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

2. สรุปผลการด�ำเนินงานการพัฒนาแหล่งน�้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ล�ำดับที่
1
2
3

รายการ
โครงการชลประทานขนาดใหญ่
โครงการชลประทานขนาดกลาง
รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง
โครงการชลประทานขนาดเล็ก
รวมทั้งสิ้น

พื้นที่ชลประทาน
(ไร่)

ปริมาตรน�้ำเก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)

32,140
8,799
40,939
108,283
149,222

30.33
30.33
31.94
62.27

หมายเหตุ :  สรุปผลการด�ำเนินงานการพัฒนาแหล่งน�้ำตามตัวชี้วัด ปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

3. สรุปผลการด�ำเนินงานการพัฒนาแหล่งน�้ำ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ล�ำดับที่
1
2
3

รายการ
โครงการชลประทานขนาดใหญ่
โครงการชลประทานขนาดกลาง
รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง
โครงการชลประทานขนาดเล็ก
รวมทั้งสิ้น

พื้นที่ชลประทาน
(ไร่)

ปริมาตรน�้ำเก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)

19,620,552
6,277,580
25,898,132
9,306,410
35,204,542

73,668,033
5,803,709
79,471,742
3,536,759
83,008,501

หมายเหตุ : พื้นที่ชลประทานและปริมาณน�้ำเก็บกัก ได้จากข้อมูลเล่มสารสนเทศโครงการชลประทานปี 2563 รวมกับสรุปผลการด�ำเนินงานการพัฒนาแหล่งน�้ำ
ตามตัวชี้วัด ปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
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ผู ้บริหารกรมชลประทาน
สถานที่

โทรศัพท์

โทรสาร

กรมชลประทาน
เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

0 2241 0020
0 2241 0029
0 2241 0740-9

0 2243 0966

กรมชลประทาน
เลขที่ 200 ถนนติวานนท์ ต�ำบลบางตลาด
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

0 2583 6050
0 2583 6060
0 2583 6069

0 2583 8348

สถานที่

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

โทรศัพท์

โทรสาร

อธิบดีกรมชลประทาน
นายประพิศ จันทร์มา

0 2241 0065
0 2241 0250

0 2241 3026

prapit.chanma@rid.go.th

รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา
นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

0 2669 4247

0 2669 4258

thaweesakt@rid.go.th

รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
นายชูชาติ รักจิตร

0 2667 0960

0 2669 3086

chuchat2567@yahoo.com

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์

0 2241 0257

0 2669 2445

chalermkiatk@rid.go.th

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

0 2243 6919

0 2243 6918

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

0 2243 6965

0 2243 6965

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบ�ำรุงรักษา)
นายวัชระ เสือดี

0 2669 3595

0 2669 3595

watchara@rid.go.th

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านส�ำรวจและหรือออกแบบ)
นายพงศธร ศิริอ่อน

0 2669 4264

0 2669 5052

p_sirion@hotmail.com

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ)
นายชุตินทร เพ็ชรไชย

0 2669 3598

0 2669 3598

chutintornp@yahoo.com
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คณะท�ำงานจัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี
กรมชลประทาน ปี 2564
1. รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

ประธานคณะท�ำงาน

2. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารจัดการน�้ำและอุทกวิทยา

คณะท�ำงาน

3. ผู้อ�ำนวยการกองการเงินและบัญชี

คณะท�ำงาน

4. ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน

คณะท�ำงาน

5. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะท�ำงาน

6. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารโครงการ

คณะท�ำงาน

7. ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

คณะท�ำงาน

8. ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะท�ำงาน

9. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะท�ำงาน

10. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา

คณะท�ำงาน

11. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

คณะท�ำงาน

12. ผู้อ�ำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

คณะท�ำงาน

13. ผู้อ�ำนวยการส่วนพัฒนาระบบงานและอัตราก�ำลัง
ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะท�ำงาน

14. ผู้อ�ำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
ส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดใหญ่

คณะท�ำงาน

15. ผู้อ�ำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส�ำนักงานเลขานุการกรม

คณะท�ำงาน

16. ผู้อ�ำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ
กองแผนงาน

คณะท�ำงาน

17. ผู้อ�ำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน

คณะท�ำงาน

18. ผู้อ�ำนวยการส่วนวิเคราะห์นโยบาย
กองแผนงาน

คณะท�ำงานและเลขานุการ

19. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบาย 2
กองแผนงาน

คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

20. นางมณฑา ชาวโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ กองแผนงาน

คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
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กรมชลประทาน

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
www.rid.go.th

1460

สายด่วนชลประทาน
บริการประชาชน

รายงาน
ประจ�ำปี 2564
กรมชลประทาน

