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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2558
               

“ง�นร�ชก�รนั้น คือง�นของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้�นเมืองและประช�ชนทุกคน ง�นทุกอย่�ง
จึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง เพื่อให้ดำ�เนินต่อเนื่องไปไม่ข�ดส�ย ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริห�รง�นร�ชก�ร
ทุกฝ่�ยทุกระดับจึงไม่ควรยกเอ�เรื่องใครเป็นผู้ทำ�ม�ก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงง�นขึ้นเป็นข้อสำ�คัญนัก

จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจ�กง�นเป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำ� ด้วยคว�มอุตส�หะเสียสละ และด้วยคว�มสุจริตจริงใจ 
ง�นทุกอย่�งจึงจะดำ�เนินไปได้อย่�งร�บรื่น ไม่ติดขัด และสำ�เร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริง และยั่งยืนตลอดไป”

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2558



สารจากอธิบดี

เตรียมการรับมือปัญหาภัยแล้ง 
การเดินหน้าแผนบริหารจัดการน้ำา

ทั้งระบบเพื่อแก้วิกฤติภัยแล้ง
และน้ำาท่วมอย่างยั่งยืน

“ “

รายงานประจำาปี	2558
กรมชลประทาน2



(นายสุเทพ		น้อยไพโรจน์)
อธิบดีกรมชลประทาน

 ปี 2558 เป็นปีที่กรมชลประท�นต้องเผชิญกับคว�มท้�ท�ยก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�ที่แตกต่�งจ�กหล�ยปีที่ผ่�นม�โดยบริห�ร
จัดก�รน้ำ�ในบริบทของก�รมีน้ำ�ต้นทุนน้อย ให้กับคว�มต้องก�รที่มีเป็นจำ�นวนม�ก และเป็นภ�รกิจที่บุคล�กรของกรมชลประท�น
ทุกฝ่�ยต้องทุ่มเทสรรพกำ�ลัง ทั้งกำ�ลังก�ย กำ�ลังใจ และกำ�ลังสติปัญญ�ในก�รแก้ไขปัญห�ที่รับผิดชอบ โดยเฉพ�ะก�รแก้ไขปัญห�
วิกฤติเรื่องน้ำ�ในพื้นที่เพ�ะปลูกเพื่อไม่ให้เกษตรกรได้รับคว�มเดือดร้อนหรือเดือดร้อนน้อยที่สุด ด้วยก�รเตรียมก�รรับมือปัญห�
ภัยแล้ง ก�รเดินหน้�แผนบริห�รจัดก�รน้ำ�ทั้งระบบเพื่อแก้วิกฤติภัยแล้งและน้ำ�ท่วมอย่�งยั่งยืน ต�มยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รจัดก�ร
ทรัพย�กรน้ำ�ระหว่�งปี 2558 - 2569 โดยในปี 2560 ทุกหมู่บ้�นจะต้องมีน้ำ�อุปโภค - บริโภค สร้�งคว�มมั่นคงเพื่อก�รผลิต และ
เพิ่มพื้นที่ต้นทุนน้ำ�ในเขตชลประท�น 10 ล้�นไร่ภ�ยในปี 2569 คว�มเสียห�ยจ�กอุทกภัยลดลง คุณภ�พน้ำ�อยู่ในเกณฑ์ม�ตรฐ�น 
ภ�ยใต้ก�รพัฒน�อย่�งสมดุลโดยก�รมีส่วนร่วมทุกภ�คส่วน 

 ก�รบริห�รงบประม�ณเป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้ก�รดำ�เนินภ�รกิจของกรมชลประท�นบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้�หม�ยต�ม 
นโยบ�ยรัฐบ�ล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประช�ชนผู้รับบริก�รของกรมชลประท�น ซึ่งปัญห�วิกฤติต่�งๆ ที่เกิดขึ้นเป็นพลัง
ผลักดันให้กรมชลประท�นได้กำ�หนดวิธีก�รบริห�รง�นและงบประม�ณในรูปแบบใหม่ทำ�ให้ผลก�รปฏิบัติง�นด้�นก�รเบิกจ่�ย 
งบประม�ณลงทุน เกินเป้�หม�ยที่รัฐบ�ลกำ�หนดอันเป็นปร�กฏก�รณ์ใหม่ของก�รบริห�รงบประม�ณของกรมชลประท�นที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติง�น ซึ่งกรมชลประท�นได้ส่งกระบวนก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติง�นเข้�สมัครร�งวัล
บูรณ�ก�รก�รบริก�รที่เป็นเลิศของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร (สำ�นักง�น ก.พ.ร.) และได้รับร�งวัลระดับดี 
ผลง�นกระบวนก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2558

 นอกจ�กก�รบริห�รง�นและก�รบริห�รงบประม�ณแล้ว ก�รจัดก�รคว�มรู้ของกรมชลประท�น ให้มีศูนย์คว�มรู้กล�งเป็น
แหล่งเรียนรู้สำ�หรับทั้งบุคล�กรและผู้สนใจทั่วไป มีส่วนสำ�คัญอย่�งยิ่งเช่นกันที่ทำ�ให้กรมชลประท�นส�ม�รถยืนหยัด สืบทอด 
พัฒน� และสร้�งสรรค์ผลง�นนวัตกรรมที่นำ�ไปสนับสนุนก�รทำ�ง�นในหล�ยรูปแบบ เช่น ผลง�นก�รประยุกต์ใช้โทรศัพท์มือถือ 
หรือแทปเล็ตในง�นสำ�รวจภ�คสน�ม (Smart Phone for Land Survey) ผลง�นก�รพัฒน�โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อก�ร 
จัดเก็บสถิติข้อมูลร�ยวันด้�นจัดสรรน้ำ�ประเภทโครงก�รชลประท�นอ่�งเก็บน้ำ� (Water Daily Program) และผลง�น One Stop 
Service ก�รเบิกเงินสวัสดิก�รค่�รักษ�พย�บ�ล เป็นต้น ซ่ึงจะเป็นแรงจูงใจสำ�หรับคนรุ่นใหม่ได้คิดค้น และต่อยอดผลง�นให้ดีย่ิงข้ึน

 ขอเป็นกำ�ลังใจให้ทุกคนมุ่งม่ัน ทุ่มเท ปฏิบัติง�นให้กรมชลประท�นเป็นหน่วยง�นหลักด้�นก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�สร้�งคว�มม่ันคง 
เพื่อก�รผลิต พัฒน�อ�ชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ชลประท�นให้ยั่งยืน และพัฒน�ประเทศให้เจริญก้�วหน้�ต่อไป
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บทนำา

ข้อมูลด้านการชลประทานของประเทศไทย

สภาพอุตุ-อุทกวิทยา
 ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับอิทธิพลจ�กลมมรสุม ลมพ�ยุจร ส�ม�รถจำ�แนกฤดูก�ลได้ 3 ฤดู โดยฤดูฝน 
เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุน�ยนถึงเดือนกันย�ยน ฤดูหน�วเริ่มตั้งแต่เดือนตุล�คมถึงเดือนมกร�คม และฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภ�พันธ์ถึง 
เดือนพฤษภ�คม อุณหภูมิ ปริม�ณฝนเฉลี่ยผันแปรต�มฤดูก�ลและในแต่ละปีเนื่องจ�กอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมและลมพ�ยุจร สภ�พ
ท�งด้�นอุทกวิทย�มีคว�มผันแปรสูง จึงประสบปัญห�อุทกภัยในช่วงน้ำ�หล�ก และปัญห�ภัยแล้งในช่วงฤดูแล้งอยู่เสมอ

 ลักษณะท�งอุทกวิทย� แบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำ�ออกได้เป็น 25 ลุ่มน้ำ�หลัก และ 254 ลุ่มน้ำ�ย่อย มีปริม�ณฝนตกเฉลี่ยทั้งประเทศปีละ 1,379 
มิลลิเมตร มีปริม�ณน้ำ�ท่�เฉลี่ยรวมปีละประม�ณ 200,973 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร ปริม�ณน้ำ�ท่�ข้�งต้น คิดเป็นน้ำ�ท่�เฉลี่ยต่อจำ�นวน
ประช�กร 3,086 ลูกบ�ศก์เมตร/คน/ปี (จำ�นวนประช�กร 65.12 ล้�นคน) เป็นน้ำ�ท่�ในฤดูฝนจำ�นวน 175,345 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร (ร้อยละ 
87.25) และในฤดูแล้ง 35,628 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร (ร้อยละ 12.75) ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2558) มีแหล่งเก็บกักน้ำ�คว�มจุที่ระดับเก็บกักรวม 
74,788 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร หรือร้อยละ 37.21 ของปริม�ณน้ำ�ท่�ทั้งหมด โดยเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ�ขน�ดใหญ่ (คว�มจุเก็บกักม�กกว่� 100 
ล้�นลูกบ�ศก์เมตร) ประม�ณร้อยละ 94 ของคว�มจุรวมทั้งหมดส่วนที่เหลืออีกประม�ณร้อยละ 6 เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ�ขน�ดกล�ง และมี
ปริม�ณน้ำ�ใช้ก�รในอ่�งเก็บน้ำ�ขน�ดใหญ่และขน�ดกล�งรวม 18,522 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558)  ทั้งนี้เพื่อ
เหลือน้ำ�ส่วนหนึ่งไว้สำ�หรับก�รรักษ�สภ�พเขื่อน (Dead Storage)
 
การใช้ที่ดินภาคการเกษตร
 จ�กข้อมูลก�รใช้ที่ดินของสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร ปี 2556 สรุปได้ว่�ประเทศไทยมีเนื้อที่รวมทั้งประเทศ 320.70 ล้�นไร่ เป็น
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตร 149.24 ล้�นไร่ จำ�แนกเป็น น�ข้�ว 69.97 ล้�นไร่ พืชไร่ 31.16 ล้�นไร่ สวนไม้ผลไม้ยืนต้น 34.92 ล้�น
ไร่ สวนผัก ไม้ดอก/ไม้ประดับ 1.40 ล้�นไร่ และเนื้อที่ใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตรอื่น 11.80 ล้�นไร่ (จ�กเอกส�รสถิติก�รเกษตรของ
ประเทศไทย ปี 2557 ของสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 
ความต้องการน้ำา
 คว�มต้องก�รใช้น้ำ�รวมทั้งประเทศ (ปี พ.ศ. 2557) ประม�ณปีละ 151,750 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร เป็นคว�มต้องก�รน้ำ�เพื่อก�รเกษตร
สูงถึง 113,960 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร หรือร้อยละ 75 ของคว�มต้องก�รน้ำ�ทั้งหมด ในจำ�นวนนี้อยู่ในเขตที่มีแหล่งเก็บกักน้ำ�และระบบ
ชลประท�นอยู่แล้ว 65,000 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร ส่วนที่เหลืออีก 48,960 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร เป็นคว�มต้องก�รน้ำ�เพื่อก�รเกษตรที่อยู่ 
นอกเขตชลประท�นโดยอ�ศัยน้ำ�ฝนเป็นหลัก (คัดเฉพ�ะก�รปลูกฤดูฝนเท่�นั้น) รองลงไปเป็นก�รใช้น้ำ�เพื่อก�รรักษ�ระบบนิเวศร้อยละ 18 
เพื่อก�รอุปโภคร้อยละ 4 ก�รอุตส�หกรรมร้อยละ 3 (จ�กร�ยง�นแผนยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรน้ำ� เดือนพฤษภ�คม 2558)
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การพัฒนาชลประทาน
 ก�รพัฒน�ก�รชลประท�นในอดีตตั้งแต่สมัยรัชก�ลที่ 5 ได้มุ่งเน้นก�รคมน�คมท�งน้ำ�โดยก�รขุดคลองเชื่อมโยงน้ำ�ระหว่�งแม่น้ำ� 
ส�ยหลักในบริเวณที่ร�บลุ่มภ�คกล�งของประเทศ ต่อม�ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2500 ได้มีก�รพัฒน�อ�ค�รทดน้ำ�ต�มแม่น้ำ�ส�ยหลักเพื่อ
เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รผันน้ำ�เข้�สู่ระบบคลองในบริเวณที่ร�บลุ่มภ�คเหนือตอนบนและภ�คกล�งทำ�ให้ก�รเกษตรชลประท�นได้ 
ขย�ยตัวขึ้นอย่�งม�กอย่�งไรก็ต�ม ก�รเกษตรชลประท�นในยุคนั้นยังคงมีขีดจำ�กัดเนื่องจ�กยังไม่มีก�รพัฒน�แหล่งเก็บกักน้ำ�ขน�ดใหญ่ 
ที่จะรองรับปริม�ณน้ำ�หล�กจ�กพ้ืนที่ตอนบนทำ�ให้ยังคงประสบปัญห�อุทกภัยและภัยแล้งต�มฤดูก�ลภ�ยหลังที่ได้มีก�รก่อสร้�งแหล่ง 
เก็บกักน้ำ�ขน�ดใหญ่ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ ทำ�ให้ปัญห�อุทกภัยบรรเท�ลงม�กโดยช่วยลดระดับน้ำ�สูงสุดของแม่น้ำ�เจ้�พระย�
ที่จังหวัดนครสวรรค์ได้เฉลี่ย 1.44 เมตร และมีปริม�ณน้ำ�สำ�รองในอ่�งเก็บน้ำ�สำ�หรับจัดสรรเพื่อก�รเกษตรในฤดูแล้ง ทำ�ให้ส�ม�รถ
ขย�ยพื้นที่เกษตรชลประท�นและก�รเพ�ะปลูกฤดูแล้งได้อย่�งรวดเร็ว ในระยะต่อม�ได้มีก�รกระจ�ยก�รพัฒน�แหล่งน้ำ�และก�รเกษตร 
ชลประท�นขน�ดใหญ่และขน�ดกล�งออกไปท่ัวประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตข้ึนอย่�งรวดเร็ว นอกจ�กน้ียังมีก�รดำ�เนินง�น 
เพื่อแก้ปัญห�ก�รข�ดแคลนน้ำ�ในระดับท้องถิ่นโดยก�รก่อสร้�งแหล่งน้ำ�ขน�ดเล็กกระจ�ยต�มพื้นที่ชุมชนในชนบท
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แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2556 - 2559

วิสัยทัศน์    

กรมชลประทานเป็นองค์กรนำาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำาและ
บริหารจัดการน้ำาอย่างบูรณาการ

ให้มีพื้นที่ชลประทาน	อยู่ในลำาดับ	1	ใน	10	ของโลก

พันธกิจ		                
 1. พัฒน�แหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประท�นต�มศักยภ�พของลุ่มน้ำ�ให้เกิดคว�มสมดุล 
 2. บริห�รจัดก�รน้ำ�อย่�งบูรณ�ก�รให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
 3. ดำ�เนินก�รป้องกันและบรรเท�ภัยอันเกิดจ�กน้ำ�ต�มภ�รกิจอย่�งเหม�ะสม
 4. เสริมสร้�งก�รมีส่วนร่วมในกระบวนก�รพัฒน�แหล่งน้ำ� และก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�    

ประเด็นยุทธศาสตร์
 1. ก�รพัฒน�แหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประท�น
 2. ก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�อย่�งบูรณ�ก�ร
 3. ก�รป้องกันและบรรเท�ภัยอันเกิดจ�กน้ำ�ต�มภ�รกิจ

ค่านิยมองค์กร
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ปี 2558 (เดิม)

WATER for Al l
 Work hard  ทุ่มเทในก�รทำ�ง�น 

 Accountability มีคว�มรับผิดชอบ

 Teamwork เรียนรู้และทำ�ง�นร่วมกัน

 Ethics มีจริยธรรมในก�รปฏิบัติง�น

 Relationship มีคว�มผูกพันและส�มัคคี

W

A

T

E

R

ปรับใหม่ ปี 2559

WATER for Al l
 Work Smart  เก่งง�น เก่งคิด 

 Accountability รับผิดชอบง�น

 Teamwork & Networking ร่วมมือร่วมประส�น

 Expertise เชี่ยวช�ญง�นที่ทำ�

 Responsiveness นำ�ประโยชน์สู่ประช�ชน

รายงานประจำาปี	2558
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เป้าประสงค์
ก.		มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ
 1.  มีปริม�ณน้ำ�เก็บกักและพื้นที่ชลประท�นเพิ่มขึ้น
 2. ทุกภ�คส่วนได้รับน้ำ�อย่�งทั่วถึง และเป็นธรรม
 3.  คว�มสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องม�จ�กภัยอันเกิดจ�กน้ำ�

ข.		มิติคุณภาพการให้บริการ 
 4.  อ�ค�รชลประท�นอยู่ในสภ�พพร้อมใช้ง�น
 5.  ผู้ใช้น้ำ�ได้รับคว�มพึงพอใจจ�กก�รบริห�รน้ำ�
 6.  คุณภ�พน้ำ�ได้เกณฑ์ม�ตรฐ�น
 7.  ระบบพย�กรณ์เพื่อเตือนภัยอยู่ในสภ�พพร้อมใช้ง�น

ค.		มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
 8.  ก�รก่อสร้�งซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จต�มแผนง�น
 9.  ก�รเตรียมคว�มพร้อมก่อนก�รก่อสร้�งเป็นไปต�มแผนง�น
 10.  ประช�ชน ชุมชน และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
 11.  มีก�รประช�สัมพันธ์ต่อเนื่องและทั่วถึง
 12.  มีก�รว�งแผนและดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�ที่ดี
 13.  มีผลก�รศึกษ� วิจัยและพัฒน�สนับสนุนก�รดำ�เนินง�น
 14.  มีระเบียบและกฎหม�ยที่ทันสมัย
 15.  ระบบบริห�รง�นมีประสิทธิภ�พ

ง.		 มิติการพัฒนาองค์กร
 16.  บุคล�กรมีสมรรถนะและขวัญกำ�ลังใจในก�รทำ�ง�น
 17.  องค์กรมีก�รจัดก�รคว�มรู้
 18.  มีระบบฐ�นข้อมูลและเทคโนโลยีส�รสนเทศที่เหม�ะสม
 19.  เครื่องจักร เครื่องมือ อยู่ในสภ�พพร้อมใช้ง�น
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Strategic Plan of Royal Irrigation Department B.E.2013 - 2016

Vision    

	 Royal	Irrigation	Department	is	a	leading	organization
in	water	resources	development	and	integrated	water	management

with	the	present	irrigated	area	in	the	world	top	ten.

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

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

Core	Value
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WATER for Al l
 Work hard  be dedicated to work  

 Accountability be accountable to duties 

 Teamwork be learning and cooperative         

 Ethics be ethical on performance 

 Relationship be bonded and united

W

A

T

E

R

B.E.2016

WATER for Al l
 Work Smart  work smart, think smart   

 Accountability be accountable to duties 

 Teamwork & Networking work cooperatively 

 Expertise be professional at work

 Responsiveness Aim at public’s benefits
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Goals
A:		Mission	Effectiveness
 1.  Amount of reserved water and irrigation area is increased. 
 2. Water is supplied to all sectors thoroughly and equitably 
 3.  Loss caused by water disaster is reduced. 

B:		Services	Quality 
 4.  Workable condition of irrigation structures is maintained. 
 5.  Water users are satisfied with water management. 
 6.  Water quality meets standards. 
 7.  Flood forecasting and warning system is in workable condition. 

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

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

กองการเงินและบัญชี

สำานักกฎหมายและที่ดินศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กรมชลประทาน

สำานักงานเลขานุการกรม

สำานักบริหารจัดการน้ำา
และอุทกวิทยา

สำานักพัฒนา
แหล่งน้ำาขนาดใหญ่

สำานักงานชลประทานที่	1 สำานักงานชลประทานที่	2 สำานักงานชลประทานที่	3

สำานักงานชลประทานที่	7 สำานักงานชลประทานที่	8 สำานักงานชลประทานที่	9

สำานักงานชลประทานที่	13 สำานักงานชลประทานที่	14

สำานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รายงานประจำาปี	2558
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กองพัฒนาแหล่งน้ำา
ขนาดกลางกองแผนงาน

สำานักบริหารโครงการสำานักงานจัดรูปที่ดินกลาง

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองพัสดุ

สำานักเครื่องจักรกล

สำานักวิจัยและพัฒนา สำานักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม

สำานักสำารวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

สำานักงานชลประทานที่	6สำานักงานชลประทานที่	5สำานักงานชลประทานที่	4

สำานักงานชลประทานที่	12สำานักงานชลประทานที่	11สำานักงานชลประทานที่	10

สำานักงานชลประทานที่	17สำานักงานชลประทานที่	16สำานักงานชลประทานที่	15

หมายเหตุ : ต�มกฎกระทรวงแบ่งส่วนร�ชก�รกรมชลประท�น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
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         ส�ยก�รบริห�รง�น

หม�ยเหตุ
*   ผูเ้ชีย่วช�ญทีข่ึน้ตรงตอ่กรมชลประท�น
**   ผู้เชี่ยวช�ญที่ขึ้นตรงต่อสำ�นัก
(  )  จำ�นวนตำ�แหน่ง

สำานักงานเลขานุการกรม

กองการเงินและบัญชี

สำานักกฎหมายและที่ดิน

กองพัสดุ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กองส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน

(หน่วยงานภายใน)

สำานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา

(ด้านสำารวจและหรือออกแบบ)

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมชลประทาน

(ด้านบำารุงรักษา)

อธิบดีกรมชลประทาน

รองอธิบดี
ฝ่ายบำารุงรักษา

สำานักงานชลประทานที่	1

สำานักงานชลประทานที่		2

สำานักงานชลประทานที่	3

สำานักงานชลประทานที่	4

สำานักงานชลประทานที่	5

สำานักงานชลประทานที่	6

สำานักงานชลประทานที่	7

สำานักงานชลประทานที่	8

สำานักบริหาร
จัดการน้ำาและอุทกวิทยา

สำานักงานชลประทานที่	10

สำานักงานชลประทานที่	11

สำานักงานชลประทานที่	12

สำานักงานชลประทานที่	13

สำานักงานชลประทานที่	14

สำานักงานชลประทานที่	15

สำานักงานชลประทานที่	16

สำานักงานชลประทานที่	17

สำานักงานชลประทานที่	9

สำานักงานจัดรูปที่ดินกลาง

รองอธิบดี
ฝ่ายบริหาร

โครงสร้างการบริหารงานของกรมชลประทาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ผู้เชี่ยวช�ญด้�นตรวจสอบภ�ยใน (1) *

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นวิศวกรรมโยธ� (ด้�นว�งแผน)  (4) *

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นวิศวกรรมเครื่องกล (ด้�นว�งแผนและโครงก�ร)  (1)*

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นวิศวกรรมชลประท�น (ด้�นจัดสรรน้ำ�และบำ�รุงรักษ�)  (6) *

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นที่ปรึกษ�อุทกวิทย� (2) * 

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นเทคโนโลยีและระบบส�รสนเทศ (1) **

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นวิศวกรรมไฟฟ้�สื่อส�ร (ด้�นว�งแผนและโครงก�ร)  (1) **

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นวิศวกรรมไฟฟ้� (ด้�นว�งแผนและโครงก�ร)  (1) **  

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นวิศวกรรมเครื่องกล (ด้�นวิจัยและพัฒน�)  (1) **

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นวิศวกรรมชลประท�น (ด้�นก�รพัฒน�แหล่งน้ำ�และจัดก�รน้ำ�

ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�สำ�นักง�นชลประท�นที่ 1-17)  (17) **

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นที่ปรึกษ�ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (1) **

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นวิเคร�ะห์เศรษฐกิจโครงก�รพัฒน�แหล่งน้ำ� (1) **

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล (1) **

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นวิศวกรรมโยธ� (ด้�นควบคุมก�รก่อสร้�ง)  (13) **

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นวิศวกรรมโยธ� (ด้�นวัสดุวิศวกรรมชลประท�น)  (1) **

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นวิศวกรรมชลประท�น (ด้�นบริห�รจัดก�รน้ำ�)  (1) **

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นวิศวกรรมชลประท�น (ด้�นวิศวกรรมชลศ�สตร์)  (1) **

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นวิจัยและพัฒน�  (1) **

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นวิศวกรรมโยธ� (ด้�นปฐพีกลศ�สตร์)  (1) **

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นวิศวกรรมสำ�รวจ (ด้�นสำ�รวจ)  (1) **

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นที่ปรึกษ�วิศวกรรมธรณี  (ให้คำ�ปรึกษ�) (1) **

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นสำ�รวจและทำ�แผนที่ภ�พถ่�ย (1) **

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นวิศวกรรมโยธ� (ด้�นออกแบบและคำ�นวณ)  (8) **

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นว�งผังและออกแบบ (1) **

สำานักบริหารโครงการ

สำานักวิจัยและพัฒนา

สำานักสำารวจ
ด้านวิศวกรรมและ

ธรณีวิทยา

สำานักออกแบบ
วิศวกรรม

และสถาปัตยกรรม

สำานักเครื่องจักรกล

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

กองแผนงาน

สำานักพัฒนาแหล่งน้ำา
ขนาดใหญ่

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ)

รองอธิบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองอธิบดี
ฝ่ายก่อสร้าง

กองประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	

(หน่วยงานภายใน)

กองพัฒนา
แหล่งน้ำาขนาดกลาง
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ผู้บริหารระดับสูง

3 1 2 4

รายงานประจำาปี	2558
กรมชลประทาน16



1	 นายสุเทพ		น้อยไพโรจน์
 อธิบดีกรมชลประทาน

2	 ว่าที่ร้อยตรี	ไพเจน		มากสุวรรณ์
 รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

3	 นายสัญชัย		เกตุวรชัย
 รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง

4	 นายณรงค์		ลีนานนท์
 รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

5	 นายโสภณ		ธรรมรักษา
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา

 (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

6	 นายสาธิต		มณีผาย
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา

 (ด้านสำารวจและหรือออกแบบ)

5 6
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สถิติภาคบุคลากร

จำ�นวน (คน)

ข้�ร�ชก�ร ลูกจ้�งประจำ� พนักง�นร�ชก�ร

จำานวนข้าราชการ	ลูกจ้างประจำา		และพนักงานราชการ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	-	2558

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

6,153 6,127 6,149 6,026

17,199

15,875

14,686

13,541

4,147 4,067
4,798

5,811

2555  2556  2557  2558

สัดส่วนข้าราชการ	ลูกจ้างประจำา		และพนักงานราชการ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

5,811

22.90%13,541

53.36%

ข้�ร�ชก�ร

ลูกจ้�งประจำ�

พนักง�นร�ชก�ร

6,026

23.74%

3,892

รายงานประจำาปี	2558
กรมชลประทาน18



14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

จำานวนข้าราชการ	ลูกจ้างประจำา	และพนักงานราชการ	จำาแนกตามเพศ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	-	2558

4,490
4,461

4,473
4,349

13,307

10,558

11,439

12,338

3,892
3,537

3,247
2,983

3,120
3,066

3,548
4,273

2555  2556  2557  2558

จำ�นวน (คน)

ข้�ร�ชก�ร ลูกจ้�งประจำ� พนักง�นร�ชก�ร
ช�ย หญิง ช�ย หญิง ช�ย หญิง

1,663
1,666

1,676
1,677

1,027
1,001

1,214
1,538

จำ�นวน (คน)
4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
ปริญญ�เอกปริญญ�โทปริญญ�ตรีต่ำ�กว่�ปริญญ�ตรี

จำานวนข้าราชการ	จำาแนกตามระดับการศึกษา		ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	-	2558

2555  2556  2557  2558

1,315 1,291
1,185

1,081 1,147 1,185
1,251 1,275

29 30 30 33

3,662 3,621 3,683 3,637

3,892
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กำ�ลังคนที่เหลืออยู่           กำ�ลังคนที่จะเกษียณ

สถิติภาคบุคลากร

จำ�นวน (คน)

แนวโน้มจำานวนข้าราชการ	กรณีที่ไม่มีการบรรจุแต่งตั้ง	ในระยะเวลา		5	ปี

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

5,503

2559 256225612560 2563
ปีงบประม�ณ

271

5,774

5,195

308

5,503

4,940

255

5,195

4,684

256

4,940

4,434

250

4,684

2559 256225612560 2563
ปีงบประม�ณ

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

จำ�นวน (คน)

กำ�ลังคนที่เหลืออยู่           กำ�ลังคนที่จะเกษียณ

แนวโน้มจำานวนลูกจ้างประจำา	ในระยะเวลา		5	ปี

11,493

1,043

12,536

10,514

979

11,493

9,491

1,023

10,514

8,397

1,094

9,491

7,350

1,047

8,397

รายงานประจำาปี	2558
กรมชลประทาน20



วิศวกรโยธ�         น�ยช่�งโยธ�         วิศวกรชลประท�น         น�ยช่�งชลประท�น         ข้�ร�ชก�รส�ยง�นอื่นๆ

2559 256225612560 2563
ปีงบประม�ณ

จำ�นวน (คน)
6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

แนวโน้มจำานวนข้าราชการ	สายงานหลักและสายงานอื่น	ๆ		ในระยะเวลา	5	ปี

กรอบอัตรากำาลังข้าราชการ		และลูกจ้างประจำา		ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2546	-	2558

294

3,051

5,774

118

917

1,394

291

2,908

5,503

105

908

1,291

284

2,751

5,195

86

899

1,175

278

2,585

4,940

76

892

1,109

272

2,419

4,684

71

874

1,048

ปีงบประม�ณ

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

32,702

29,977

28,075

26,465

24,842

23,232

21,743

2546 2550254925482547 2551 2555255425532552 2556 25582557

20,259

18,794

17,392

16,054
14,845

13,696

7,826 7,722 7,606 7,228 7,118 7,126 7,076 7,007 7,002 6,907 6,749 6,693 6,625

ข้�ร�ขก�ร           ลูกจ้�งประจำ�

จำ�นวน (คน)
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งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

รายงานประจำาปี	2558
กรมชลประทาน22



งบบุคล�กร
งบร�ยจ่�ย

จำ�นวนเงิน
(ล้�นบ�ท)
45,000

40,000

35,000

30,000

25,000
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15,000

10,000

5,000

0

การเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	จำาแนกตามงบรายจ่าย	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	-	2558

งบดำ�เนินง�น งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบร�ยจ่�ยอื่น รวมทั้งสิ้น

2555  2556  2557  2558

6,438
6,708

6,832
6,537

1,300
1,392

1,392
1,498

35,042
27,200

31,711
34,854

0.78
0.78

0.78
0.78

138
193

159
165

42,919
35,493

40,095
43,055

0.002%0.38%

สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำาปี
จำาแนกตามงบรายจ่าย	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

งบบุคล�กร งบดำ�เนินง�นงบลงทุน

งบเงินอุดหนุนงบร�ยจ่�ยอื่น

15.18%

3.48%

80.95%

สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำาปี
จำาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 1 ก�รพัฒน�แหล่งน้ำ�

ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 2 ก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�

ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 3 ก�รป้องกันและบรรเท�ภัยอันเกิดจ�กน้ำ�

11.59% 42.97%

45.45%
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	บริหารจัดการน้ำาอย่างบูรณาการ
				ให้เพียงพอ	ทั่วถึง	และเป็นธรรม



1
ส่วนที่

2

	ผลการดำาเนินงานตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
	 ของกรมชลประทาน
	ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

	 	 	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	การพัฒนาแหล่งน้ำา		 	 	
	 	 	 1.	 แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่	
	 	 	 2.	 แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง
	 	 	 3.	 แผนงานก่อสร้างแหล่งน้ำาและระบบส่งน้ำา
	 	 	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2	การบริหารจัดการน้ำา	 	 	 	
	 	 	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3	การป้องกันและบรรเทาภัย
		 	 	 อันเกิดจากน้ำา	
	การดำาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

	 ของราชการ	พ.ศ.	2540

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ของกรมชลประทาน



 กรอบก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รของส่วนร�ชก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2558 แบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่

1.	มิติภายนอก	(น้ำาหนักร้อยละ	75)	ประกอบด้วย	
 (1)  ตัวชี้วัดภ�รกิจหลักของกระทรวงต�มแนวท�งก�รขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศ�สตร์กระทรวงและตัวชี้วัดระหว่�งกระทรวง 
   ที่มีเป้�หม�ยร่วมกัน (Joint KPIs)
 (2)  คุณภ�พก�รให้บริก�รประช�ชน (Service Level Agreement: SLA) โดยสำ�นักง�น ก.พ.ร. เป็นเจ้�ภ�พ

2.	มิติภายใน	(น้ำาหนักร้อยละ	25)	ประกอบด้วย 

 สำ�นักง�น ก.พ.ร. ได้มีก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกันของหน่วยง�นประเมินผล ได้แก่ กรมบัญชีกล�ง สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผน
พลังง�น และสำ�นักง�น ก.พ.ร. เป็นต้น โดยที่ตัวชี้วัดที่มีหน่วยง�นประเมินผลเป็นเจ้�ภ�พรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยง�นเจ้�ภ�พจะเป็น 
ผู้กำ�หนดกลุ่มเป้�หม�ย แนวท�งก�รดำ�เนินก�ร หลักเกณฑ์และวิธีก�รประเมินผล ตลอดจนติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�ม 
ตัวชี้วัดนั้นๆ ด้วย 

 ผลการประเมินตนเองตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558 ตามเอกสารการประเมินตนเองส่งสำานักงาน ก.พ.ร. 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ได้คะแนน 3.8579

ผลการดำาเนินงานตามคำารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานเจ้าภาพ

ก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณ กรมบัญชีกล�ง

ก�รประหยัดพลังง�น สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น กระทรวงพลังง�น

ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พระบบส�รสนเทศภ�ครัฐ กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

ก�รพัฒน�สมรรถนะองค์ก�ร กองบริห�รก�รเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำ�นักง�น ก.พ.ร.

ระดับคุณธรรมและคว�มโปร่งใสก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�น สำ�นักง�น ปปช. และ สำ�นักง�น ปปท.

รายงานประจำาปี	2558
กรมชลประทาน26



ผลการประเมินการดำาเนินงานตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

การประเมินผล ปี	2548 ปี	2549 ปี	2550 ปี	2551 ปี	2552 ปี	2553 ปี	2554 ปี	2555 ปี	2556 ปี	2557 ปี	2558

มิติที่ 1 ด้�นประสิทธิผล 4.2364 4.6094 4.4452 4.7597 4.2486 3.8336 4.3116 4.0780 2.3778 2.8318 2.5599

มิติที่ 2 ด้�นคุณภ�พ
ก�รให้บริก�ร

4.1200 3.8760 3.8733 4.7310 4.4367 4.5500 4.3410 4.0960 0.4224 - 0.3400

มิติที่ 3 ด้�นประสิทธิภ�พ
ก�รปฏิบัติร�ชก�ร

5.0000 4.8659 4.6379 3.9174 4.3187 4.2359 4.4076 4.6000 0.5446 0.6910 0.6580

มิติที่ 4 ด้�นพัฒน�องค์ก�ร 4.7950 4.3714 4.5194 4.7500 4.9365 4.8942 4.9646 3.0000 0.7355 0.41881 0.3000

4.4129 4.5035 4.3908 4.6673 4.4284 4.2292 4.4647 3.8735 4.0803 3.9409 3.8579

กราฟแสดงคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทานระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2558

พ.ศ.
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4.4647
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2548                  2549 2550  2551 2552      2553        2554               2555                 2556                2557                2558
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ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

น้ำา
หนัก
(%)

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ
ดำาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน้ำาหนัก

มิติภายนอก (น้ำาหนักร้อยละ 75)

การประเมินประสิทธิผล     2.5599

1.   ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวช้ีวัดระหว่างกระทรวงท่ีมีเป้าหมาย  
ร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (ร้อยละ 65)

1.1 ร�ยได้เงินสดท�งก�ร  
เกษตรของเกษตรกร 
เฉลี่ยต่อครัวเรือน  
(บ�ท/ครัวเรือน/ปี)
(ตัวชี้วัดกระทรวง)

5 148,423 3.0942 0.1547

1.2 ระดับคว�มสำ�เร็จของ
ก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์
ง�นวิจัยของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

1.3 ผลผลิตพืชสำ�คัญเฉลี่ย
ต่อไร่

1.3.1 ข้�วน�ปี  3 433 446 459 472 485 433 (f) 1.0000 0.0250

1.3.2 ข้�วน�ปรัง  3 617 633 649 665 681 634 (f) 2.0625 0.0516

1.3.3 มันสำ�ปะหลัง  3 3,351 3,456 3,561 3,666 3,771 3,584(f) 3.2190 0.0644

1.3.4 ป�ล์มน้ำ�มัน  3 2,872 2,943 3,014 3,085 3,156 2,691 (f) 1.0000 0.0200

1.3.5 ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์  3 676 684 692 700 708 677 (f) 1.1250 0.0225

1.4 จำ�นวนพื้นที่ชลประท�น
และแหล่งน้ำ�ที่เพิ่มขึ้น 
(ไร่)

10 263,128 269,280 275,432 281,584 287,736 293,269 5.0000 0.5000

1.5 ระดับคว�มสำ�เร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
ในก�รบรรลุเป้�หม�ย
ในก�รดำ�เนินม�ตรก�ร
ช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจ�ก
ภัยแล้งปี 2557/2558

5 4.8510 0.2426

1.5.1 ม�ตรก�รหลัก 2.5 80 85 90 95 100 98.51 4.7020 0.1176

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานประจำาปี	2558
กรมชลประทาน28



ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

น้ำา
หนัก
(%)

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ
ดำาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน้ำาหนัก

1.5.2 ม�ตรก�รเสริม 2.5 80 90 100 นำ�คว�มรู้/
ปัจจัยไป
ปรับใช้

ไม่น้อยกว่� 
ร้อยละ 50

นำ�คว�มรู้/
ปัจจัยไป
ปรับใช้

ไม่น้อยกว่� 
ร้อยละ 60

5 5.0000 0.1389

1.6 ร้อยละของจำ�นวน
แหล่งน้ำ�เพื่อชุมชน/
ชนบท ที่เพิ่มขึ้นเทียบกับ
เป้�หม�ยต�มแผนง�น                            

10 80 85 90 95 100 99.63 4.9260 0.4926

1.7 จำ�นวนพื้นที่บริห�ร
จัดก�รน้ำ�ในเขต
ชลประท�น (Cropping 
intensity) (ล้�นไร่)

10 26.089 26.189 26.289 26.389 26.489 30.9710 5.0000 0.5000

1.8 ร้อยละของก�รซ่อมแซม 
และปรับปรุงอ�ค�ร
ชลประท�นที่แล้วเสร็จ
ต�มแผนง�น

5 80 85 90 95 100 98.65 4.7300 0.2365

การประเมินคุณภาพ 0.3400

2. ตัวชี้วัดคุณภาพการให้
บริการประชาชน 
(Service Level 
Agreement : SLA)  : 
กระบวนการส่งน้ำาและ
บำารุงรักษาโดยเกษตรกร
มีส่วนร่วม 

10 3.4 3.4000 0.3400

มิติภายใน (น้ำาหนักร้อยละ 25)

การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) 0.6580

3. ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ

(5)

3.1 ร้อยละคว�มสำ�เร็จของ
ก�รเบิกจ่�ยเงิน
งบประม�ณร�ยจ่�ยลงทุน

2.5 75 78 81 84 87 93.46 5.0000 0.1250

3.2 ร้อยละคว�มสำ�เร็จของ
ก�รเบิกจ่�ยเงิน
งบประม�ณร�ยจ่�ย
ภ�พรวม

2.5 88 90 92 94 96 94.64 4.320 0.1080
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ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

น้ำา
หนัก

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ
ดำาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน้ำาหนัก

4. ตัวชี้วัดการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ

5 1 2 3 4 5 3.5000 3.5000 0.1750

5. ตัวชี้วัดการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ

5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 10) 0.3000

6. ตัวชี้วัดการพัฒนา
สมรรถนะองค์การ 

(5)

6.1 ระดับคว�มสำ�เร็จของ
ก�รจัดทำ�ร�ยง�น
ลักษณะสำ�คัญของ
องค์ก�ร

1 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0500

6.2 ระดับคว�มสำ�เร็จของ
ก�รพัฒน�องค์ก�ร

4 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

7. ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำาเนินงานของหน่วยงาน

5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0500

รวม 3.8579

รายงานประจำาปี	2558
กรมชลประทาน30



 
 ต�มแผนยุทธศ�สตร์กรมชลประท�น ปี พ.ศ. 2558 ได้กำ�หนดประเด็นยุทธศ�สตร์ไว้ 3 ประเด็นยุทธศ�สตร์ คือ 
  1. ก�รพัฒน�แหล่งน้ำ� 
  2. ก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�
  3. ก�รป้องกันและบรรเท�ภัยอันเกิดจ�กน้ำ�

	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	การพัฒนาแหล่งน้ำา
  มีตัวชี้วัดและผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญในรอบหล�ยปีที่ผ่�นม� คือ  

ตัวชี้วัด	ชป	01	จำานวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	(ล้านลูกบาศก์เมตร)

หม�ยเหตุ  : 1. เฉพ�ะโครงก�รขน�ดใหญ่รวมกับโครงก�รขน�ดกล�ง
        2. ข้อมูลปรับต�มข้อมูลส�รสนเทศกรมชลประท�นประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ จำานวนปริมาณเก็บกัก
ณ	ต้นปีงบประมาณ
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

จำานวนปริมาณ
เก็บกักที่เพิ่มขึ้น

(ล้านลูกบาศก์เมตร)

จำานวนปริมาณเก็บกัก
	ณ	สิ้นปีงบประมาณ
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

2548 75,356.20 224.00 75,580.20

2549 75,580.20 442.76 76,022.96

2550 76,022.96 791.94 76,814.90

2551 76,814.90 10.4 76,825.30

2552 76,826.30 194.97 77,021.27

2553 77,021.27 35.08 77,056.35

2554 77,056.35 158.12 77,214.47

2555 77,214.47 97.03 77,311.50

2556 77,311.50 16.67 77,328.17

2557 77,328.17 107.70 77,435.86

2558 77,435.86 19.70 77,455.56
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พ.ศ.

78,000.00

77,500.00

77,000.00

76,500.00

76,000.00

75,500.00

75,000.00

74,500.00

74,000.00

จำ�นวนปริม�ณเก็บกัก ณ ต้นปีงบประม�ณ (ล้�นลูกบ�ศก์เมตร)

255025492548 2551 2555255425532552 2556 25582557

จำ�นวน
(ล้�นลูกบ�ศก์เมตร)

จำ�นวนปริม�ณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้�นลูกบ�ศก์เมตร)

ตัวชี้วัด ชป 01  จำานวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)

224.0

442.76

791.94 10.4

194.97 35.08

158.12
97.03 16.67

107.70 19.70

75,356.20 75,580.20 76,022.96 76,814.90 76,826.30 77,021.27 77,056.35 77,214.47 77,311.50 77,328.17 77,435.86
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ตัวชี้วัด		ชป	02		จำานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	(ไร่)

ปีงบประมาณ พื้นที่ชลประทาน	
ณ	ต้นปีงบประมาณ	(ไร่)

พื้นที่ชลประทาน
ที่เพิ่มขึ้น	(ไร่)

พื้นที่ชลประทาน	
ณ	สิ้นปีงบประมาณ	(ไร่)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จำ�นวน (ไร่)

พ.ศ.
255025492548 2551 2555255425532552 2556 25582557

ตัวชี้วัด ชป 02  จำานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)

25,000,000

24,500,000

24,000,000

23,500,000

23,000,000

22,500,000

22,000,000

พื้นที่ชลประท�นเพิ่มขึ้น (ไร่)พื้นที่ชลประท�น ณ ต้นปีงบประม�ณ (ไร่)

227,000

484,180
102,540

190,413

150,194
95,161

138,517
86,000 34,510

124,600 27,300

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

หม�ยเหตุ : 1. เฉพ�ะโครงก�รขน�ดใหญ่ โครงก�รขน�ดกล�ง 
    2. ข้อมูลปรับต�มข้อมูลส�รสนเทศกรมชลประท�นประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557
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225,621

ตัวชี้วัด		ชป	02		จำานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	(ไร่)
รวมโครงการทุกขนาดทุกประเภท

ปีงบประมาณ พื้นที่ชลประทาน	
ณ	ต้นปีงบประมาณ	(ไร่)

พื้นที่ชลประทาน
ที่เพิ่มขึ้น	(ไร่)

พื้นที่ชลประทาน	
ณ	สิ้นปีงบประมาณ	(ไร่)

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

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

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

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

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

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

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

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

ตัวชี้วัด ชป 02  จำานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) รวมโครงการทุกขนาดทุกประเภท

พื้นที่ชลประท�นที่เพิ่มขึ้น (ไร่)พื้นที่ชลประท�น ณ ต้นปีงบประม�ณ (ไร่)

30,500,000

30,000,000

29,500,000

29,000,000

28,500,000

28,000,000

27,500,000

27,000,000
พ.ศ.

2551 2555255425532552 2556 25582557

หม�ยเหตุ : ข้อมูลปรับต�มข้อมูลส�รสนเทศกรมชลประท�นประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

28,154,395 28,361,869 28,734,034 29,289,591 29,554,032 29,732,783 29,939,735 30,257,546

207,474

372,165

555,557

264,441

178,751

206,952

317,811
จำ�นวน (ไร่)
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แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	ประกอบด้วย
 
 1. แผนง�นก่อสร้�งโครงก�รชลประท�นขน�ดใหญ่ จำ�นวน 10 โครงก�ร ดังนี้
  1.1 โครงก�รเพิ่มปริม�ณน้ำ�ในอ่�งเก็บน้ำ�เขื่อนแม่กวงอุดมธ�ร� จังหวัดเชียงใหม่
  1.2 โครงก�รกิ่วคอหม� จังหวัดลำ�ป�ง
  1.3 โครงก�รผันน้ำ�จ�กพื้นที่ลุ่มน้ำ�เจ้�พระย�ฝั่งตะวันออก - อ่�งเก็บน้ำ�บ�งพระ จังหวัดชลบุรี
  1.4 โครงก�รพัฒน�ลุ่มน้ำ�ต�ปี – พุมดวง จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี
  1.5 โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�คลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดชลบุรี
  1.6 โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยโสมง อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดปร�จีนบุรี
  1.7 โครงก�รเขื่อนทดน้ำ�ผ�จุก จังหวัดอุตรดิตถ์
  1.8  โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  1.9  โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยน้ำ�รี อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดอุตรดิตถ์
  1.10 โครงก�รบรรเท�อุทกภัยอำ�เภอห�ดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขล�
 2. แผนง�นก�รจัดห�แหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประท�น (ผลผลิตที่ 1) 
 3. แผนง�นก่อสร้�งโครงก�รชลประท�นขน�ดเล็ก จำ�นวน  181  แห่ง
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1.	แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่

1.1	 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำาในอ่างเก็บน้ำาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา		จังหวัดเชียงใหม่

  วัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไขก�รข�ดแคลนน้ำ�ต้นทุนของเข่ือนแม่กวงอุดมธ�ร� ตอบสนองคว�มต้องก�รใช้น้ำ�ท้ังใน 
    ด้�นก�รเกษตร ด้�นอุปโภค - บริโภค และ ภ�คอุตส�หกรรมและเพื่อบริห�รจัดก�รน้ำ�ในลุ่มน้ำ� 
    แม่แตง - แม่งัด -  แม่กวง ร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภ�พสูงสุด
  เป้าหมาย - เชิงปริมาณ เพิ่มปริม�ณน้ำ�ต้นทุนเฉลี่ยปีละ 160 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประท�นโครงก�รแม่กวง 
    ในฤดูแล้งจ�ก 17,060 เป็น 76,129 ไร่
                   - เชิงคุณภาพ ระดับคว�มพึงพอใจของผู้รับบริก�ร ร้อยละ 80
  สถานที่ดำาเนินการ อำ�เภอแม่แตง อำ�เภอสันทร�ย และอำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  ระยะเวลาดำาเนินการ 8 ปี (ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557 - 2564)
  มติ ครม. เปิดโครงการ วันที่ 26 เมษ�ยน 2554
  วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ          15,000.00 ล้�นบ�ท
  งบประมาณตามแผนปี 2558     149.5739  ล้�นบ�ท  
  ผลการดำาเนินงาน ผลก�รเบิกจ่�ย 136.7420  ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 91.42
    ผลก�รดำ�เนินง�นทั้งโครงก�รตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 0.601

  สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง		ตั้งแต่เริ่มโครงการ	จนถึงสิ้นปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

งานที่ทำา % ของ
โครงการ

% ผลการดำาเนินงาน

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำาในอ่างเก็บน้ำา
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

100

อุโมงค์ส่งน้ำ�ช่วงแม่งัด - แม่กวง สัญญ�ที่ 1 16.261

อุโมงค์ส่งน้ำ�ช่วงแม่งัด - แม่กวง สัญญ�ที่ 2 13.100

อุโมงค์ส่งน้ำ�ช่วงแม่แตง - แม่กวง สัญญ�ที่ 1 29.110

อุโมงค์ส่งน้ำ�ช่วงแม่แตง - แม่กวง สัญญ�ที่ 2 21.486

ง�นก่อสร้�งอื่นๆ 20.040

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0.601

2.28

0.067
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1.2	 โครงการกิ่วคอหมา	จังหวัดลำาปาง
  
  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำ�สำ�หรับก�รเพ�ะปลูกในด้�นก�รเกษตร พื้นที่ประม�ณ 90,200 ไร่ เพื่ออุปโภค  
    - บริโภค อุตส�หกรรม และประมง รวมทั้งช่วยลดอุทกภัยบริเวณท้�ยเขื่อน
  เป้าหมาย - เชิงปริมาณ เพิ่มพื้นที่ชลประท�นใหม่ 90,200 ไร่
                 - เชิงคุณภาพ ระดับคว�มพึงพอใจของผู้รับบริก�ร ร้อยละ 80
  สถานที่ดำาเนินการ บ้�นห้วยสะเหน้� ตำ�บลปงคอน อำ�เภอแจ้ห่ม จังหวัดลำ�ป�ง
  ระยะเวลาดำาเนินการ 11 ปี (ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2548 - 2558)
  มติ ครม. เปิดโครงการ วันที่ 17 พฤศจิก�ยน  2546
    มติ ครม. ขย�ยระยะเวล�โครงก�ร วันที่ 10 สิงห�คม 2553
  วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,670.0500 ล้�นบ�ท
  งบประมาณตามแผนปี 2558 497.0995  ล้�นบ�ท
  ผลการดำาเนินงาน ผลก�รเบิกจ่�ย 360.1153 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 72.44
    ผลก�รดำ�เนินง�นทั้งโครงก�รตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 88.77

	 	

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง		ตั้งแต่เริ่มโครงการ	จนถึงสิ้นปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

งานที่ทำา % ของ
โครงการ

% ผลการดำาเนินงาน

โครงการกิ่วคอหมา 100

เขื่อนหัวง�นและอ�ค�รประกอบ 31.43

ระบบชลประท�นแจ้ห่ม 19.87

ระบบชลประท�นกิ่วลม 3 26.03

ปรับปรุงเหมืองแม่ปรุง 11.02

ง�นก่อสร้�งอ�ค�รชลประท�น 11.65

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
88.77

100

100

87.53

100

100
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1.3		 โครงการผันน้ำาจากพื้นที่ลุ่มน้ำาเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำาบางพระ	จังหวัดชลบุรี

  วัตถุประสงค์ เพื่อว�งระบบท่อผันน้ำ�พร้อมอ�ค�รประกอบจ�กคลองพระองค์ไขย�นุชิต ไปยังอ่�งเก็บน้ำ� 
    บ�งพระ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้อ่�งเก็บน้ำ�บ�งพระ มีปริม�ณน้ำ�เพียงพอในก�รอุปโภค - บริโภค  
    ก�รอุตส�หกรรมและก�รท่องเที่ยว ซึ่งเป็นก�รสร้�งเสถียรภ�พท�งด้�นก�รจัดก�รน้ำ�ให้แก่พื้นที่ 
    เศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี
  เป้าหมาย   - เชิงปริมาณ ปริม�ณน้ำ�ต้นทุนที่เพิ่มให้อ่�งเก็บน้ำ� 70 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร/ปี
  สถานที่ดำาเนินการ จังหวัดฉะเชิงเทร� - จังหวัดชลบุรี
  ระยะเวลาดำาเนินการ 7 ปี (ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2552 - 2558)
  มติ ครม. เปิดโครงการ วันที่ 7 เมษ�ยน  2552 มติ ครม. วันที่ 15 ตุล�คม 2555 ให้ขย�ยระยะเวล�โครงก�รจ�กเดิม 
    2552 - 2556 (5 ปี) เป็น 2552 - 2558 (7 ปี) และขย�ยวงเงินจ�กเดิม 4,936.33 ล้�นบ�ท เป็น  
    5,190 ล้�นบ�ท
  วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,190.0000 ล้�นบ�ท
  งบประมาณตามแผนปี 2558 161.6370 ล้�นบ�ท
  ผลการดำาเนินงาน ผลก�รเบิกจ่�ย 128.6951 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 79.62
    ผลก�รดำ�เนินง�นทั้งโครงก�รตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน แล้วเสร็จทั้งโครงก�ร

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง		ตั้งแต่เริ่มโครงการ	จนถึงสิ้นปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

งานที่ทำา % ของ
โครงการ

% ผลการดำาเนินงาน

โครงการผันน้ำาจากพื้นที่ลุ่มน้ำาเจ้าพระยา
ฝั่งตะวันออก – อ่างเก็บน้ำาเจ้าพระยา

100

ส่วนประกอบอื่น 0.72

ระบบท่อส่งน้ำ�และอ�ค�รประกอบช่วงที่ 1 48.87

ระบบท่อส่งน้ำ�และอ�ค�รประกอบช่วงที่ 2 50.41
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1.4		 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาตาปี-พุมดวง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประท�น 73,980 ไร่ โดยส�ม�รถส่งน้ำ�ในฤดูฝน 73,980 ไร่ และในฤดูแล้ง  
    57,819 ไร่ เพื่อก�รอุปโภค - บริโภค และเพื่อเพิ่มผลผลิตท�งก�รเกษตร
  เป้าหมาย   - เชิงปริมาณ เพิ่มพื้นที่ชลประท�นใหม่ 73,980 ไร่
  สถานที่ดำาเนินการ ตำ�บลท่�กระด�น อำ�เภอคีรีรัฐนิคม ตำ�บลบ�งงอน อำ�เภอพุนพิน จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี
  ระยะเวลาดำาเนินการ 8 ปี (ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2552 - 2559)
  มติ ครม. เปิดโครงการ วันที่ 7 เมษ�ยน  2552
  วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,330.0000 ล้�นบ�ท
  งบประมาณตามแผนปี 2558 326.4470 ล้�นบ�ท
  ผลการดำาเนินงาน ผลก�รเบิกจ่�ย  311.5645  ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ  95.44
    ผลก�รดำ�เนินง�นทั้งโครงก�รตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 35.70

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง		ตั้งแต่เริ่มโครงการ	จนถึงสิ้นปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

งานที่ทำา % ของ
โครงการ

% ผลการดำาเนินงาน

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาตาปี - พุมดวง 100

ค่�ก่อสร้�งอื่นๆ 1.44

ระบบสูบน้ำ�และระบบส่งน้ำ� MC1 
พร้อมอ�ค�รประกอบ 

44.14

ระบบส่งน้ำ� MC2 และอ�ค�รประกอบ 34.79

ระบบระบ�ยน้ำ� 18.55

ท่อลอดร�งรถไฟ 1.08
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1.5		 โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	จังหวัดชลบุรี

  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒน�แหล่งน้ำ�ต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประท�น เพื่อประโยชน์ในก�รใช้เป็นแหล่งน้ำ�ด้�น 
    ก�รอุปโภค - บริโภค อุตส�หกรรม และก�รท่องเที่ยวและเพื่อป้องกันและบรรเท�ปัญห�อุทกภัย 
    ในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม
  เป้าหมาย  - เชิงปริมาณ จำ�นวนปริม�ณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 98 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประท�นใหม่ 44,000 ไร่
  สถานที่ดำาเนินการ อำ�เภอเก�ะจันทร์  จังหวัดชลบุรี
  ระยะเวลาดำาเนินการ 7 ปี  (ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2553 - 2559)
  มติ ครม. เปิดโครงการ วันที่ 28 เมษ�ยน 2552 มติ ครม. วันที่ 21 กรกฎ�คม 2558 ให้ขย�ยระยะเวล�โครงก�รจ�กเดิม 
    2553 – 2559 (7 ปี) เป็น 2553 – 2562 (10 ปี) และขย�ยวงเงินจ�กเดิม 6,700 ล้�นบ�ท เป็น  
    9,341.3647 ล้�นบ�ท
  วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,341.3647 ล้�นบ�ท
  งบประมาณตามแผนปี 2558 1,044.9580  ล้�นบ�ท  
  ผลการดำาเนินงาน ผลก�รเบิกจ่�ย 1,030.5036  ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 98.62
    ผลก�รดำ�เนินง�นทั้งโครงก�รตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 81.33

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง		ตั้งแต่เริ่มโครงการ	จนถึงสิ้นปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

งานที่ทำา % ของ
โครงการ

% ผลการดำาเนินงาน

โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองหลวง 100

เขื่อนหัวง�นและอ�ค�รประกอบ 42.93

คลองส่งน้ำ�และคลองระบ�ยน้ำ�ฝั่งขว� 19.30

คลองส่งน้ำ�และคลองระบ�ยน้ำ�ฝั่งซ้�ย 15.11

ค่�ก่อสร้�งอื่น ๆ 22.66
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1.6		 โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	จังหวัดปราจีนบุรี

  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒน�แหล่งน้ำ�ต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประท�น ในเขตอำ�เภอน�ดี และอำ�เภอกบินทร์บุรี 
    จังหวัดปร�จีนบุรี เพื่อบรรเท�อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ปร�จีนบุรี และลุ่มน้ำ�ส�ข� ในเขตพื้นที่ 
    อำ�เภอน�ดี และอำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปร�จีนบุรีและเพื่อประโยชน์ในก�รใช้เป็นแหล่งน้ำ� 
    ด้�นก�รอุปโภค - บริโภค และก�รประป�และเพ่ือรักษ�ระบบนิเวศ ผลักดันน้ำ�เค็มและน้ำ�เน่�เสีย 
    ในแม่น้ำ�ปร�จีนบุรีและแม่น้ำ�บ�งปะกง
  เป้าหมาย  - เชิงปริมาณ จำ�นวนปริม�ณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 295 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประท�นใหม่ 113,300 ไร่
  สถานที่ดำาเนินการ อำ�เภอน�ดี และอำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปร�จีนบุรี
  ระยะเวลาดำาเนินการ 9 ปี (ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2553 - 2561)
  มติ ครม. เปิดโครงการ วันที่ 27 ตุล�คม 2552
  วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,300.0000 ล้�นบ�ท
  งบประมาณตามแผนปี 2558 689.7576  ล้�นบ�ท
  ผลการดำาเนินงาน ผลก�รเบิกจ่�ย 654.2192  ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 94.85
    ผลก�รดำ�เนินง�นทั้งโครงก�รตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ  63.12

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง		ตั้งแต่เริ่มโครงการ	จนถึงสิ้นปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

งานที่ทำา % ของ
โครงการ

% ผลการดำาเนินงาน

โครการอ่างเก็บน้ำาห้วยโสมง
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  
จังหวัดปราจีนบุรี 

100

เขื่อนเก็บกักน้ำ�และอ�ค�รประกอบ 
พร้อมส่วนประกอบอื่น  

72.36

ระบบส่งน้ำ�และระบบระบ�ยน้ำ� 27.63
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1.7	 โครงการเขื่อนทดน้ำาผาจุก	จังหวัดอุตรดิตถ์
  
  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�ในลุ่มน้ำ�น่�นตอนล่�งเกิดประสิทธิภ�พสูงสุดครอบคลุมพื้นที่ อำ�เภอ 
    เมือง อำ�เภอลับแล อำ�เภอตรอน อำ�เภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อำ�เภอศรีสัชน�ลัย อำ�เภอศรีนคร   
    จังหวัดสุโขทัย และ อำ�เภอพรหมพิร�ม อำ�เภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒน�พื้นที่เกษตร 
    น้ำ�ฝนที่มีศักยภ�พให้เป็นพื้นที่ชลประท�น 304,000 ไร่ และส่งน้ำ�สนับสนุนและปรับเปลี่ยน 
    ระบบส่งน้ำ�จ�กเดิม โดยก�รสูบน้ำ�ด้วยไฟฟ้�เป็นระบบส่งน้ำ�ด้วยแรงโน้มถ่วง 134,800 ไร่ และ 
    พื้นที่โครงก�รชลประท�นน้ำ�ริด จังหวัดอุตรดิตถ์  42,600  ไร่
  เป้าหมาย  - เชิงปริมาณ พัฒน�ระบบชลประท�น  481,400  ไร่
             - เชิงคุณภาพ ระดับคว�มพึงพอใจของผู้รับบริก�ร ร้อยละ  80
  สถานที่ดำาเนินการ ครอบคลุมพื้นที่ อำ�เภอเมือง  อำ�เภอลับแล  อำ�เภอตรอน  อำ�เภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ อำ�เภอ 
    ศรีสัชน�ลัย  อำ�เภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย และอำ�เภอพรหมพิร�ม  อำ�เภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก
  ระยะเวลาดำาเนินการ 9 ปี (ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2553 - 2561)
  มติ ครม. เปิดโครงการ วันที่ 3 พฤศจิก�ยน  2552
  วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,500.0000 ล้�นบ�ท
  งบประมาณตามแผนปี 2558 415.2290  ล้�นบ�ท
  ผลการดำาเนินงาน ผลก�รเบิกจ่�ย 139.3155 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ  33.55
    ผลก�รดำ�เนินง�นทั้งโครงก�รตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 10.396

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง		ตั้งแต่เริ่มโครงการ	จนถึงสิ้นปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

งานที่ทำา % ของ
โครงการ

% ผลการดำาเนินงาน

โครงการเขื่อนทดน้ำาผาจุก 100
เขื่อนทดน้ำ�และอ�ค�รประกอบ

พร้อมส่วนประกอบอื่น
15.93

ระบบส่งน้ำ�ส�ยใหญ่ฝั่งขว� 
พร้อมอ�ค�รประกอบ ส่วนที่ 1

23.93

ระบบส่งน้ำ�ส�ยซอย และระบบระบ�ยน้ำ�
ฝั่งขว�พร้อมอ�ค�รประกอบ สัญญ�ที่ 1

7.90

ระบบส่งน้ำ�ส�ยซอย  และระบบระบ�ยน้ำ�
ฝั่งขว�พร้อมอ�ค�รประกอบ สัญญ�ที่ 2 

7.60

ระบบส่งน้ำ�ส�ยใหญ่ฝั่งซ้�ย 
พร้อมอ�ค�รประกอบ

25.29

ระบบส่งน้ำ�ส�ยใหญ่ฝั่งซ้�ยส่วนที่ 2 และ
ระบบระบ�ยน้ำ� พร้อมอ�ค�รประกอบ

19.83
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1.8		 โครงการอ่างเก็บน้ำามวกเหล็ก		จังหวัดสระบุรี
  
  วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแหล่งน้ำ�สำ�หรับก�รเพ�ะปลูกและปศุสัตว์ในเขตอำ�เภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เป็นแหล่งน้ำ� 
    เสริมสำ�หรับก�รเพ�ะปลูกในพื้นที่โครงก�รสูบน้ำ�แก่งคอย - บ้�นหมอ จังหวัดสระบุรี ในช่วง 
    ฤดูแล้ง เป็นแหล่งน้ำ�สำ�หรับก�รอุปโภค - บริโภคของร�ษฎรในอำ�เภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และ 
    แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
  เป้าหมาย - เชิงปริมาณ เพิ่มปริม�ณเก็บกัก 61 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประท�นใหม่ 25,500 ไร่
  สถานที่ดำาเนินการ ตำ�บลคำ�พร�น อำ�เภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
  ระยะเวลาดำาเนินการ 6 ปี (ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2555 - 2560)
  มติ ครม. เปิดโครงการ วันที่ 20 เมษ�ยน 2554
  วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,745.000 ล้�นบ�ท
  งบประมาณตามแผนปี 2558 779.3684 ล้�นบ�ท
  ผลการดำาเนินงาน เบิกจ่�ย 646.3875 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 82.94
    ผลก�รดำ�เนินง�นทั้งโครงก�รตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 56.318

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง		ตั้งแต่เริ่มโครงการ	จนถึงสิ้นปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

งานที่ทำา % ของ
โครงการ

% ผลการดำาเนินงาน

โครงการอ่างเก็บน้ำามวกเหล็ก 100

ค่�ก่อสร้�งอื่น 32.9

เขื่อนหัวง�นและอ�ค�รประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอื่น

44.9

ระบบส่งน้ำ�ฝั่งขว�พร้อมอ�ค�รประกอบ 8.2 

ระบบส่งน้ำ�ฝั่งซ้�ยพร้อมอ�ค�รประกอบ 14.0
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1.9		 โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยน้ำารีอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ		จังหวัดอุตรดิตถ์

  วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเท�ปัญห�ก�รข�ดแคลนน้ำ�เพื่อก�รเกษตร และอุปโภค - บริโภค ของร�ษฎรในพื้นที่ 
    อพยพที่อพยพออกม�จ�กบริเวณพื้นที่น้ำ�ท่วมของอ่�งเก็บน้ำ�เขื่อนสิริกิติ์
  เป้าหมาย   - เชิงปริมาณ เพิ่มปริม�ณน้ำ�เก็บกัก 73.70  ล้�นลูกบ�ศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประท�นได้  53,500 ไร่
      - เชิงคุณภาพ ระดับคว�มพึงพอใจของผู้รับบริก�ร ร้อยละ  80
  สถานที่ดำาเนินการ บ้�นกิ่วเคียน ตำ�บลจริม อำ�เภอท่�ปล� จังหวัดอุตรดิตถ์
  ระยะเวลาดำาเนินการ 8 ปี (ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2554 - 2561)
  มติ ครม. เปิดโครงการ วันที่  20 เมษ�ยน  2554
  วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,800.0000  ล้�นบ�ท
  งบประมาณตามแผนปี 2558 55.0532  ล้�นบ�ท
  ผลการดำาเนินงาน ผลก�รเบิกจ่�ย  48.7923 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 88.63
    ผลก�รดำ�เนินง�น ทั้งโครงก�รตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 4.43

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง	ตั้งแต่เริ่มโครงการ	จนถึงปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

งานที่ทำา % ของ
โครงการ

% ผลการดำาเนินงาน

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยน้ำารี
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

100

เขื่อนหัวง�นและอ�ค�รประกอบ
พร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ�

29.82

ระบบท่อส่งน้ำ�และอ�ค�รประกอบ สัญญ�ท่ี 1 50.30

ระบบท่อส่งน้ำ�และอ�ค�รประกอบ 
สัญญ�ที่ 2

19.88
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1.10		 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำาเภอหาดใหญ่	(ระยะที่	2	)		จังหวัดสงขลา

  วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รระบ�ยน้ำ�คลองระบ�ยน้ำ� ร.1 จ�ก 465 ลูกบ�ศก์เมตรต่อวิน�ทีเป็น  
    1,200 ลูกบ�ศก์เมตรต่อวิน�ที ให้ส�ม�รถระบ�ยได้เร็วขึ้น
  เป้าหมาย   - เชิงปริมาณ มีคลองระบ�ยน้ำ�คว�มย�ว 20.937 กิโลเมตร ประตูระบ�ยน้ำ�และสถ�นีสูบน้ำ� ช่วยระบ�ยน้ำ� 
    เพื่อบรรเท�อุทกภัยในพื้นที่อำ�เภอห�ดใหญ่ ส�ม�รถช่วยลดพื้นที่น้ำ�ท่วมและระดับคว�มสูงของ 
    น้ำ�ท่วม เพิ่มพื้นที่ชลประท�นใหม่ 2,500 ไร่
   สถานที่ดำาเนินการ ที่ตั้งหัวง�น ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1  บ้�นหน้�ควน เทศบ�ลเมืองควนลัง อำ�เภอห�ดใหญ่ 
    จังหวัดสงขล�  หรือที่พิกัด  47 N 611-723 L7018
  ระยะเวลาดำาเนินการ 4 ปี (ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2558 – 2561) 
  วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,500 ล้�นบ�ท
  งบประมาณตามแผนปี 2558 212.3708 ล้�นบ�ท
  ผลการดำาเนินงาน ผลก�รเบิกจ่�ย 203.5267 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 95.84
    ผลก�รดำ�เนินง�น ทั้งโครงก�รตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 12.726 

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง	ตั้งแต่เริ่มโครงการ	จนถึงปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

งานที่ทำา % ของ
โครงการ

% ผลการดำาเนินงาน

โครงการบรรเทาอุทกภัยอำาเภอหาดใหญ่ 
(ระยะที่ 2 )  จังหวัดสงขลา

100

ง�นก่อสร้�งปรับปรุงคลองระบ�ยน้ำ� ร.1
พร้อมอ�ค�รประกอบ สัญญ�ที่ 1

100
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2.	 แผนงานการจัดหาแหล่งน้ำาและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	(ผลผลิตที่	1)	

 เพื่อบรรเท�คว�มเดือดร้อนด้�นก�รข�ดแคลนน้ำ�ของประช�ชน  สำ�หรับใช้ทำ�ก�รเกษตรและอุปโภค - บริโภค  ทำ�ให้เกษตรกรได้รับน้ำ� 
อย่�งทั่วถึงและเป็นธรรม  โดยก�รก่อสร้�งโครงก�รชลประท�นขน�ดกล�ง  ก่อสร้�งแหล่งน้ำ�และระบบส่งน้ำ�ขน�ดเล็กในพื้นที่ชุมชน/ชนบท 
ตลอดจนทำ�ก�รศึกษ�  สำ�รวจ  ออกแบบ  และจัดห�ที่ดิน

 ผลผลิตก�รจัดห�แหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประท�นมีงบประม�ณต�มแผน จำ�นวน 13,538.6876  ล้�นบ�ท ประกอบด้วยกิจกรรมที่
ดำ�เนินก�ร 2 กิจกรรม คือ ก�รจัดก�รง�นก่อสร้�งโครงก�รเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประท�น  และก�รจัดก�รง�นก่อสร้�งแหล่งน้ำ�และระบบส่งน้ำ�
เพื่อชุมชน/ชนบท ได้รับจัดสรรงบประม�ณ จำ�นวน 13,538.6856 ล้�นบ�ท ผลก�รเบิกจ่�ย 11,744.2463 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 86.75

เป้าหมายผลผลิต

 ผลผลิตก�รจัดห�แหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประท�นในปี  2558 สิ้นไตรม�สที่ 4 มีโครงก�รขน�ดกล�งที่ดำ�เนินก�ร จำ�นวน 50 โครงก�ร 
และมีแหล่งน้ำ�ชุมชน/ชนบทที่ดำ�เนินก�ร จำ�นวน 181 แห่ง

กิจกรรมหลักที่ดำาเนินการประกอบด้วย
  1. งานสำารวจจัดทำารายงานความเหมาะสม เป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมก่อนดำ�เนินโครงก�ร ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดสรรให้ล่วงหน้� 
   ก่อนดำ�เนินก�รอย่�งน้อย 1 ปี จำ�นวน 3 ร�ยก�ร เป็นง�นผูกพันใหม่ 3 ร�ยก�ร ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ จำ�นวน 3 ร�ยก�ร 
  2. งานก่อสร้างโครงการขนาดกลาง จำ�นวน 60 ร�ยก�ร ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ จำ�นวน 50 ร�ยก�ร  อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร จำ�นวน  
   10 ร�ยก�ร
  3. งานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก เป็นง�นก่อสร้�งอ�ค�รชลประท�นขน�ดเล็กประเภทต่�งๆ  ใช้ระยะเวล�ในก�ร 
   ก่อสร้�ง 1 ปี  ประกอบด้วย ง�นก่อสร้�งแหล่งน้ำ�และระบบส่งน้ำ� จำ�นวน 69 แห่ง  ง�นก่อสร้�งแหล่งน้ำ�และระบบส่งน้ำ�ในพื้นที่ 
   หมู่บ้�นป้องกันตนเองช�ยแดน จำ�นวน 31 แห่ง และง�นสถ�นีสูบน้ำ�ด้วยไฟฟ้�พร้อมระบบส่งน้ำ� จำ�นวน 81 แห่ง รวมทั้งสิ้น 
   จำ�นวน 181 แห่ง ดำ�เนินก�รก่อสร้�งแล้วเสร็จ จำ�นวน  181 แห่ง  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ปี	2558

แผน ผล

เชิงปริมาณ : จำ�นวนโครงก�รขน�ดกล�งที่ดำ�เนินก�ร โครงก�ร 60 50

เชิงปริมาณ : จำ�นวนแหล่งน้ำ�ชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น แห่ง 181 181

เชิงคุณภาพ : จำ�นวนปริม�ณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น ล้�นลูกบ�ศก์เมตร 129.70 19.70

เชิงคุณภาพ : จำ�นวนพื้นที่ชลประท�นที่เพิ่มขึ้น ไร่ 210,121 209,621

เชิงเวลา : ระยะเวล�ก�รดำ�เนินง�นแล้วเสร็จต�มแผนง�นที่กำ�หนดไว้ ร้อยละ 100 100

เชิงต้นทุน : ค่�ใช้จ่�ยอยู่ภ�ยในวงเงินงบประม�ณที่ได้รับ ร้อยละ 100 100
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สรุปปัญหาและอุปสรรค
โครงการขนาดกลาง
 1.  ฝนตกหนักในพื้นที่ก่อสร้�งทำ�ให้ปฏิบัติง�นล่�ช้�กว่�แผน
 2.  ร�ษฎรไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ก่อสร้�ง ทำ�ให้ต้องแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญ�
 3. ผู้รับจ้�งนำ�เครื่องจักร เครื่องมือ บุคล�กร และแรงง�น เข้�ปฏิบัติง�นน้อยกว่�แผนที่กำ�หนด
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 ในปีนี้ประเทศไทยเริ่มเข้�สู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภ�คม 2557 ในระยะครึ่งแรกของเดือนหล�ยพื้นที่ตอนบนมีอ�ก�ศร้อนจัด 
โดยทั่วทุกภ�คของประเทศมีอ�ก�ศร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่�ค่�ปกติ 1.0 องศ�เซลเซียส ส่วนในระยะครึ่งหลังของเดือนบริเวณตอนบน 
ของประเทศมีฝนตกต่อเนื่องม�กขึ้น กับมีพ�ยุฝนฟ้�คะนอง และลมกรรโชกแรงเป็นระยะๆ จ�กอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้ ปริม�ณฝน 
ในเดือนนี้มีฝนตกหน�แน่นตลอดทั้งเดือน ส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงป�นกล�ง โดยเฉพ�ะภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีปริม�ณฝน
เฉลี่ยต่ำ�ที่สุดในรอบ 30 ปี และปริม�ณฝนรวมเดือนนี้ต่ำ�กว่�ค่�ปกติในทุกภ�คเฉลี่ยทั้งประเทศต่ำ�กว่�ค่�ปกติ 31 เปอร์เซ็นต์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2		การบริหารจัดการน้ำา
แผนการบริหารจัดการน้ำาและแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง	ปี	2557/2558
สภาพฝนตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	–	31	ตุลาคม	2557

เดือนมิถุนายน มีฝนตกหน�แน่นเป็นระยะๆ จ�กอิทธิพลของ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ร่องมรสุมที่พ�ดผ่�นบริเวณภ�คเหนือและ
ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระยะหนึ่งก่อนเล่ือนข้ึนไปพ�ด
บริเวณประเทศพม่� ล�ว และเวียดน�มต�มลำ�ดับ ในบ�งช่วง 
มีหย่อมคว�มกดอ�ก�ศต่ำ�ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดน�มตอนบน 
และอ่�วตังเกี๋ย แต่หล�ยพื้นที่ยังมีปริม�ณฝนต่ำ�กว่�ค่�ปกติโดย
เฉพ�ะในภ�คเหนือและภ�คกล�ง

เดือนกรกฎาคม มีฝนตกหน�แน่นเกือบตลอดเดือน จ�ก 
อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำ�ลังแรงเป็นระยะๆ และในช่วง 
กล�งเดือน พ�ยุไต้ฝุ่น “ร�มสูร” (RAMMASUN 1409) ในทะเล 
จีนตอนกล�งได้เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในเช้�วันที่ 19 
ผ่�นประเทศเวียดน�มตอนบน และอ่อนกำ�ลังเป็นพ�ยุโซนร้อน
และพ�ยุดีเปรสชั่น ในช่วงปล�ยเดือนมีหย่อมคว�มกดอ�ก�ศต่ำ�
ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดน�มตอนบน และอ่�วตังเกี๋ย 

เดือนสิงหาคม มีปริม�ณและก�รกระจ�ยของฝนเพิ่มขึ้น จ�ก
อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงต้นเดือนและกล�งเดือน 
ร่องมรสุมพ�ดผ่�นเหนือประเทศไทยบริเวณประเทศพม่� ล�ว  
และเวียดน�มตอนบน ในช่วงปล�ยเดือนได้เลื่อนลงม�พ�ดผ่�น 
ประเทศไทยตอนบนบริเวณภ�คเหนือ ภ�คกล�ง และภ�คตะวันออก 
เฉียงเหนือ กับมีหย่อมคว�มกดอ�ก�ศต่ำ�ปกคลุมบริเวณภ�คเหนือ
ในบ�งช่วง ในเดือนนี้มีร�ยง�นน้ำ�ท่วมฉับพลัน น้ำ�ป่�ไหลหล�ก 
และดินถล่มในหล�ยพื้นที่ของประเทศไทยตอนบน 

เดือนกันยายน มีฝนเกือบทั่วไปเป็นระยะๆ ในช่วงต้นเดือน
และปล�ยเดือนบริเวณประเทศไทยตอนบน จ�กอิทธิพลของมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ แลร่องมรสุมที่พ�ดผ่�นเป็นระยะ ๆ นอกจ�กนี้ 
ยังได้รับอิทธิพลท�งอ้อมจ�กพ�ยุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” (Kalmaegi 1415) 
ที่เคลื่อนเข้�สู่ประเทศเวียดน�มตอนบนแล้วอ่อนกำ�ลังลงเป็น
หย่อมคว�มกดอ�ก�ศต่ำ�เข้�ปกคลุมประเทศล�ว และประเทศพม่� 
สำ�หรับภ�คใต้มีฝนตกหน�แน่นเกือบตลอดเดือนและมีฝนหนักถึง
หนักม�กบ�งพื้นที่ท�งฝั่งตะวันตกของภ�ค

เดือนตุลาคม ในช่วงต้นเดือนมีฝนตกหน�แน่น ยกเว้นแต่ 
ภ�คเหนือและภ�คตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง กับอุณหภูมิลดลง 
จ�กร่องมรสุมที่พ�ดผ่�นบริเวณภ�คใต้ตอนบน อ่�วไทย และภ�ค
ตะวันออก ประกอบกับได้รับอิทธิพลจ�กคว�มกดอ�ก�ศสูงจ�ก 
ประเทศจีนได้แผ่ลงม�ปกคลุมภ�คเหนือและภ�คตะวันออก 
เฉียงเหนือ อ่อนกำ�ลังลงในระยะกล�งสัปด�ห์ 
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 สภาพน้ำาในอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่ และขนาดกลาง
	 สภาพน้ำาในอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่และขนาดกลาง	ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2557	มีปริมาตรน้ำารวมกันทั้งสิ้น	48,329	ล้านลูกบาศก์เมตร	
คิดเป็นร้อยละ	65	ของความจุที่ระดับเก็บกัก	(ปริมาตรน้ำาใช้การได้	24,526	ล้านลูกบาศก์เมตร	คิดเป็นร้อยละ	33	ของความจุที่ระดับเก็บกัก) 
ปริมาตรน้ำาในอ่างเก็บน้ำา	 เทียบกับปี	 2556	 (56,872	ล้านลูกบาศก์เมตร	คิดเป็นร้อยละ	76	ของความจุที่ระดับเก็บกัก)	น้อยกว่าปี	 2556	
จำานวน	8,453	ล้านลูกบาศก์เมตร

อ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ	่ สภาพน้ำาในอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่ 
ทั้งประเทศจำานวนทั้งสิ้น	 33	 แห่ง	ณ	 วันที่	 1	 พฤศจิกายน	 2557 
มีปริมาตรน้ำารวมกันทั้งสิ้น	 45,155	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 คิดเป็น 
ร้อยละ	64	ของความจุท่ีระดับเก็บกัก	(ปริมาตรน้ำาใช้การได้	21,652 
ล้านลูกบาศก์เมตร	 คิดเป็นร้อยละ	 31	 ของความจุที่ระดับเก็บกัก)	
ปริมาตรน้ำาในอ่างเก็บน้ำา	เทียบกับปี	2556	(53,078	ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ	 75	 ของความจุที่ระดับเก็บกัก)	 น้อยกว่าปี	 2556	
จำานวน	7,923	ล้านลูกบาศก์เมตร

อ่างเก็บน้ำาขนาดกลาง	 สภาพน้ำาในอ่างเก็บน้ำาขนาดกลาง 
ทั้งประเทศจำานวนทั้งสิ้น	448	แห่ง	ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2557	
โดยมีปริมาตรน้ำารวมกันทั้งสิ้น	 3,174	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 คิดเป็น
ร้อยละ	72	ของความจุที่ระดับเก็บกัก	(ปริมาตรน้ำาใช้การได้	2,874	
ล้านลูกบาศก์เมตร	คิดเป็นร้อยละ	66	ของความจุที่ระดับเก็บกัก)	

นโยบาย มาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2557/2558

	 เพื่อให้การเพาะปลูกพืชฤดูแล้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สอดคล้องกับปริมาณน้ำาต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำา	แนวโน้มการตลาด
และสถานการณ์อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	จึงได้กำาหนดนโยบายและมาตรการ	สรุปได้ดังนี้
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นโยบาย
1. ด้านการจัดสรรน้ำา 
	 วางแผนการบริหารจัดการน้ำาแบบยั่งยืน	 โดยจัดสรรน้ำาให้ 
สอดคล้องกับปริมาณน้ำาต้นทุนในอ่างเก็บน้ำา	 เพ่ือสนับสนุนการใช้น้ำา 
ทุกกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ	 อย่างทั่วถึงและพอเพียง	 รวมทั้งมีน้ำา
สำารองไว้ส่วนหนึ่ง	สำาหรับการอุปโภค	-	บริโภค	การรักษาระบบ
นิเวศ	 การอุตสาหกรรมและการเพาะปลูกพืชต้นฤดูฝนปีถัดไป 
แผนการจัดสรรน้ำาเพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆ	 โดยจัดลำาดับความสำาคัญ 
ดังนี้
	 1.1		เพื่อการอุปโภค	-	บริโภค	และการประปา
	 1.2		เพ่ือการรักษาระบบนิเวศทางน้ำา	 เช่น	 การผลักดันน้ำาเค็ม 
	 	 	 การขับไล่น้ำาเสีย
	 1.3		เพื่อการเกษตรกรรม
		 1.4		เพื่อการอุตสาหกรรม

2.  ด้านการเกษตร
	 2.1		 ส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง	 ปี	 2557/2558 
	 	 	 ทั้งประเทศ	 8.90	 ล้านไร่	 แยกเป็น	 ข้าวนาปรัง	 5.80 
	 	 	 ล้านไร่	 (ในเขตชลประทาน	 1.81	 ล้านไร่	 นอกเขต 
	 	 	 ชลประทาน	3.99	ล้านไร่)	 	พืชไร่	พืชผัก	3.10	ล้านไร่ 
	 	 	 (ในเขตชลประทาน	 1.24	 ล้านไร่	 นอกเขตชลประทาน	 
	 	 	 1.86	ล้านไร่)	 	
	 2.2		 ส่งเสริมการผลิตพืชไร่	 พืชผักที่มีลู ่ทางการตลาดที่ด ี
	 	 	 เช่น	ถั่วเหลือง	ถั่วลิสง	และถั่วเขียว	
	 2.3		ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ เกษตรกรงดการเผา 
	 	 	 ฟางข้าว	 เพื่อลดมลภาวะทางอากาศที่มีผลกระทบต่อ 
	 	 	 สภาพแวดล้อม

มาตรการ
1. ด้านการจัดสรรน้ำา
	 1.1		 เขตลุ่มน้ำาเจ้าพระยา	 สถานการณ์น้ำาในปีนี้ปริมาตรน้ำาใน
เขื่อนภูมิพล	 จังหวัดตาก	 และเขื่อนสิริกิติ์	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 อยู่ใน
เกณฑ์น้อย	 โดยในเขตชลประทานให้วางแผนจัดสรรน้ำาสอดคล้อง
กับปริมาณน้ำาต้นทุนที่มีอยู่	 จึงงดส่งน้ำาเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี
ต่อเนื่องและข้าวนาปรัง	 ส่งเสริมการปลูกพืชไร่พืชผัก	 และควบคุม
การใช้น้ำาในกิจกรรมอื่น	 ๆ	 เพื่อให้สามารถใช้น้ำาได้อย่างเหมาะสม
ตลอดฤดูแล้ง

		 	 1.1.1	 จากสภาพน้ำาต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำากัด	ขอความ 
	 	 ร่วมมือเกษตรกรในเขตชลประทานและเกษตรกรที่  
	 	 ใช้น้ำาจากสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้า	 และคลองที่เชื่อมต่อจาก 
	 	 แม่น้ำาปิง	 แม่น้ำาน่าน	 แม่น้ำาเจ้าพระยา	 ที่ดูแลโดยองค์การ 
	 	 ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ให้งด 
	 	 ปลูกข้าวนาปีต่อเน่ืองในเดือนตุลาคม	2557	และข้าวนาปรัง 
	 	 ปี	2557/2558	ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	2557	ถึงเดือน 
	 	 เมษายน	2558
	 	 1.1.2	 ปริมาณน้ำาที่ระบายจากเขื่อนภูมิพลและเข่ือน 
	 	 สิริกิติ์ในช่วงฤดูแล้งนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมามาก	 เพื่อป้องกัน 
	 	 ความเสียหายต่อการเพาะเ ล้ียงปลาในกระชังของ 
	 	 เกษตรกรในแม่น้ำาปิง	 แม่น้ำาน่าน	 แม่น้ำาเจ้าพระยา	 แม่น้ำา 
	 	 น้อย	 แม่น้ำาท่าจีน	 และในระบบชลประทาน	 จึงขอ 
	 	 ความร่วมมือให้เกษตรกรงดเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง	 
	 	 ระหว่างเดือนตุลาคม	2557	ถึงเดือนเมษายน	2558
 
	 1.2		 เขตลุ่มน้ำาแม่กลอง	 สถานการณ์น้ำาในปีนี้ปริมาตรน้ำาใน
เขื่อนศรีนครินทร์	และเขื่อนวชิราลงกรณ	จังหวัดกาญจนบุรี	อยู่ใน
เกณฑ์น้อย	 โดยในเขตชลประทานให้วางแผนจัดสรรน้ำาสอดคล้อง
กับปริมาณน้ำาต้นทุนที่มีอยู่	 จึงงดส่งน้ำาเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี
ต่อเนื่องและข้าวนาปรัง	 ส่งน้ำาสำาหรับพืชไร่พืชผัก	 และพืชต่อเนื่อง	
และควบคุมการใช้น้ำาในกิจกรรมต่างๆ	 ตามแผนที่กำาหนด	 เพื่อให้
สามารถใช้น้ำาได้อย่างเหมาะสมตลอดฤดูแล้ง

รายงานประจำาปี 2558
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จังหวัดชัยภูมิ	 ที่มีปริมาณน้ำาต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อย	 และเขื่อน 
ลำาพระเพลิง	 จังหวัดนครราชสีมา	 (ปิดปรับปรุง	 Spillway)	 ให้งด 
ส่งน้ำาเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรังและควบคุมการใช้น้ำาใน 
กิจกรรมอื่นๆ	 ตามแผนที่กำาหนดเพื่อให้สามารถใช้น้ ำาได้อย่าง
เหมาะสมตลอดช่วงฤดูแล้ง
  
	 1.4		 พื้นที่นอกเขตชลประทาน	 ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ในเขต
สูบน้ำาด้วยไฟฟ้า	 และพื้นที่ที่มีการใช้น้ำาจากแหล่งอื่น	 ให้วางแผน
การบริหารจัดการน้ำาสอดคล้องกับปริมาณน้ำาต้นทุน	 โดยพิจารณา
การใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นลำาดับแรก	 ส่วนการใช้
ประโยชน์เพื่อกิจกรรมด้านการเกษตรควรส่งเสริมให้ปลูกพืชไร่	พืช
ผักที่ใช้น้ำาน้อยเท่านั้น

2. ด้านการเกษตร
	 จากภาพรวมของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องได้กำาหนดให้มีการ 
ส่งเสริมการปลูกข้าวนาปรัง	 พืชไร่	 พืชผักที่สอดคล้องกับปริมาณ 
น้ำาต้นทุน	 และได้กำาหนดมาตรการในการส่งเสริมการเพาะปลูกพืช
ฤดูแล้ง	ปี	2557/2558	ดังนี้
	 2.1		 ข้าวนาปรัง	ให้ส่งเสริม
	 	 	 1)	 ลดต้นทุนการปลูกข้าว
		 	 	 	 -		 การใช้ข้าวพันธ์ุดีและเมล็ดพันธุ์ ในอัตราที่ 
	 	 	 	 เหมาะสม
		 	 	 	 -		 การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าการวิเคราะห์ดินและ 
	 	 	 	 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์	และสารชีวภาพ
		 	 	 	 -		 ลดการใช้สารเคมีป้องกันกำาจัดศัตรูพืช
	 	 	 2)	 เพิ่มคุณภาพผลผลิต
		 	 	 	 -	 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
		 	 	 	 -		 เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูข้าว	 เช่น	 เพลี้ย 
	 	 	 	 กระโดดสีน้ำาตาล	 โรคข้าว	 ข้าววัชพืชและวัชพืช 
	 	 	 	 ในนาข้าว	
		 	 	 	 -	 รณรงค์ให้เกษตรกรงดการเผาตอซัง
	 2.2		พืชไร่	พืชผัก	ให้ส่งเสริม
	 	 	 1)	 การเพิ่มคุณภาพผลผลิต	 โดยส่งเสริมให้เกษตรกร 
	 	 	 มีความรู้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว
	 	 	 2)		 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่	 พืชผัก	 ที่มี 
	 	 	 ลู่ทางการตลาดดี
 

	 	 	 จากสภาพน้ำาต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำากัด	 ขอความร่วมมือ
เกษตรกรในเขตชลประทานและเกษตรกรที่ใช้น้ำาจากสถานีสูบน้ำา
ด้วยไฟฟ้า	ซึ่งสูบน้ำาจากแม่น้ำาแควน้อย	แม่น้ำาแควใหญ่	 และแม่น้ำา
แม่กลอง	ให้งดปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายน	2557	ถึง
เดือนธันวาคม	2557	และข้าวนาปรัง	ปี	2557/2558	ระหว่างเดือน
มกราคม	2558	ถึงเดือนมิถุนายน	2558

	 1.3		 เขตลุ่มน้ำาอ่ืนๆ	 ให้วางแผนจัดสรรน้ำาสอดคล้องกับปริมาณ 
น้ำาต้นทุน	 ยกเว้นพื้นที่ซึ่งใช้น้ำาจากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา	 จังหวัด
เชียงใหม่	 เขื่อนห้วยหลวง	จังหวัดอุดรธานี	 เขื่อนอุบลรัตน์	จังหวัด
ขอนแก่น	เขื่อนลำาตะคอง	จังหวัดนครราชสีมา	เขื่อนมูลบน	จังหวัด
นครราชสีมา	 เขื่อนลำาแชะ	 จังหวัดนครราชสีมา	 เขื่อนกระเสียว	
จังหวัดสุพรรณบุรี	 เขื่อนทับเสลา	 จังหวัดอุทัยธานี	 เขื่อนจุฬาภรณ์ 

51ANNUAL REPORT 2015
Royal Irrigation Department



3. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
		 ให้คณะทำางานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง	 และ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนต่างๆ		ในทุก 
ระดับอย่างต่อเน่ือง	เพ่ือให้เกษตรกรและบุคคลท่ัวไปรับทราบข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้อง		โดยมีประเด็นในการประชาสัมพันธ์	ดังนี้

		 1)	 สถานการณ์น้ำาในอ่างเก็บน้ำาต่างๆ	 รวมทั้งแผนการจัดสรร
น้ำาของกรมชลประทาน
		 2)	 รณรงค์ให้เกษตรกรและผู้ใช้น้ำาในกิจกรรมต่างๆ	 มีการใช้น้ำา 
อย่างมีประสิทธิภาพ	และปฏิบัติตามแผนหรือรอบเวรการจัดสรรน้ำา 
	 3)	 สถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาดพืชฤดูแล้ง
	 4)	 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชฤดูแล้ง
	 5)	 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวคุณภาพดี	
		 6)	 ส่งเสริมให้เกษตรกรไถกลบตอซัง	 และฟางข้าวเพื่องดการ 
เผาฟาง
	 7)		การป้องกันและกำาจัดศัตรูพืช	และการเตือนภัยการระบาด
ของศัตรูพืช	

	 ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2557	มีปริมาตรน้ำาต้นทุนใช้การได้รวม
กัน	24,526	ล้านลูกบาศก์เมตร	(น้อยกว่าวันที่	1	พฤศจิกายน	2556	
ที่ผ่านมาประมาณ	 8,453	 ล้านลูกบาศก์เมตร)	 ได้กำาหนดแผนการ
ระบายน้ำาในช่วงฤดูแล้ง	ปี	2557/2558	ตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกายน	
2557	ถึงวันที่	 30	 เมษายน	2558	 เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกพืช
ฤดูแล้ง	 และกิจกรรมการใช้น้ำาต่างๆ	 ตามสภาวะน้ำาต้นทุนในเขต
โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางแต่ละแห่งไว้เป็น
ปริมาตรน้ำารวมกันประมาณ	13,784	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 แผนการ
เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง	 ปี	 2557/2558	 (เฉพาะข้าวนาปรังและพืชไร่ 
-	พืชผัก)	จำานวน	8.90	ล้านไร่	 	แยกเป็นข้าวนาปรัง	5.80	ล้านไร่		
(ในเขตชลประทาน	1.81	ล้านไร่	นอกเขตชลประทาน	3.99	ล้านไร่)		
และพืชไร่	 -	พืชผัก	3.10	ล้านไร่	 (ในเขตชลประทาน	1.24	ล้านไร่	
นอกเขตชลประทาน	1.86	ล้านไร่)	

รายงานประจำาปี 2558
กรมชลประทาน52



ผลการบริหารจัดการน้ำาและผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2557/58 

	 ผลการระบายน้ำาในช่วงฤดูแล้ง	 ปี	 2557/2558	 ตั้งแต่วันที่	 1	 
พฤศจิกายน	2557	ถึงวันที่	30	เมษายน	2558	จากอ่างเก็บน้ำาขนาด
ใหญ่และขนาดกลาง	จำานวน	14,218	ล้านลูกบาศก์เมตร	มากกว่า
แผนที่วางไว้	 434	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 และผลการเพาะปลูกพืช 

ฤดูแล้ง	ปี	2557/2558	(เฉพาะข้าวนาปรังและพืชไร่	-	พืชผัก)	
จำานวน	 12.38	 ล้านไร่	 แยกเป็นข้าวนาปรัง	 9.82	 ล้านไร่	 (ในเขต
ชลประทาน	5.82	ล้านไร่	นอกเขตชลประทาน	4.00	ล้านไร่)	และ
พืชไร่	-	พืชผัก	2.56	ล้านไร่	(ในเขตชลประทาน	0.62	ล้านไร่	นอก
เขตชลประทาน	1.94	ล้านไร่)
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แผนการบริหารจัดการน้ำาและแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2558/2559
 
		 ในปี	พ.ศ.2558	เดือนพฤษภาคม	บริเวณประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าว	โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนจัด 
บางพื้นที่	 จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำาเนื่องจากความร้อนที่ปกคลุม	 มีลมฝ่ายใต้	 และลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมเป็นระยะๆ 
และตั้งแต่กลางเดือนมีฝนน้อยการกระจายไม่สม่ำาเสมอ	 มีหย่อมความกดอากาศต่ำาปกคลุมบริเวณอ่าวเมาะตะมะในช่วงวันที่	 21	 –	 23	
หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่อง	และเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2558	โดยเดือนนี้ปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ	ต่ำากว่าค่าปกติเกือบ
ทุกภาค	และปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศต่ำากว่าค่าปกติ	46	เปอร์เซ็นต์

เดือนกรกฎาคม		มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดเดือน	 โดยมีกำาลังแรงในระยะต้น
เดือนและปลายเดือน	 ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่า	
ประเทศลาว	 และประเทศเวียดนามตอนบนเป็นส่วนใหญ่	 บางช่วง
ได้เลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือ	 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมี
หย่อมความกดอากาศต่ำาปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย	 และประเทศ
เวียดนามตอนบนเป็นระยะ	ๆ	ทำาให้มีฝนตกหนาแน่นขึ้น

เดือนสิงหาคม	 ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่า	 ประเทศลาว
ตอนบน	และประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงต้นเดือน	และได้เล่ือน 
ลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อยู่ระยะหนึ่ง	 แล้วเลื่อนกลับไปพาดตอนบนของประเทศพม่า	 และ
ประเทศลาวในช่วงปลายเดือน	 ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
ปกคลุมทะเลอันดามัน	ประเทศไทย	และอ่าวไทยมีกำาลังปานกลาง
ถึงค่อนข้างแรงเกือบตลอดเดือน	 ทำาให้เดือนนี้บริเวณประเทศไทย
มีฝนเกือบตลอดเดือน	แต่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง	โดยปริมาณ 
ฝนเฉลี่ยในเดือนนี้ต่ ำากว่าค่าเฉลี่ยเกือบทุกภาค	 เว้นภาคใต้ที่มี
ปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ

เดือนกันยายน	ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ	ภาคกลางตอนบน 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นระยะๆ	ประกอบกับ 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน	ประเทศไทย	และ
อ่าวไทยเกือบตลอดเดือน	 อีกทั้งได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน	
“หว่ามก๋อ”	 (VAMCO	 1519)	 ที่เคลื่อนตัวเข้าสู่อำาเภอโขงเจียม	
จังหวัดอุบลราชธานี	อ่อนกำาลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นในเช้าวันที่	15 
ผ่านจังหวัดศรีสะเกษ	 จังหวัดสุรินทร์	 จังหวัดบุรีรัมย์	 เป็นหย่อม
ความกดอากาศต่ำาเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	
ภาคกลาง	 และภาคตะวันออก	 แล้วเคลื่อนตัวเข้าประเทศพม่า
ในเช้าวันที่	 18	 ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ 
มีรายงานน้ำาท่วมฉับพลันและน้ำาป่าไหลหลากในบางพื้นที่

เดือนมิถุนายน	 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณทะเล 
อันดามัน	ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำาลังแรงเป็นระยะๆ	ตลอด
เดือนในช่วงปลายเดือนมีพายุโซนร้อน	 “คูจิระ”	 (KUJIRA	 1508)	
ได้เคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหลำา	 และอ่าวตังเกี๋ย	 เคลื่อนขึ้นฝั่งและ
สลายตัวบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน	 ทำาให้ประเทศไทยมี 
ปริมาณฝนน้อย	 และการกระจายของฝนไม่สม่ำาเสมอ	 โดยเดือนนี้ 
ปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ	ต่ำากว่าค่าปกติเกือบทุกภาค	โดยเฉพาะ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และภาคเหนือที่ต่ำากว่าค่าปกติถึง	 46	
และ	 43	 เปอร์เซ็นต์	 ตามลำาดับ	 และปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ 
ต่ำากว่าค่าปกติ	23	เปอร์เซ็นต์	

 พายุโซนร้อน “คูจิระ” (KUJIRA 1508)

รายงานประจำาปี 2558
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	 สภาพน้ำาในอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่และขนาดกลาง	 ณ	 วันที่	 1	
พฤษภาคม	2558	มีปริมาตรน้ำารวมกันทั้งสิ้น	38,625	ล้านลูกบาศก์
เมตร	คิดเป็นร้อยละ	52	ของความจุที่ระดับเก็บกัก	(ปริมาตรน้ำาใช้
การได้	14,822	ล้านลูกบาศก์เมตร	คิดเป็นร้อยละ	29	ของความจุที่
ระดับเก็บกัก)	ปริมาตรน้ำาในอ่างเก็บน้ำา	เทียบกับปี	2557	(39,704	
ล้านลูกบาศก์เมตร	 คิดเป็นร้อยละ	 53	 ของความจุที่ระดับเก็บกัก)	
น้อยกว่าปี	2557	จำานวน	1,079	ล้านลูกบาศก์เมตร

อ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่	 	 สภาพน้ำาในอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่ 
ทั้งประเทศจำานวนทั้งสิ้น	 33	 แห่ง	 ณ	 วันที่	 1	 พฤษภาคม	 2558 
มีปริมาตรน้ำารวมกันทั้งสิ้น	 36,567	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 52	 ของความจุที่ระดับเก็บกัก	 (ปริมาตรน้ำาใช้การได้ 
13,064	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 คิดเป็นร้อยละ	 28	 ของความจุที่
ระดับเก็บกัก)	ปริมาตรน้ำาในอ่างเก็บน้ำา		เทียบกับปี	2557	(37,535 
ล้านลูกบาศก์เมตร	 คิดเป็นร้อยละ	 53	 ของความจุที่ระดับเก็บกัก)	
น้อยกว่าปี	2557	จำานวน	968	ล้านลูกบาศก์เมตร

อ่างเก็บน้ำาขนาดกลาง	 สภาพน้ำาในอ่างเก็บน้ำาขนาดกลาง	
ทั้งประเทศจำานวนทั้งสิ้น	 448	 แห่ง	ณ	 วันที่	 1	 พฤษภาคม	 2558	
โดยมีปริมาตรน้ำารวมกันทั้งสิ้น	 2,057	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 47	 ของความจุที่ระดับเก็บกัก	 (ปริมาตรน้ำาใช้การได้	
1,765	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 คิดเป็นร้อยละ	 4	 ของความจุที่ระดับ 
เก็บกัก)	

 พายุโซนร้อน “หว่ามก๋อ” (VAMCO 1519)
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	 การส่งน้ำาจะเป็นลักษณะการส่งน้ำาชลประทานเพ่ิมเติมให้กับ 
พื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทานที่มีปริมาณน้ำาฝนไม่เพียงพอ 
ต่อความต้องการใช้น้ำาของพืชในช่วงต้นฤดูฝน	 และ/หรือช่วงที ่
เกิดฝนท้ิงช่วง	ซ่ึงเป็นไปตามสภาวะปกติของการเพาะปลูกพืชฤดูฝน 
ในเขตชลประทานโดยมีพ้ืนที่เป้าหมายการเพาะปลูกพืชฤดูฝน 
ปี	 2558	 รวมทั้งประเทศประมาณ	 20.73	 ล้านไร่	 ประกอบด้วย 
ข้าวนาปี	15.79	ล้านไร่	พืชไร่	-	พืชผัก	0.63	ล้านไร่	และการเพาะปลูก 

พืชต่อเนื่องรวมบ่อปลา	-	บ่อกุ้ง	4.31	ล้านไร่	ความต้องการน้ำา 
ภาคการเกษตร	 21,847	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 นอกจากนี้ยังมีความ
ต้องการใช้น้ ำานอกภาคเกษตรอีก	 5,016	 ล้านลูกบาศก์เมตร	
ประกอบด้วย	การอุปโภค	-	บริโภค	1,545	ล้านลูกบาศก์เมตร	
อุตสาหกรรม	361	ล้านลูกบาศก์เมตร	รักษาระบบนิเวศน์และอื่น	ๆ 
3,110	ล้านลูกบาศก์เมตร	 รวมแผนการใช้น้ ำาช่วงฤดูฝนทั้งสิ ้น	
26,863	ล้านลูกบาศก์เมตร

ผลการบริหารจัดการน้ำาและแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2558/2559

	 ผลการระบายน้ำาในช่วงฤดูฝน	 ปี	 2558	 ตั้งแต่วันที่	 1	
พฤษภาคม	 2558	 ถึงวันที่	 30	 กันยายน	 2558	 จากอ่างเก็บน้ำา 
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง	จำานวน	13,070	ล้านลูกบาศก์เมตร	

และผลการเพาะปลูกพืชฤดูฝน	 ปี	 2558	 รวมทั้งประเทศประมาณ	
19.84	ล้านไร่	ประกอบด้วยข้าวนาปี	14.38	ล้านไร่	พืชไร่	-	พืชผัก 
0.38	ล้านไร่	และการเพาะปลูกพืชต่อเนื่องรวมบ่อปลา	-	บ่อกุ้ง	
5.08	ล้านไร่

รายงานประจำาปี 2558
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำา

1. การบรรเทาภัยแล้ง
	 กรมชลประทานได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำาเคลื่อนที่	 เพื่อช่วย 
เหลือการปลูกพืชฤดูแล้งและการอุปโภค	-	บริโภค	จำานวน	145	
เครื่อง	 ในพื้นที่	 23	 จังหวัด	 และสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำาเพื่อ 
การอุปโภค	-	บริโภค	จำานวน	66	คัน	ในพื้นที่	20	จังหวัด

2. การรักษาระบบนิเวศ
	 กรมชลประทานได้ระบายน้ำาเพื่อการรักษาระบบนิเวศ	
เพื่อการผลักดันน้ำาเค็มบริเวณปากแม่น้ำาไม่ให้รุกล้ำาเข้ามาจน 
เป็นปัญหาต่อคุณภาพน้ำาเพื่อการประปาและการเกษตร	 รวมถึง 
ปริมาณน้ำาท่าตามธรรมชาติ	 ในลุ่มน้ำาเจ้าพระยาและแม่กลอง 
โดยในช่วงฤดูแล้งปี	2557/2558	ที่ผ่านมา	แม่น้ำาเจ้าพระยาระบาย
น้ำารวม	 614	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 แม่น้ำาท่าจีน	 ระบายน้ำารวม	 536	
ล้านลูกบาศก์เมตร	และแม่น้ำาแม่กลอง	ระบายน้ำารวม	1,270	ล้าน
ลูกบาศก์เมตร

3. การบริหารจัดการน้ำาเพื่อป้องกันและบรรเทา 
 อุทกภัย
	 การเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาอุทกภัยในปี	 2558	
กรมชลประทานได้กำาหนดรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ 
ทุกโครงการชลประทานจัดทำาแผนการป้องกันและบรรเทาภัย 
อันเกิดจากน้ำา	 ให้แล้วเสร็จก่อนเดือนพฤษภาคม	 2558	 เพื่อเป็น
แผนแม่บทของโครงการชลประทาน	 สำาหรับแผนการบริหารจัดการ 
น้ำาในพื้นที่ต่างๆ		กรมชลประทานจะกำาหนดกิจกรรมดำาเนินการ
ตามช่วงเวลาของสถานการณ์น้ำาแบ่งได้เป็น	3	ระยะ	
 

 3.1 แผนงานก่อนน้ำามา (ก่อนถึงฤดูฝน) 
	 	 	 ประกอบด้วย
   1) แผนงานที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
   	 การคาดการณ์และการติดตามสภาวะทางอุตุ	-	อุทก 
วิทยาอย่างใกล้ชิด	 ประกอบด้วยสภาพภูมิอากาศ	 สภาพน้ำาฝน		
สภาพน้ำาท่า		สภาพน้ำาในอ่างเก็บน้ำา		สภาพน้ำาท่วม	และพายุจร		
เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำาและการแก้ไขปัญหาต่างๆ	เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
   	 การบริหารน้ำาในอ่างเก็บน้ำา	 โดยใช้	 Reservoir 
Operation	 Study	 (ROS)	 Reservoir	 Operation	 Simulation	
Operation	Rule	Curve	และ	Reservoir	Routing	กรมชลประทาน
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 ได้ประสานความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการน้ำาของอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่และขนาดกลาง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของทั้งสองหน่วยงาน	 ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค	 	 เพื่อกำาหนดการเก็บกักน้ำาและการระบายน้ำาให้เป็น
ไปตามเกณฑ์การเก็บกักน้ำาในอ่างฯ	 (Rule	 Curve)	 ที่กำาหนดไว ้
ในแต่ละช่วงเวลา	 ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบจากสภาพน้ำาหลากล้น 
อ่างเก็บน้ำาอย่างรุนแรงและเกิดภาวะน้ำาท่วมด้านท้ายน้ำา	 ตลอดจน 
เร่งเก็บกักน้ำาให้ได้มากที่สุดช่วงปลายฤดูฝนเพื่อเป็นน้ำาต้นทุน
สำาหรับใช้ในช่วงฤดูแล้ง
   	 การใช้ระบบโทรมาตรเพ่ือการพยากรณ์น้ำาและ 
เตือนภัย	เป็นเคร่ืองมือในการติดตามสถานการณ์น้ำาในแบบเวลาจริง 
ตลอดจนพยากรณ์สถานการณ์น้ำาในลุ่มน้ำาที่อาจจะเกิดขึ้นได้	 เพื่อ
ประโยชน์ในการเตือนภัยล่วงหน้า
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   	 การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำาท่วม	และการบริหาร
น้ำาหลากที่ไม่สามารถควบคุมได้						จะกำาหนดวิธีการในการติดตาม 
เฝ้าระวังและคาดการณ์สภาพน้ำาท่ีจะเกิดข้ึน	 แจ้งเตือนให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทราบ	 เตรียมการป้องกันและให้การช่วยเหลือ	 หรือ 
ส่งน้ำาบางส่วนเข้าไปในระบบชลประทาน	 โดยไม่ให้เกิดปัญหากับ
การเพาะปลูกพืชของเกษตรกร	เพื่อลดระดับน้ำาสูงสุดในลำาน้ำา
   	 ศู น ย์ ป ร ะ ม ว ล วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ถ า น ก า ร ณ์ น้ำ า	
กรมชลประทาน	 ทำาหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำาอย่างใกล้ชิดและ 
จัดทำารายงานรวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	 ตลอดจนเปิดให้บริการสายด่วนแก่ 
ประชาชนทั่วไปเพื่อสอบถามข้อมูลเรื่องน้ำาได้ที่เบอร์	 1460	 โดย
ในภูมิภาคจะมีศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำาในระดับ
โครงการชลประทานและสำานักงานชลประทานของแต่ละพ้ืนที่	
ดูแลรับผิดชอบและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำาท่วมในแต่ละลุ่มน้ำา
   	 คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม 
สถานการณ์น้ำา	 ซ่ึงมีเจ้าหน้าท่ีจากกรมชลประทาน	กรมอุตุนิยมวิทยา 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำาและการเกษตร	 กรมอุทกศาสตร์	
กองทัพเรือ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 กรมทรัพยากรน้ำา 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรุงเทพมหานคร	กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง	 และ	 สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำาริ	 (กปร.)	 ร่วมเป็นคณะ 
อนุกรรมการฯ	 มีหน้าท่ีประสานงานแลกเปล่ียนและเช่ือมโยงข้อมูล 
เพื่อติดตามสภาพภูมิอากาศ	 น้ำาฝน	 น้ำาท่า	 และวิเคราะห์แนวโน้ม
สภาพน้ำา	เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำา	โดยมีการประชุม 
ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำาและวางแผนบริหาร
จัดการน้ำาทุกสัปดาห์
   	 การบริหารข้อมูล	 น้ำาฝน	 น้ำาในอ่างเก็บน้ำา	 น้ำาท่า
และน้ำาท่วม	 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานต่างๆ 
ท้ังภายในและภายนอก	 ให้ทราบสถานการณ์รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
โดยระบบสารสนเทศ	 การรับ-ส่งข้อมูลด้วยระบบ	 Internet	 :	
www.rid.go.th,	 http://wmsc.rid.go.th	 หรือ	 E-mail	 :	 rid_
flood@yahoo.com,	 wmsc.1460@gmail.com	 และโทรสาร	
ตลอดจนการส่งข่าวสารผ่าน	 SMS	 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
ได้ทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว	 นอกจากนี้สำานักบริหารจัดการน้ำาและ
อุทกวิทยา	 ร่วมกับศูนย์สารสนเทศ	 ได้พัฒนาโปรแกรม/แอพพลิ
เคชั่น	ที่ได้สังเคราะห์ข้อมูลเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	และยังมีเว็บบอร์ด
รายงานสถานการณ์น้ำา	ในช่องทางอื่น	ๆ	ทาง	Social	Network	อีก
หลายช่องทาง

   	 การประสานงานกับสำานักงานนโยบายและบริหาร
จัดการน้ำาและอุทกภัยแห่งชาติ			(สบอช.)	ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ 
สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	 ทำาหน้าที่ในการประสานงาน 
กับหน่วยงานของรัฐที่ เ ก่ียวข้องกับการรวบรวมข้อมูลสภาพ 
ภูมิอากาศ	 สภาพน้ำาในลุ่มน้ำาและเขื่อนหรือที่เก็บกักน้ำา	 เพื่อนำา
ข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	
(คสช.)

รายงานประจำาปี 2558
กรมชลประทาน58



 3.2 แผนงานระหว่างน้ำามา หรือขณะเกิดภัย 
   (ช่วงฤดูฝน) 
   เป็นแผนงานที่กำาหนดขึ้นเพ่ิมเติมจากแผนงานก่อน 
น้ำามา		ทั้งมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง		ตามความ
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่	โดยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างประกอบด้วย 
การส่งน้ำาเข้าระบบชลประทานในพ้ืนที่การเกษตรโดยใช้ประโยชน์
จากระบบชลประทานเพื่อลดปริมาณยอดน้ำาสูงสุด	 การปรับแผน 
การระบายน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาเพื่อลดผลกระทบน้ำาท่วมด้านท้าย	
สำาหรับมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างประกอบด้วยการเสริมประสิทธิภาพ
ของอาคารชลประทานในบริเวณต่างๆ	 ที่พบว่ายังไม่มีศักยภาพ
เพียงพอกับขนาดของสถานการณ์น้ำาหลากที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	 งาน
เสริมคันกั้นน้ำา/คันคลองส่งน้ำาหรือคลองระบายน้ำา	 งานปิดท่อลอด
ทำานบชั่วคราว	การสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือเข้าช่วยเหลือ	การ
เร่งซ่อมแซมอาคารที่ชำารุดให้ใช้งานได้ชั่วคราว	และงานอื่นๆ	

   2) แผนงานที่ใช้สิ่งก่อสร้าง
   	 แ ผน ง าน ขุ ดลอกและกำ า จั ด วั ชพื ช ใ นคลอ ง
ชลประทาน	 และในอ่างเก็บน้ำาต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 ตามแผนงาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำา	 และการระบายน้ำา	 ประกอบด้วย	
งานขุดลอกคลอง/อ่างเก็บน้ำา	 จำานวน	 597	 แห่ง	 และงานกำาจัด
วัชพืช	บริเวณคลองส่งน้ำาและระบายน้ำา	คิดเป็นพื้นที่	43,444	ไร่
   	 งานซ่อมแซมบำารุงรักษาอาคารชลประทาน	 จำานวน	
295	แห่ง
   	 การตรวจสอบความพร้อมใช้ งานของอาคาร
ชลประทานต่างๆ	เช่น	คันกั้นน้ำา	ประตูระบายน้ำา		ประตูน้ำาและ
สถานีสูบน้ำา		เป็นต้น
   	 การเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือ	วัสดุ
และอุปกรณ์	 ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 ประกอบด้วยเครื่อง
สูบน้ำาเคลื่อนที่	 เครื่องผลักดันน้ำา	 รถขุด	 เรือขุด	 รถแทรกเตอร์	 
รถบรรทุก	รถบรรทุกน้ำา	กระสอบทราย	กำาลังคน	ไม้สน	เป็นต้น	

59ANNUAL REPORT 2015
Royal Irrigation Department



มิลลิเมตร	 ส่งผลให้เกิดน้ำาท่วมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองพัทยา	
เทศบาลเมืองแสนสุข	 (บางแสน)	 และอำาเภอสัตหีบ	 จังหวัดชลบุรี	
สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเมื่อวันที่	17	กันยายน	2558
    จังหวัดระยอง	ในช่วงวันที่	16	–	18	กันยายน	2558 
มีฝนตกหนักต่อเน่ืองทำาให้เกิดน้ำาท่วมขังในพ้ืนท่ี	5	อำาเภอ	คือ	อำาเภอ 
เมืองระยอง	อำาเภอแกลง	อำาเภอบ้านฉาง	อำาเภอนิคมพัฒนา	และ
อำาเภอเขาชะเมา	 จังหวัดระยอง	 นอกจากนี้มีน้ำาล้นตลิ่งจากคลอง 
ทับมาเข้าท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำาบลทับมา	ตำาบลเนินพระ	และ
เทศบาลนครระยอง	โดยเฉพาะในช่วงเย็นวันที่	18	กันยายน	2558	
ปริมาณน้ำาจากคลองทับมาได้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่บริเวณโรงแรม
สตาร์	 ศูนย์การค้าเทศบาลนครระยองเป็นบริเวณกว้าง	 ท่วมถนน
สุขุมวิทบริเวณตำาบลบ้านนา	 ตำาบลทุ่งควายกิน	 ตำาบลกระแสบน	
อำาเภอแกลง	มีน้ำาท่วมขังพื้นที่ลุ่มประมาณ	2,000	 ไร่	สถานการณ์
เข้าสู่ภาวะปกติเมื่อวันที่	23	กันยายน	2558
   

 3.3 แผนงานหลังอุทกภัย   หรือช่วยเหลือ
   หลังน้ำาท่วม
   	 เร่งสำารวจพ้ืนที่การเกษตรในเขตชลประทานที่ 
ได้รับผลกระทบน้ำาท่วม	ภายหลังท่ีสภาพน้ำาลดระดับลง	เพ่ือประเมิน 
ความเสียหายและกำาหนดแนวทางช่วยเหลือ
   	 เร่งสำารวจความเสียหายของระบบชลประทาน	 เพื่อ
ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว
    ประเมินศักยภาพของปริมาณน้ำาต้นทุน	เพ่ือช่วยเหลือ 
ในช่วงฤดูแล้ง	 รวมท้ังเตรียมการสนับสนุนเคร่ืองสูบน้ำาเคล่ือนท่ีและ 
รถยนต์บรรทุกน้ำา

สรุปสถานการณ์น้ำาท่วมปี พ.ศ. 2558 
    จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 เมื่อวันที่	 25	 กรกฎาคม	 2558	
เกิดฝนตกหนักต่อเน่ืองวัดปริมาณน้ำาฝนสูงสุด	150	มิลลิเมตร	ทำาให้
เกิดน้ำาป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำาเภอสบเมย	อำาเภอแม่สะเรียง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 และสถานการณ์เข้าสู ่ภาวะปกติเมื ่อวันที่ 
7	สิงหาคม	2558
    จังหวัดเชียงใหม่	 เนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันในช่วง
วันที่	1–2	สิงหาคม	2558	วัดปริมาณน้ำาฝนสูงสุดได้ที่อำาเภอแม่อาย	
98.5	มิลลิเมตร	และที่อำาเภอฝาง	72.5	มิลลิเมตร	ส่งผลทำาให้เกิด
น้ำาท่วมเนื่องจากระบายน้ำาไม่ทัน	 และสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2558
    จังหวัดสุพรรณบุรี	ในช่วงวันที่	21	–	22	กันยายน	
2558	 เกิดฝนตกต่อเนื่องทำาให้เกิดน้ำาท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำาทางการ
เกษตรในอำาเภอสองพี่น้อง	 และสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเมื่อวัน
ที่	23	กันยายน	2558
    จังหวัดบึงกาฬ	 เมื่อวันที่	 27	 กรกฎาคม	 2558	 มี 
ฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำาฝนได้สูงสุด	 117	 มิลลิเมตร	 ส่งผลให้เกิด
น้ำาท่วมขังพื้นที่อำาเภอเมือง	 อำาเภอบุ่งคล้า	 และอำาเภอโซ่พิสัย	
จังหวัดบึงกาฬ	 โครงการชลประทานบึงกาฬได้จัดส่งเครื่องสูบน้ำา
ขนาด	8	นิ้ว	จำานวน	2	เครื่อง	เข้าช่วยเหลือ	และสถานการณ์เข้าสู่
ภาวะปกติเมื่อวันที่	7	สิงหาคม	2558
    จังหวัดสระแก้ว	 เมื่อวันที่	 17	 กันยายน	 2558	 มี
ปริมาณน้ำาหลากจากเทือกเขาสอยดาว	 เข้าท่วมในพื้นที่	 4	 อำาเภอ	
คือ	 อำาเภอวังสมบูรณ์	 อำาเภอวังน้ำาเย็น	 อำาเภอเขาฉกรรจ์	 และ
อำาเภอเมือง	 จังหวัดสระแก้ว	 สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเมื่อวันที่	
25	กันยายน	2558
    จังหวัดชลบุรี	เมื่อวันที่	17	กันยายน	2558	มีฝนตก 
ลงหนักวัดปริมาณน้ำาฝนสะสมได้ที่อำาเภอศรีราชา	 73.8	 มิลลิเมตร	
อำาเภอบางละมุง	 154.6	 มิลลิเมตร	 และอำาเภอพานทอง	 30.0	

 น้ำาท่วมตำาบลทับมา เทศบาลนครระยอง
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    จังหวัดสุราษฏร์ธานี	ในช่วงวันที่	16	–	17	กันยายน	
2558	 มีฝนตกหนักต่อเนื่องทำาให้เกิดน้ำาป่าไหลหลากในพื้นที่	 6	
อำาเภอ	 คือ	 อำาเภอคิรีรัฐนิคม	 อำาเภอพนม	 อำาเภอวิภาวดี	 อำาเภอ
บ้านตาขุน	 อำาเภอเวียงสระ	 และอำาเภอพระแสง	 สถานการณ์เข้าสู่
ภาวะปกติเมื่อวันที่	22	กันยายน	2558
    จังหวัดตรัง	 ในช่วงวันที่	 6	 –	 7	 สิงหาคม	 2558	 มี
ฝนตกหนักต่อเนื่องทำาให้เกิดน้ำาท่วมฉับพลันในพื้นที่	 2	 อำาเภอ	คือ	
อำาเภอเมือง	 น้ำาได้ล้นตล่ิงเข้าท่วมพ้ืนท่ีราบลุ่มริมคลองนางน้อยและ 
อำาเภอวังวิเศษ	 น้ำาได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณหมู่ที่	 4	 และหมู่ที่	 8	
ตำาบลเขา	 และโรงเรียนวังวิเศษ	 สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเมื่อ 
วันที่	10	สิงหาคม	2558
    จังหวัดชุมพร	ในช่วงวันที่	16	–	18	กันยายน	2558	
มีฝนตกหนักต่อเนื่องวัดปริมาณฝนสะสมสูงสุดได้	260.0	มิลลิเมตร	
180.0	 มิลลิเมตร	 และ	 147.3	 มิลลิเมตร	 ทำาให้เกิดน้ำาท่วมขังใน
พื้นที่	 3	อำาเภอ	คือ	อำาเภอพะโต๊ะ	อำาเภอหลังสวน	และอำาเภอสวี	
สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเมื่อวันที่	25	กันยายน	2558
   

    จังหวัดพังงา	ในช่วงวันที่	14	–	18	กันยายน	2558	
มีฝนตกหนักต่อเนื่องทำาให้เกิดน้ำาท่วมขังในพื้นที่	 3	 อำาเภอ	 คือ	
อำาเภอตะกั่วป่า	อำาเภอคุระบุรี	และอำาเภอกะปง	สถานการณ์เข้าสู่
ภาวะปกติเมื่อวันที่	22	กันยายน	2558
    จังหวัดระนอง	เมื่อวันที่	17	กันยายน	2558	มีฝนตก 
หนักทำาให้เกิดน้ำาท่วมขังในพื้นที่	3	อำาเภอ	คือ	อำาเภอเมือง	อำาเภอ
ละอุ่น	 และอำาเภอกระบุรี	 สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเมื่อวันที่	 19	
กันยายน	2558

  จังหวัดปราจีนบุรี	เมื่อวันที่	19	กันยายน	2558	ปริมาณ
น้ำาจากแม่น้ำาปราจีนบุรีล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่	2	อำาเภอ	คืออำาเภอ
บ้านสร้าง	 และอำาเภอกบินทร์บุรี	 สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเมื่อ
วันที่	28	กันยายน	2558
   

    จังหวัดนครนายก	 เมื่อวันที่	 17	 กันยายน	 2558 
มีฝนตกหนักทำาให้เกิดน้ำาป่าไหลหลากในพื้นที่อำาเภอเมือง	 จังหวัด
นครนายก	สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเมื่อวันที่	18	กันยายน	2558
    จังหวัดตราด	ในช่วงวันที่	16	–	18	กันยายน	2558	
มีฝนตกหนักต่อเนื่องทำาให้เกิดน้ำาป่าไหลหลากในพื้นที่	2	อำาเภอ	คือ 
อำาเภอเกาะช้าง	 และอำาเภอเขาสมิง	 สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
เมื่อวันที่	21	กันยายน	2558
    จังหวัดจันทบุรี		ในช่วงวันท่ี	15	–	18	กันยายน	2558 
มีฝนตกหนักต่อเนื่องทำาให้เกิดน้ำาท่วมขังในพื้นที่	 8	 อำาเภอ	 คือ	
อำาเภอท่าใหม่	อำาเภอโป่งน้ำาร้อน	อำาเภอขลุง	อำาเภอมะขาม	อำาเภอ
แก่งหางแมว	อำาเภอเขาคิชฌกูฎ	อำาเภอแหลมสิงห์	และอำาเภอเมือง	
สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเมื่อวันที่	24	กันยายน	2558
    จังหวัดภูเก็ต	 เมื่อวันที่	 7	 สิงหาคม	 2558	 มีฝนตก 
หนักวัดปริมาณฝนสูงสุดที่อำาเภอถลาง	103.5	มิลลิเมตร	ทำาให้เกิด 
น้ำาท่วมขังใน	2	อำาเภอ	คือ	อำาเภอถลาง	และอำาเภอเมือง	สถานการณ์ 
เข้าสู่ภาวะปกติเมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2558	
    จังหวัดสตูล	 ในช่วงวันที่	16	–	18	กันยายน	2558 
มีฝนตกหนักต่อเน่ืองทำาให้เกิดน้ำาท่วมขังในพ้ืนท่ี	5	อำาเภอ	คือ	อำาเภอ 
ควนโดน	อำาเภอท่าแพ	อำาเภอเมือง	อำาเภอควนกาหลง	และอำาเภอ
ละงู	สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเมื่อวันที่		21	กันยายน	2558
    จังหวัดกระบ่ี	เมื่อวันที่	17	กันยายน	2558	มีฝนตก 
หนักทำาให้เกิดน้ำาท่วมขังในพื้นที่	 5	 อำาเภอ	 ได้แก่	 อำาเภออ่าวลึก	
อำาเภอเมือง	 อำาเภอคลองท่อม	 อำาเภอเกาะลันตา	 และอำาเภอ 
เหนือคลอง	สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเม่ือวันท่ี	21	กันยายน	2558 

 น้ำาท่วมอำาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

 น้ำาท่วมอำาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
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4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกัน
 อุทกภัย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
 4.1 รายการงานการป้องกันและบรรเทาภัย 
   อันเกิดจากน้ำา (ผลผลิตที่ 4)
	 	 	 เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการบรรเทาหรือลดการสูญเสียจาก 
การเกิดอุทกภัย		โดยการปรับปรุงเข่ือนและพัฒนาแก้มลิง		ตลอดจน 
การพัฒนาระบบระบายน้ำา
	 	 	 ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำามีงบประมาณ
ตาม	พ.ร.บ.	จำานวน	6,029.2066	ล้านบาท		มีกิจกรรมที่ดำาเนินการ 
คือ	การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขต
เศรษฐกิจ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	6,282.6139	ล้านบาท	ผลการ
เบิกจ่าย	5,674.7415	ล้านบาท		คิดเป็นร้อยละ	90.32

เป้าหมายผลผลิต

	 	 	 ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำา	ผลการดำาเนิน
งานในปี	2558	สิ้นไตรมาสที่	4	ตามตัวชี้วัดของกิจกรรม	มีรายการ
งานที่ดำาเนินงาน	จำานวน	152	รายการ	

กิจกรรมหลักที่ดำาเนินการคือ
	 	 	 งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำา	จำานวน	152	รายการ	
แบ่งเป็นงานปีเดียว	 จำานวน	 128	 รายการ	 งานผูกพันเดิม	 จำานวน	
14	 รายการ	 และงานผูกพันใหม่จำานวน	 10	 รายการ	 อยู่ระหว่าง
ดำาเนินการก่อสร้าง	จำานวน		12	รายการ	และดำาเนินการแล้วเสร็จ	
จำานวน	140	รายการ

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ปี 2558

แผน ผล

เชิงปริมาณ	:	จำานวนรายการงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยจากน้ำา รายการ 152 140

เชิงปริมาณ	:	จำานวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ ล้านไร่ 0.91 0.91

เชิงคุณภาพ	:	ระยะเวลาการดำาเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำาหนดไว้ ร้อยละ 100 100

เชิงคุณภาพ	:	ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ร้อยละ 100 100

สรุปปัญหาและอุปสรรค
	 	 	 1.	ผู้รับเหมาดำาเนินการล่าช้ากว่าแผน	เนื่องจากน้ำาท่วม
	 	 	 2.	ปัญหาการจัดซื้อที่ดินทำาให้การดำาเนินงานล่าช้า
	 	 	 3.	มีการแก้ไขแบบก่อสร้าง
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4.2  โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)

  วัตถุประสงค์	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำาหลากและการระบายน้ำา	เพื่อการ	บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ 
	 	 	 	 ตัวเมืองจันทบุรี	และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำาบางส่วน	สำาหรับการเกษตร	รวมทั้งสามารถป้องกันการ 
	 	 	 	 รุกล้ำาของน้ำาเค็มเข้ามาในบริเวณ	พื้นที่โครงการในช่วงฤดูแล้ง
	 	 เป้าหมาย			 -	เชิงปริมาณ	 จำานวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำาท่วมพ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่ในเขตชุมชนเมือง			 
	 	 	 	 83.20		ตารางกิโลเมตร
   สถานที่ดำาเนินการ	 อำาเภอเมือง	จังหวัดจันทบุรี
  ระยะเวลาดำาเนินการ	 9	ปี		(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2552	-	2560)
  มติ	ครม.	เปิดโครงการ		 วันที่	7	เมษายน	2552
  วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	 3,500	ล้านบาท
  งบประมาณตามแผนปี	2558	 193.8529	ล้านบาท
  ผลการดำาเนินงาน	 ผลการเบิกจ่าย		78.9757	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	40.74
	 	 	 	 ผลการดำาเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน	คิดเป็นร้อยละ	75.092	

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งานที่ทำา %	ของ
โครงการ

%	ผลการดำาเนินงาน

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี	
(แผนระยะที่	2)	จังหวัดจันทบุรี

100

ค่าก่อสร้างอื่น 1.51

งานระบบระบายน้ำาอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอื่น

17.63

งานขุดคลองผันน้ำา	สถานีสูบน้ำา	และประตู
ระบายน้ำาพร้อมอาคารประกอบ	สัญญาท่ี	1

40.50

งานขุดคลองผันน้ำา	สถานีสูบน้ำา	และประตู
ระบายน้ำาพร้อมอาคารประกอบ	สัญญาท่ี	2

40.36
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การดำาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

	 ศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำา	 กรมชลประทาน	
ได้พัฒนาแอพลิเคช่ันสำาหรับแสดงสถานการณ์น้ำาประจำาวันที่ได้ 
มีการจัดเก็บรวบรวมฐานข้อมูลไว้	ซึ่งจะช่วยอำานวยความสะดวกใน
การประเมินผลและประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำา 
รวมถึงเกษตรกรและประชาชนทั่วไป	 ให้สามารถนำาข้อมูลเหล่านี้ 
ไปใช้เพื่อเตรียมรับมือและบริหารน้ำาใช้ของตัวเองได้อย่างทันต่อ
สถานการณ์
	 โดย	 WMSC	 Application	 ได้มีการแบ่งหมวดหมู่การใช้งาน
ไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบทันสมัย	ใช้งานได้ง่าย	สะดวก	รวดเร็ว	
บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต	ประกอบไปด้วยการทำางานใน	8	ส่วน
หลัก	ดังนี้	

แอพพลิเคชั่น WMSC Application
รู้ทันสถานการณ์น้ำา

 1. หน้าแรก :	 รวบรวมข้อมูลในทุกหมวดหมู่	 ได้แก่	 รายงาน
สถานการณ์น้ำาประจำาวัน	ข้อมูลน้ำาในอ่าง	ข้อมูลน้ำาฝน	ข้อมูลน้ำาท่า	
กล้องติดตามสถานการณ์น้ำา	ข้อมูลการเกษตร	และกรมชลประทาน	
Social	Network	มาไว้ที่หน้านี้	
 2. รายงานสถานการณ์น้ำาประจำาวัน :	การรายงานสถานการณ์ 
น้ำาประจำาวัน	 โดยจะการแสดงข้อมูล	 เช่น	สภาพภูมิอากาศ	สภาพ
ฝนและปริมาณฝนสูงสุดรายภาค	 ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์น้ำา		
 3. ข้อมูลน้ำาในอ่าง :	 ตารางสรุปอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่	 เพื่อ
แสดงปริมาณน้ำาประจำาวันของอ่างเก็บน้ำาทั้ง	 33	 อ่าง	 พร้อมด้วย
แบบจำาลองคาดการณ์น้ำาในอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่	 เพื่อคาดการณ์
ปริมาณน้ำา	เป็นต้น							
 4. ข้อมูลน้ำาฝน :	 ข้อมูลฝนรายวัน	 ของศูนย์อุทกวิทยาและ 
บริหารน้ำาภาคต่างๆ	และข้อมูลน้ำาฝนอัตโนมัติ	ของกรมอุตุนิยมวิทยา
 5.  ข้อมูลน้ำาท่า :	 แสดงระดับน้ำาและปริมาณน้ำาในสถานีวัด
น้ำาต่างๆ	ที่สำาคัญในผังลุ่มน้ำาเจ้าพระยา	เช่น	ปิง	วัง	ยม	น่าน	รวมถึง 
ผังน้ำาเจ้าพระยาตอนบน	-	ล่าง	โดยแสดงระดับน้ำาและปริมาณน้ำาใน
สถานีวัดน้ำา	เขื่อนกักเก็บน้ำา	เขื่อนทดน้ำา	และประตูระบายน้ำาต่าง	ๆ  
ที่สำาคัญในลุ่มน้ำาเจ้าพระยา	เป็นต้น	
 6. กล้องติดตามสถานการณ์น้ำา : แสดงจุดที่ติดตั้งกล้อง	
CCTV	เช่น	เหนือเขื่อนเจ้าพระยา	เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำา		
 7.  ข้อมูลการเกษตร :	แสดงผลการเพาะปลูกข้าว	พืชไร่	พืช
ผัก	พืชอื่นๆ	 และบ่อปลา	 -	บ่อกุ้ง	 โดยแยกเป็นในเขตชลประทาน
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง	รายภาค	และสรุปรายงานการเพาะปลูก 
พืชรายสำานักของสำานักชลประทานทั้ง	17	สำานัก	
 8.  กรมชลประทาน Social Network :	สามารถเชื่อมต่อไป
ยังเฟสบุ๊ค	ทวิตเตอร์	และเว็บบอร์ด	หรือติดต่อกับกรมชลประทาน
ได้อัตโนมัติ	
 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดที่	 App	 Store	 ได้ฟรี	
โดยทำาการค้นหาแอพพลิเคช่ัน	WMSC	ได้จากช่องค้นหาด้านบน 
ของ	App	Store	จากนั้นทำาการแตะเพื่อดาวน์โหลด	หรือศึกษา
คู่มือการใช้งานฉบับเต็มได้ที่	www.wmsc.rid.go.th		 

รายงานประจำาปี 2558
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 พัฒนาแหล่งน้ำาและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 
     ตามศักยภาพของลุ่มน้ำาให้เกิดความสมดุล



 รายงานการเงิน
 ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม
 สถิติภาคการเงิน

ส่วนที่

3 รายงานการเงินของกรมชลประทาน



รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  30  กันยายน  2558

( หน่วย : บาท ) คิดเป็นร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 789,668,685.54 0.28

ลูกหนี้ระยะสั้น 2,719,317,545.50 0.96

สินค้าและวัสดุคงเหลือ 77,962,443.08 0.02

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,272,732.59 0.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,591,221,406.71 1.26

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว 753,118,125.93 0.27

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  (สุทธิ) 127,764,250,175.94 44.92

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน  (สุทธิ) 152,283,862,494.81 53.54

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (สุทธิ) 19,148,966.36 0.01

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - 0.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 280,820,379,763.04 98.74

รวมสินทรัพย์ 284,411,601,169.75 100

รายงานประจำาปี 2558
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รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  30  กันยายน  2558

( หน่วย : บาท ) คิดเป็นร้อยละ

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น  1,375,226,920.82 0.48

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น  234,000.00 0.00

เงินรับฝากระยะสั้น  1,271,115,671.57 0.45

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,118,163.48 0.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน  2,647,694,755.87 0.93

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว  41,552,971.23 0.02

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  8,880,000.00 0.00

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  653,440.40 0.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  51,086,411.63 0.02

รวมหนี้สิน  2,698,781,167.50 0.95

สินทรัพย์สุทธิ  281,712,820,002.25 99.05

สินทรัพย์สุทธิ  

ทุน  76,356,181,337.91 26.85

รายได้สูง (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  205,356,638,664.34 72.20

กำาไร / ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน   -    -

รวมสินทรัพย์สุทธิ  281,712,820,002.25 99.05

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ  284,411,601,169.75 100
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รายงานการเงิน
งบรายได้และค่าใช้จ่าย สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2558

( หน่วย : บาท ) คิดเป็นร้อยละ

รายได้จากการดำาเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล

รายได้จากงบประมาณ  58,870,628,524.86 99.97

รวมรายได้จากรัฐบาล  58,870,628,524.86 99.97

รายได้จากแหล่งอื่น

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  8,180,473.00 0.01

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค  8,528,040.56 0.02

รายได้อื่น  401,667.61 0.00

รวมรายได้จากแหล่งอื่น  17,110,181.17 0.03

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน  58,887,738,706.03 100

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร  7,695,750,551.34 13.07

ค่าบำาเหน็จบำานาญ  2,146,897,711.34 3.65

ค่าตอบแทน  43,451,033.00 0.07

ค่าใช้สอย  13,537,380,919.02 22.99

ค่าวัสดุ  252,804,913.77 0.43

ค่าสาธารณูปโภค  634,929,334.53 1.08

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  9,870,677,398.89 16.76

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน  1,074,092,866.03 1.82

ค่าใช้จ่ายอื่น  1,827,966,586.97 3.10

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน  37,083,951,314.89 62.97

รายได้สูง (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน  21,803,787,391.14 37.03

รายได้ / ค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการดำาเนินงาน

ขาดทุนสุทธิจากการจำาหน่ายสินทรัพย์  (338,151,927.22) (0.57)

รายการอื่น ๆ ที่ไม่เกิดจากการดำาเนินงาน  -   0.00

รวมค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการดำาเนินงาน  (338,151,927.22) (0.57)

รายได้สูง / (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ  21,465,635,463.92 36.45

รายได้แผ่นดินสุทธิจากการถอนคืนและจัดสรรตามกฏหมาย  58,990.32 0.00

รายได้สูง / (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  21,465,694,454.24 36.45
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รายงานการเงิน
งบเปรียบเทียบแสดงฐานะการเงิน ณ  วันที่  30  กันยายน  2557 - 2558   

( หน่วย : พันบาท ) คิดเป็นร้อยละ

2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน  3,591,221  3,036,788 1.26 1.14

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  280,820,380  263,535,199 98.74 98.86

รวมสินทรัพย์  284,411,601  266,571,987 100 100

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน  2,647,695  1,954,107 0.93 0.73

หนี้สินไม่หมุนเวียน  51,086  49,906 0.02 0.02

รวมหนี้สิน  2,698,781  2,004,013 0.95 0.75

สินทรัพย์สุทธิ  281,712,820  264,567,974 99.05 99.25

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ  284,411,601  266,571,987 100 100

( หน่วย : พันบาท ) คิดเป็นร้อยละ

2558 2557 2558 2557

รายได้จากการดำาเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล  58,870,629  42,132,340 99.97 99.98

รายได้จากแหล่งอื่น  17,110  10,178 0.03 0.02

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน  58,887,739  42,142,518 100 100

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน  37,083,951  29,971,034 62.97 71.12

รายได้สูง (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน  21,803,787  12,171,484 37.03 28.88

รายได้ / ค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการดำาเนินงาน (338,152) (30,704) (0.57) (0.07)

รายได้สูง / (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ  21,465,635  12,140,780 36.45 28.81

รายการพิเศษ  59  71  -    -   

รายได้สูง / (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  21,465,694  12,140,851 36.45 28.81

งบเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 - 2558 
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สินทรัพย์

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมชลประทานมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 1.26 (3,591,221,406.71 
บาท) และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 98.74 (280,820,379,763.04 บาท) 
 
 สินทรัพย์หมุนเวียนรายการหลักเป็นลูกหน้ีระยะส้ัน ร้อยละ 0.96 (2,719,317,545.50 บาท) รองลงมาเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสด ร้อยละ 0.28 (789,668,685.54 บาท) ประกอบด้วยเงินสดในมือ จำานวน 1,246,442.50 บาท เงินทดรองราชการ จำานวน 
8,880,000.00 บาท เงินฝากสถาบันการเงิน จำานวน 505,977,379.04 บาท และเงินฝากคลัง จำานวน 273,564,864.00 บาท สินค้าและ
วัสดุคงเหลือ ร้อยละ 0.02 (77,962,443.08 บาท)  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ร้อยละ 0.00 (4,272,732.59 บาท)
 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรายการหลักเป็นสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) ร้อยละ 53.54 (152,283,862,494.81 บาท) รองลงมา
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ 44.92 (127,764,250,175.94 บาท)ประกอบด้วยอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) จำานวน 
3,356,111,330.02 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีอายุการใช้งานมาแล้วเกิน 10 ปีขึ้นไป ครุภัณฑ์ (สุทธิ) จำานวน 
1,919,986,650.51 บาท และงานระหว่างก่อสร้าง จำานวน 122,488,152,195.41 บาท ลูกหน้ีระยะยาว ร้อยละ 0.27 (753,118,125.93 บาท) 
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ร้อยละ 0.01 (19,148,966.36 บาท) ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ) จำานวน 18,254,432.82 
บาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (สุทธิ) จำานวน 894,533.54 บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน  ร้อยละ 1.26

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 0.28

  ลูกหนี้ระยะสั้น ร้อยละ 0.96

  สินค้าและวัสดุคงเหลือ ร้อยละ 0.02

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ร้อยละ 0.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ร้อยละ 98.74

  ลูกหนี้ระยะยาว ร้อยละ 0.27

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ 44.92

  สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) ร้อยละ 53.54

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (สุทธิ) ร้อยละ 0.01

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ร้อยละ 0.00

การวิเคราะห์แสดงฐานะการเงิน

0.28%

53.54%

0.96%
0.02%

0.00%
0.27%

44.92%

0.00%
0.01%
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมชลประทานมีหนี ้สินและสินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วยหนี ้สินรวม คิดเป็น ร้อยละ 0.95 
(2,698,781,167.50 บาท) และสินทรัพย์สุทธิร้อยละ 99.05 (281,712,820,002.25 บาท)

 หนี้สินรายการหลักเป็นหนี้สินหมุนเวียนประเภทเจ้าหนี้ระยะสั้น ร้อยละ 0.48 (1,375,226,920.82 บาท) เงินรับฝากระยะสั้น 
ร้อยละ 0.45 (1,271,115,671.57 บาท) หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ร้อยละ 0.00 (1,118,163.48 บาท) เจ้าหน้ีเงินโอนและรายการอุดหนุนระยะส้ัน 
ร้อยละ 0.00 (234,000.00 บาท) และหนี้สินรายการรองเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนประเภทรายได้รอการรับรู้ระยะยาว ร้อยละ 0.02 
(41,552,971.23 บาท) เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว ร้อยละ 0.00 (8,880,000.00 บาท) และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ร้อยละ 
0.00 (653,440.40 บาท)
 
 สินทรัพย์สุทธิ ร้อยละ 99.05 (281,712,820,002.25 บาท) ประกอบด้วยทุนที่เกิดจากการบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินตามเกณฑ์ 
คงค้าง ร้อยละ 26.85 (76,356,181,337.91 บาท) และรายได้สูง (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ร้อยละ 72.20 (205,356,638,664.34 บาท)

หนี้สินหมุนเวียน  ร้อยละ 0.93

  เจ้าหนี้ระยะสั้น ร้อยละ 0.48

  เจ้าหนี้เงินโอนและ ร้อยละ 0.00

  รายการอุดหนุนระยะสั้น 

  เงินรับฝากระยะสั้น ร้อยละ 0.45

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น ร้อยละ 0.00

หนี้สินไม่หมุนเวียน  ร้อยละ 0.02

  รายได้รอการรับรู้ระยะยาว ร้อยละ  0.02

  เงินทดรองราชการรับจากคลัง ร้อยละ  0.00

  ระยะยาว 

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ร้อยละ  0.00

สินทรัพย์สุทธิ  ร้อยละ 99.05

  ทุน ร้อยละ 26.85

  รายได้สูง (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่าย ร้อยละ 72.20

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ

0.45%

72.20%

0.00%
0.02%

0.00%
0.00%

26.85%

0.00%
0.48%
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รายได้

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมชลประทานมีรายได้จากรัฐบาล ร้อยละ 99.97 (58,870,628,524.86 บาท) และรายได้จาก 
แหล่งอื่น ร้อยละ 0.03 (17,110,181.17 บาท)
 
 รายได้จากรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นรายได้จากงบประมาณ ร้อยละ 99.97 (58,870,628,524.86 บาท) ประกอบด้วยรายได้จากงบบุคลากร
จำานวน 6,595,475,073.52 บาท รายได้จากงบดำาเนินงาน จำานวน 1,611,173,694.08 บาท รายได้จากงบลงทุน จำานวน 37,719,628,766.02 
บาท ซึ่งเป็นรายได้ที่ใช้ในการจัดหาแหล่งน้ำาและเพิ่มพื้นที่ชลประทานและใช้ในการจัดการน้ำาชลประทาน รายได้จากงบอุดหนุน จำานวน 
475,950.40 บาท รายได้จากงบกลาง จำานวน 8,546,437,322.73 บาท รายได้จากเงินกู้จากรัฐบาล จำานวน 3,984,419,883.14 บาท และ
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น จำานวน 499,892,844.46 บาท (มีเบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ จำานวน 86,875,009.49 บาท)
 
 รายได้จากแหล่งอื่น ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค จำานวน 8,528,040.56 บาท รายได้จากการขายสินค้า
และบริการ จำานวน 8,180,473.00 บาท และรายได้อื่น จำานวน 401,667.61 บาท

รายได้จากรัฐบาล  ร้อยละ 99.97

  รายได้จากงบประมาณ ร้อยละ 99.97

รายได้จากแหล่งอื่น  ร้อยละ 0.03

  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ร้อยละ 0.01

  รายได้จากเงินช่วยเหลือ ร้อยละ 0.02

  และเงินบริจาค 

  รายได้อื่น ร้อยละ 0.00

0.01%

99.97%

0.02%
0.00%
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมชลประทานมีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้สอย ร้อยละ 22.99 (13,537,380,919.02 บาท) รองลงมา 
เป็นค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำาหน่าย ร้อยละ 16.76 (9,870,677,398.89 บาท) ค่าใช้จ่ายบุคลากร ร้อยละ 13.07 (7,695,750,551.34 บาท)  
ค่าบำาเหน็จบำานาญ ร้อยละ 3.65 (2,146,897,711.34 บาท) ค่าใช้จ่ายอื่น ร้อยละ 3.10 (1,827,966,586.97 บาท) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
ร้อยละ 1.82 (1,074,092,866.03 บาท) และค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 1.08 (634,929,334.53 บาท)
 ค่าใช้จ่ายบุคลากร จำานวน 7,695,750,551.34 บาท ประกอบด้วยเงินเดือน จำานวน 2,425,269,519.17 บาท ค่าจ้าง จำานวน 
3,364,826,752.44 บาท ค่ารักษาพยาบาล จำานวน 632,073,820.39 บาท เงินช่วยการศึกษาบุตร จำานวน 66,256,324.00 บาท และค่าใช้จ่าย 
บุคลากรอื่น จำานวน 1,207,324,135.34 บาท 
 ค่าใช้จ่ายอื่น จำานวน 1,827,966,586.97 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดซื้อที่ดิน 
 ค่าสาธารณูปโภค จำานวน 634,929,334.53 บาท ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า จำานวน 515,084,772.52 บาท ค่าน้ำาประปา จำานวน 
20,719,471.63 บาท และค่าสาธารณูปโภคอื่น จำานวน 99,125,090.38 บาท 
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย จำานวน 9,870,677,398.89 บาท ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำานวน 
355,704,578.24 บาท ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ จำานวน 898,849,515.13 บาท ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน จำานวน 
8,604,801,683.47 บาท และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์อื่น จำานวน 10,874,281.68 บาท และค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำานวน 
447,340.37 บาท
 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมชลประทานมีบุคลากรตามบัญชีถือจ่ายประกอบด้วยข้าราชการ จำานวน 6,050 คน ลูกจ้างประจำา
จำานวน 13,694 คน พนักงานราชการ จำานวน 5,720 คน) 

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ร้อยละ 13.07

 ค่าบำาเหน็จบำานาญ  ร้อยละ 3.65

 ค่าตอบแทน  ร้อยละ 0.07

 ค่าใช้สอย  ร้อยละ 22.99

 ค่าวัสดุ  ร้อยละ 0.43

 ค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 1.08

 ค่าเสื่อมราคา  ร้อยละ 16.76

 และค่าตัดจำาหน่าย  

 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน  ร้อยละ 1.82

 ค่าใช้จ่ายอื่น  ร้อยละ 3.10

ค่าใช้จ่าย

13.07%

3.65%

0.07%

22.99%

0.43%

1.08%

16.76%

1.82%

3.10%
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สถิติภาคการเงิน

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556 – 2558 ภาพรวม (ระบบ MIS)
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 แก้ไขปัญหาวิกฤติเรื่องน้ำาในพื้นที่เพาะปลูก
    เพื่อไม่ให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน
    หรือเดือดร้อนน้อยที่สุด



ส่วนที่

4 กิจกรรมเด่น
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน 
 ภารกิจด้านพัฒนาแหล่งน้ำาและวางโครงการ 
 ภารกิจด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
 ภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำา 
 ภารกิจด้านทั่วไปและสาธารณประโยชน์



กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน

 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดป้าย 
ศาลขุนหาญพิทักษ์ไพรวัน (ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน) ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำาบลหินตั้ง 
อำาเภอเมือง  จังหวัดนครนายก โดยมีนายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมชลประทานและประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ทรงปลูกต้น 
กันเกรา ทรงปล่อยพันธุ ์ปลาน้ำาจืดจำานวน 61 ตัว ทรงปล่อยนกปรอทหัวโขนและ 
ทอดพระเนตรนิทรรศการ “4 ทศวรรษขุนด่านปราการชล”  

 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินนำาคณะกรรมการ 
นานาชาติมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ทัศนศึกษา โครงการกาสรกสิวิทย์ อำาเภอเมือง จังหวัด 
สระแก้ว โดยมีนายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้าน 
วางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน นายเกิดชัย ธัญวัฒนะกุล ผู้อำานวยการสำานักงาน
ชลประทานที่ 9 พร้อมข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินนำาคณะกรรมการ
นานาชาติมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ทัศนศึกษาอ่างเก็บน้ำาพระปรง อำาเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและ
ทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำาพระปรง อำาเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  ณ ที่นั้น นายบุญสนอง 
สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน 
พร้อมข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพ้ืนท่ี 
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น 
และทรงประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ โครงการชลประทานสุรินทร์ (อ่างเก็บน้ำา 
ห้วยเสนง) โดยมี นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานท่ี 8 นายเจษฎา 
บุญสุยา ผู้อำานวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการกรมชลประทาน 
เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำาบลเฉนียง อำาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

รายงานประจำาปี 2558
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  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติ 
พระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้
 1. โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ตำาบลหาดขาม อำาเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ มีพระราชดำาริให้กรมชลประทานทำาถังเก็บน้ำาขนาดใหญ่ รับน้ำา
จากอ่างเก็บน้ำาย่านซื่อ เพื่อเสริมการกระจายน้ำาในการทำาเกษตร
 2. โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว ตำาบลเขาจ้าว อำาเภอปราณบุรี จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ และสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ ร่วมพิจารณาจัดหาน้ำาช่วยเหลือโรงเรียนด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำาจากแม่น้ำา 
ปราณบุรี พร้อมระบบส่งน้ำา และถังเก็บน้ำา
 3. โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน ตำาบลเขาจ้าว อำาเภอปราณบุรี จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ มีพระราชดำาริให้กรมชลประทาน และสำานักงานคณะกรรมการ 
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ร่วมพิจารณาจัดหาน้ำาช่วยเหลือ 
โรงเรียนด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำาจากแม่น้ำาปราณบุรี พร้อมระบบส่งน้ำา และถังเก็บน้ำา

  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทรงงานโรงพยาบาล 
เทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ตำาบลแม่แจ่ม อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมี นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) 
นายนพดล น้อยไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานเชียงใหม่ เฝ้าฯ รับเสด็จ 
ถวายรายงานการจัดหาน้ำาสนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา

พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน

  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินปฏิบัต ิ
พระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำารวจตะเวนชายแดนสังวาลย์วิท 8 และโรงเรียนตำารวจ
ตะเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวัน อนุสรณ์ 4) ตำาบลแม่ฟ้าหลวง ตำาบล
แม่สลองใน อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายทวีชัย โคว้ตระกูล หัวหน้าฝ่าย
จัดสรรน้ำาและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงราย ถวายรายงาน
แนวทางการจัดหาน้ำาสนับสนุนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้ราษฎรที่ขาดแคลนน้ำา
ในพื้นที่ดังกล่าว 
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเรือนรับรองพิเศษ ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุลทองตามพระราชดำาริ อำาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี 
นายบุญสนอง สุขาติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) 
นายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 17 และคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จ

 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ โครงการพัฒนาที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าโคกดงน้อย และศูนย์พัฒนา 
ปศุสัตว์ด่านซ้าย อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีนายบุญสนอง สุชาติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำานวยการสำานักงาน
ชลประทานที่ 5 นายวิจิตร ลิมปกรณ์กุล ผู้อำานวยการส่วนปฏิบัติการสำานักงานชลประทาน 
ที่ 5 นายพรสิทธิ์ สิทธิวันชัย ผู้อำานวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร  สำานักงานชลประทานที่ 5 
นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำานวยการโครงการชลประทานเลย และคณะข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่เฝ้าฯ รับเสด็จ 

พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน

 ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2558  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทรงปฏิบัต ิ
พระราชกรณียกิจในเขตจังหวัดน่าน ในการน้ี นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำานวยการสำานักงาน 
ชลประทานที่ 2 ได้ทูลถวายรายงานปรับปรุงระบบส่งน้ำาฝายนาคาและฝายหมอเมือง เพื่อ 
สนับสนุนแหล่งน้ำาให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมนันทจริมเขตศึกษา ราษฎรบ้านทุ่งซ้อ-ทุ่งกวาง 
ตำาบลหมอเมือง อำาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน และราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียง 

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินเป็นองค์ประธาน 
เปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำาปี 2558 โดยมี นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาญพิทยา 
ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา 
(ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จ  ณ กรมการข้าว มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
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พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน

 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี (พอ.สว) โดยประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ (อ่างเก็บน้ำาห้วยเสนง) 
โครงการชลประทานสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุรินทร์ นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน นายชิตชนก สมประเสริฐ 
ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 8 นายเจษฎา บุญสุยา ผู้อำานวยการโครงการ
ชลประทานสุรินทร์ พร้อมข้าราชการกรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆ ในเขตจังหวัด
สุรินทร์ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ โครงการชลประทานสุรินทร์ (อ่างฯ ห้วยเสนง) ตำาบลเฉนียง 
อำาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานครั้ง
ประวัติศาสตร์ “60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพร
ชัยมงคล ”  ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา  ณ  
กรมชลประทาน อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558  
 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระราชดำาเนินเป็นองค์ประธาน
เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำาปี 2558 โดยมี นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กล่าวถวายรายงาน ในส่วนของกรมชลประทาน นายชิตชนก สมประเสริฐ 
ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานท่ี 8 นายเจษฎา บุญสุยา ผู้อำานวยการโครงการชลประทาน
สุรินทร์ และข้าราชการกรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จ 

 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินเป็นองค์ประธาน 
ในพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำาแม่เสริมอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  ณ ตำาบลเสริมกลาง 
อำาเภอเสริมงาม จังหวัดลำาปาง โดยมีนายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ  อธิบดีกรมชลประทาน  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จ
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 
 นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วย นายยงยส 
เนียมทรัพย์ ผู้อำานวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ 
ความก้าวหน้าแผนงานก่อนทำาการก่อสร้างโครงการฝายวังหามแหบ้านด่านกรวด ตาม
นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ทั้งนี้ได้ร่วมชี้แจงพร้อมให้ข้อมูลแก่ นายกองค์การ
บริหารส่วนตำาบลโค้งไผ่ กำานันตำาบลโค้งไผ่ ผู้ใหญ่บ้านด่านกรวด เพื่อให้การก่อสร้างไม่มี
ผลกระทบต่อพื้นที่ในบริเวณการก่อสร้าง และดำาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแปลงนาของเกษตรกร ตำาบล 
บ้านดอนรัก อำาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดี 
กรมชลประทาน นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน
และโครงการ) นายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 17 และ
ข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ และถวายรายงานความก้าวหน้าในการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
พระราชทานให้กับเกษตรกรในโครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี  

พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน

 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 
 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและคณะ ติดตามความก้าวหน้างานโครงการ
อ่างเก็บน้ำาแม่เสริมอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และพิจารณาดำาเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำา 
แม่จอกอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ อำาเภอเสริมงาม จังหวัดลำาปาง เพ่ือรับฟังปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ปัญหา ณ ห้องประชุม สำานักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 โดยมีนายอัตถพงษ์ 
ฉันทานุมัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ผู้แทนผู้อำานวยการสำานักชลประทานที่ 2 
ผู้อำานวยการส่วน ผู้อำานวยการโครงการชลประทาน ที่เกี่ยวข้องบรรยายสรุป 

ภารกิจด้านพัฒนาแหล่งน้ำาและวางโครงการ
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ภารกิจด้านพัฒนาแหล่งน้ำาและวางโครงการ

 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558
 นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำานวยการโครงการชลประทานแพร่ พร้อมด้วย นายณัฐพล 
ทองไหล นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเตาปูน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ลงพ้ืนท่ีพิจารณาจุดก่อสร้าง 
ฝายเกเบี้ยนในแม่น้ำายม บ้านนาไร่เดียว ตำาบลเตาปูน อำาเภอสอง จังหวัดแพร่ 

 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 
 นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำานวยการโครงการชลประทานแพร่ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ 
แก้วบุญมา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำาและบำารุงรักษาที่ 3 นายสุรปรีช์ ณ ศรีธะ หัวหน้ากลุ่มพิจารณา
โครงการ สำานักงานชลประทานที่ 4 ร่วมกับ จ่าสิบเอกสนอง ทองโพ ตัวแทน ค่ายพระยา
ไชยบูรณ์ ม.พัน.12 จังหวัดแพร่ ผู้นำาท้องถิ่น ผู้นำาชุมชน และราษฎร ร่วมประชุมและลงพื้นที่ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายพิเชษฐ์ ปัญญาบุตร ผู้ใหญ่บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ 8 ตำาบล 
เวียงต้า อำาเภอลอง จังหวัดแพร่ ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝายแม่ทามและเหมือง 
ส่งน้ำาเข้าพื้นที่แปลงเพาะปลูกของราษฎร

 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558  
 นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 2 ติดตามงานก่อสร้าง
โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยผาลาดและก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยผาตูบ จังหวัดพะเยา 
มีนายไพฑูรย์ ศรีมุก หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหารและนายเกียรติศักดิ์ จันทรจำานง 
หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 โครงการก่อสร้างสำานักงานชลประทานที่ 2 ให้ข้อมูลและ
บรรยายสรุปความก้าวหน้าผลการดำาเนินการก่อสร้างโครงการ  

 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558  
 นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำาขนาดกลาง พร้อมคณะทำางาน 
ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงานของโครงการอ่างเก็บน้ำาเลย อันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ จังหวัดเลย เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการดำาเนินงาน 
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 
 นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามความ
ก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำาฝายท่ากระดาน ตำาบลท่าขุนราม 
อำาเภอเมือง จังหวัดกำาแพงเพชร โดยมีนายชัยชาญ สังข์แก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม 
ชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ ำาและการจัดการน้ ำาในพื ้นที ่ลุ ่มน้ ำา สำานักงาน
ชลประทานที่ 4) นายยงยส เนียมทรัพย์ ผู้อำานวยการส่วนวิศวกรรม นายสมชาย คงเมค ี
ผู้อำานวยการส่วนเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามและรายงานผล 
การดำาเนินงานให้ผู้อำานวยการสำานักทราบ ลักษณะโครงการเป็นโครงการขนาดกลาง ประเภท 
ประตูระบายน้ำาพร้อมฝายทดน้ำา

ภารกิจด้านพัฒนาแหล่งน้ำาและวางโครงการ

 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558
 นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำานวยการโครงการชลประทานแพร่ พร้อมด้วย นายสุดใจ 
เพ็งใจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำาและบำารุงรักษาที่ 2 ปลัดเทศบาลตำาบลร้องกวาง กำานันตำาบล
ร้องกวาง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดูสถานที่ข้อร้องเรียนการก่อสร้างฝายบ้านวังโป่ง ตำาบล
ร้องกวาง อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อให้ราษฎรในเขตตำาบลร้องกวาง พื้นที่การเกษตร 
2,000 ไร่ และเขตตำาบลทุ่งศรี พื้นที่การเกษตร 1,000 ไร่ ให้มีน้ำาเพื่อใช้ในการเกษตรและ 
ใช้อุปโภค - บริโภค 

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 
 นายปรีชา จานทอง ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วย นายสมหมาย 
ม่วงใหม ผู้อำานวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร นายไพบูลย์ หวังชูชอบ ผู้อำานวยการศูนย์ 
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 และนายอนันตศักดิ์ แย้มชื่น ผู้อำานวยการโครงการชลประทาน
กาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการขุดลอกร่องชักน้ำาระบบ
ประปาเทศบาล ตำาบลคำาเหมือดแก้ว อำาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งโครงการดังกล่าว 
เป็นโครงการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่กรมชลประทานได้ดำาเนินการเพื่อ 
ช่วยเหลือเกษตรกร
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ภารกิจด้านพัฒนาแหล่งน้ำาและวางโครงการ

 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558  
 นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 
อธิบดีกรมชลประทาน นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายภานุกิจ 
ดิษพึ่ง ผู้อำานายการสำานักงานชลประทานที่ 10 และนายชูอิจิ อิเคดะ ผู้แทนจาก JICA 
ประจำาประเทศไทย ร่วมพิธีส่ง - มอบ ประตูระบายน้ำากระมังและประตูระบายน้ำาหันตรา 
เพื่อป้องกันอุทกภัยและวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของราษฎร 
เกษตรกรรม และสาธารณูปโภคได้รับความเสียหาย รัฐบาลญี่ปุ่นจึงส่งผู้เชี่ยวชาญด้าน 
บริหารจัดการน้ำามายังประเทศไทย และมอบเงินช่วยเหลือจำานวน 2,550 ล้านเยน เพื่อ
ดำาเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำากระมังและประตูระบายน้ำาหันตรา เพื่อลดความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป ณ สถานที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำากระมัง จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา 

 ปี 2558
 กรมชลประทานจับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำาร่องศึกษาแผนพัฒนาลุ่มน้ำาห้วยหลวง
ตอนล่างครบวงจร ดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน มั่นใจเป็นทางออกตอบโจทย์
แก้ปัญหาเรื่องน้ำา ทั้งน้ำาท่วม น้ำาแล้ง และน้ำาเสีย ในพื้นที่ได้ดีที่สุด พร้อมมั่นใจจะสามารถ
เปิดใช้งานประตูระบายน้ำาห้วยหลวงที่สร้างเสร็จมาแล้วกว่า 12 ปี ได้เต็มศักยภาพ เตรียม
ขยายผลไปดำาเนินการในพื้นที่อื่นๆ
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ภารกิจด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557
 นายสาธิต มณีผาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำารุงรักษา) ให้การ
ต้อนรับ Dr.Jong-I HO Depa Director Dept.of Irrigation and Engineering และคณะ
ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวัน ในโอกาสมาประชุมดูงานเพื่อจัดทำา Fact-Finding ภายใต้
โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย - ไต้หวัน (Kick - off) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 
- 5 ธันวาคม 2557 โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 
สุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารที่ทำาการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 
 กรมชลประทานเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA 2015 
ในหัวข้อเรื่อง “Climate Change and Water and Environment management in 
Monsoon Asia” ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คอง คอร์ด กรุงเทพ โดยมี สมาคมนักอุทกวิทยา
ไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย กรมชลประทาน 
กรมทรัพยากรน้ำา และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ และนำาเสนอผลงานทางวิศวกรรมศาสตร์ การชลประทาน และการจัดการน้ำา 
โดยมี ฯพณฯ นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม และ นายเลิศวิโรจน์ 
โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน นายทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำานวยการสำานักบริหารจัดการน้ำา 
และอุทกวิทยา ร่วมบรรยาย

 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 
 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน และรองอธิบดีกรมชลประทานทั้ง 4 
ท่าน ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากสาธารณรัฐเกาหลี นำาโดย นายเซาะ ซึง ฮวาน 
(Mr. Suh Seoung Hwan) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และคมนาคม 
(Minister of Land, Infrastructure and Transport) และคณะผู้ติดตามจากหน่วยงาน 
K-water พร้อมร่วมปรึกษาหารือในประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือเรื่องการบริหารจัดการน้ำา 
ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น ๓ อาคารอำานวยการ กรมชลประทาน สามเสน
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ภารกิจด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558   
 กรมชลประทานจัดให้มีการสัมมนาการบริหารจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วม 
อย่างย่ังยืน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมชลประทาน - JIID โดยในส่วนของกรมชลประทาน 
มีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วม 
(การส่งน้ำา บำารุงรักษา) จากโครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษากระเสียว โครงการส่งน้ำาและ
บำารุงรักษาท่าบัว โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาแม่ยม และโครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษา
โคกกะเทียม ด้าน JIID มีการบรรยายสรุปจาก Land improvement District (LID) ซึ่ง
เป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำาจากประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ในการชลประทาน ณ ห้องประชุมสำานักงานชลประทานที่ 10 อำาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 
 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการประปา
ส่วนภูมิภาค และ นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัทจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรน้ำา ภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน) ร่วมลงนามใน พิธีลงนามบันทึกข้อ
ตกลง การสูบผันน้ำาท่อส่งน้ำาเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำาประแสร์ - อ่างเก็บน้ำาคลองใหญ่ ระหว่าง 
กรมชลประทาน ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำา 
ภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน) ณ ห้องน้ำาทิพย์ สโมสรกรมชลประทาน กรมชลประทาน 
ถนนสามเสน

 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
 นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการ 
ประชุมมอบนโยบายในการบริหารบุคลากรที่ถ่ายโอนมาจากสำานักเครื่องจักรกล 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 
สำานักงานชลประทานท่ี 2 ช้ัน 4 มีบุคลากรท่ีถ่ายโอนจากสำานักเคร่ืองจักรกล เข้าร่วมประชุม 
เพื่อรับฟังนโยบายอย่างพร้อมเพรียงกัน
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ภารกิจด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 
 ชุมชนนักปฏิบัติ (ชุมชนวิศวกรรม) โดย มีผู้อำานวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำานักงาน
ชลประทานที่ 5  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำารวจและฝ่ายออกแบบ ร่วมประชุมพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยมีนายอรรถพล ศิริสุวรรณ เป็นผู้นำาเสนอผลงานการออกแบบเขื่อนและ
อาคารประกอบให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส่วนวิศวกรรม

 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 
 นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประชุมการเตรียมความพร้อม ในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนา 
เครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.) ณ ห้อง 300 อาคารศูนย์วิศวกรรม
การชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน

 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 
 นายสมบัติ สาลีพัฒนา ผู้อำานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ สำานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน กรมชลประทาน ให้การต้อนรับ อ.ดร. จำาเนียร วารแพทยาคม อาจารย์ประจำา
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมคณะอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จำานวน 10 ท่าน เข้ารับฟังและบรรยายสรุปผลงานใน PMQA ในหมวด 3 ที่ได้รับรางวัล 
ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 
 ดร.สมเกียรติ ประจำาวงษ์ ผู้อำานวยการสำานักบริหารโครงการ เป็นประธานการประชุม
ติดตามการใช้งบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยหน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 อาคารท่ีทำาการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน 
สามเสน
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ภารกิจด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 
 ว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน
การประชุมการจัดทำากรอบแนวทางการดำาเนินงานตามแผนการส่งเสริมและพัฒนา 
การเกษตรแบบบูรณาการภายใต้แผนปฏิบัติงานการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสำานักสำารวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา อาคารที่ทำาการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานสร้างสุของค์กร ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทำางาน (Happy Workplace) ของสำานักงานชลประทานที่ 2 ณ ห้องประชุมสำานักงาน
ชลประทานที่ 2 ชั้น 4 โดยมีนายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 2 
ให้การต้อนรับ และนายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน บรรยายสรุป 

 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 
 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติ
การ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบัน
พัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายมนัส 
กำาเนิดมณี ผู้อำานวยการสำานักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรม จำานวน 67 คน

 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำา ไทย - สาธารณรัฐเกาหลี (K-water) ครั้งที่ 2 
ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำานวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน 
กรุงเทพฯ

91ANNUAL REPORT 2015
Royal Irrigation Department
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ภารกิจด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 
 โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาลำาตะคอง มีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
บริหารจัดการน้ำาในอ่างเก็บน้ำาลำาตะคอง ณ ที่ทำาการฝ่ายส่งน้ำาและบำารุงรักษาที่ 2  โดยมี
นายไพฑูรย์ ยังรักษา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำาและบำารุงรักษา ที่ 2 โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษา
ลำาตะคอง เป็นผู้ดำาเนินการ และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำานวน 65 คน ในที่ประชุมได้สรุปสภาพ
ภูมิอากาศในปัจจุบัน สถานการณ์น้ำาของอ่างเก็บน้ำาลำาตะคอง รวมทั้งได้มีการหารือกับกลุ่ม
ผู้ใช้น้ำาเกี่ยวกับรอบเวรในการส่งน้ำาเข้าพื้นที่การเกษตร รวมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ กับกลุ่ม
ผู้ใช้น้ำา

 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน และ Mr. Choi Gye Woon CEO and 
president K-water ลงนามรายงานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการบริหารจัดการน้ำา ไทย - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน 
ชั้น 3 อาคารอำานวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
 ว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ
คณะการระบายน้ำาประเทศมาเลเซีย และเจ้าหน้าที่บริษัท UNICOM Global ประเทศ
มาเลเซีย จำานวน 11 ท่าน เข้าศึกษาดูงานกรมชลประทาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
บริหารจัดการน้ำา ณ ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำา กรมชลประทาน ถนนสามเสน 
กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 
 นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการดำาเนินงานด้านแผ่นดินไหว ระหว่าง 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย โดยในส่วนของกรมชลประทาน ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่าย
วิชาการ เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานประจำาปี 2558
กรมชลประทาน92



ภารกิจด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

 เมื่อวันที่ 25 -  26 พฤษภาคม  2558 
 นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำาขนาดกลาง เป็นประธานการจัด 
โครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง รอบรู้เทคนิคการบริหารจัดการ Web Hosting โดยม ี
นายทวีศักด์ิ ไชยวังราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย 
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะเจ้าหน้าท่ีจากกองพัฒนาแหล่งน้ำาขนาดกลาง ณ ห้องประชุม 
กองพัฒนาแหล่งน้ำาขนาดกลาง กรมชลประทาน สามเสน

 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 
 กรมชลประทานจัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ KM The Trainer รุ่น 2 
โดยมี นายธนา สุวัฑฒน ประธานทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน บรรยายหัวข้อ 
กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ นอกจากนั้น นายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ บรรยายหัวข้อ 
การจัดการความรู้กรมชลประทาน

 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 
 นายประวัติ มงคลเนาวรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำา 
และบำารุงรักษา) เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคัดเลือกสถาบัน 
เกษตรกรผู้ใช้น้ำาชลประทานดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. 2559 รอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกสถาบัน 
เกษตรกรผู้ใช้น้ำาดีเด่นระดับประเทศ เข้ารับรางวัลพระราชทานในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
ในปี พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเดอะริช สะพานพระราม 5 อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
 สำานักกฎหมายและที่ดิน มีการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 5 
ชั้น 14 อาคารที่ทำาการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน 
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 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 
 นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนา
แหล่งน้ำาและจัดการน้ำาในพื้นที่ลุ่มน้ำา สำานักงานชลประทานที่ 5) ร่วมกับนายธนา สุวัฑฒน 
ประธานทีมงานจัดการความรู ้กรมชลประทาน ประชุมเพื ่อจัดกิจกรรม KM Site 
Visit 2015 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำาเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ระดับสำานัก/กอง 
ณ ห้องประชุมหนองสำาโรง สำานักงานชลประทานที่ 5 โดยมีคณะทีมงานจัดการความรู้  
กรมชลประทานเป็นผู้ให้คำาแนะนำาในการดำาเนินการกิจกรรม KM สำานักงานชลประทานที่ 5 

 เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน 2558
 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในงาน วันสถาปนา
กรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 113 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าร่วมงาน 
ณ กรมชลประทาน สามเสน
 สำาหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีสงฆ์โดยพระสงฆ์จำานวน 9 รูป จากวัด 
ชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จากนั้นคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกันสักการะ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวชลประทาน คือ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ศาลพ่อปู่ แม่ย่า ศาลต้นโพธิ์ 
(ข้างอาคารสวัสดิการ) และศาลสมเด็จย่าทิพย์มงคลชัยวารีศรีไพศาล หลังจากน้ัน นายณรงค์ 
ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการ
พลเรือน และลูกจ้างประจำาดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. 2557  จำานวน 10 รางวัล โล่รางวัลและ 
เกียรติบัตร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษา โครงการ 
ชลประทานและฝ่ายส่งน้ำาบำารุงรักษา ประจำาปี พ.ศ. 2558 จำานวน 8 รางวัล โล่รางวัลด้าน
กิจการความรู้ดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำานวน 4 รางวัล ณ ห้องประชุม 500 
ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

ภารกิจด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
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 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 
 นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำานวยการโครงการชลประทานแพร่ ร่วมกับ นายเมธี วุฒิเจริญ 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำาและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาแม่ยม 
ร่วมบันทึกเทปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดแพร่ (สวท.) 
คลื่น FM 91 MHz. ในรายการ “น้ำาคือชีวิต” ประเด็นการเตรียมการรับภัยแล้งในช่วงหน้า
ฝนของ จังหวัดแพร่ ซึ่งมีประเด็นการประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ ดังนี้
     1. สถานการณ์น้ำาในช่วงหน้าฝนของ จังหวัดแพร่
     2. การเตรียมการรับภัยแล้งในช่วงหน้าฝนของ จังหวัดแพร่
     3. การแจ้งข่าวหรือการขอความร่วมมือเกษตรกร

 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 
 นายสมศักดิ์ เกตุจำานงค์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม 
สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำาปี 2558 ประเด็นที่เกี่ยวกับ 
กรมชลประทานเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา ประจำาป ี
2558 จำานวน 725 รายการ งบประมาณ 23,856.3841 ล้านบาท ความก้าวหน้าโครงการ
อนุรักษ์ดินและน้ำา จำานวน 5 รายการ เป็นแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจ 
ราชการของกรมชลประทานเพื่อเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำาในพื้นที่เสี่ยงภัยซ้ำาซากใน
ระยะเร่งด่วน และเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำาวิกฤต สร้างเครื่องมือให้มี
ประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมในโครงการสำาคัญตามยุทธศาสตร์ โดยมี ผู้อำานวยการ 
สำานักงานชลประทานที่ 1 - 17 เข้าร่วมชี้แจงต่อผู้ตรวจราชการกรมชลประทาน ณ ห้อง
ประชุม 1 สำานักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน จังหวัดนนทบุรี

 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
 นายธนา สุวัฑฒน ประธานทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน พร้อมทีมงาน KM Team 
กรมชลประทาน เข้าร่วมกิจกรรม KM Site Visit 2015 สำานักงานชลประทานที่ 15 โดยมี 
นายประสิทธ์ิ ชรินานนท์ ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานท่ี 15 พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี 
และทีมงานเครือข่าย ให้การต้อนรับและนำาเสนอผลความก้าวหน้าของการดำาเนินการการจัด 
การความรู้พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน KM Best Practice ณ สำานักงานชลประทานที่ 15 จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ภารกิจด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
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 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม  2558
 นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่  15 นายชูชาติ รักจิตร์ 
ผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาปากพนังอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ  พร้อมด้วยนายกรณรมย์ วรรณกุล ผู้อำานวยการโครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษา 
ลุ่มน้ำาปากพนัง นำาคณะอนุวิชาการศูนย์ฯ สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ (กปร). และบริษัท เบทาโกร เข้าเย่ียมชมศูนย์การเรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียงการะเกด อำาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายธีระ วงศ์สมุทร 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำาชมแปลงสาธิต ภายในศูนย์เรียนรู ้
ดังกล่าว

 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 
 นายธนา สุวัฑฒน ประธานทีมงานจัดการความรู้ และทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน  
ให้การต้อนรับนายภูมิรัฐ ทองอุดม ผู้อำานวยการกลุ่มวิชาการและแผนงาน สำานักฝึกอบรม 
กรมทางหลวงชนบทและคณะ เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ 
ของกรมชลประทาน เพื่อนำาไปใช้ในหน่วยงานต่อไป ณ ห้องฟันเฟือง สำานักเครื่องจักรกล 
กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 
 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน
การประชุม เรื่อง การบริหารจัดการน้ำา โดยใช้ระบบ IT เพื่อดำาเนินการในเขตพื้นที่
ชลประทานของสำานักงานชลประทานที่ 14 โดยมีนายประสิทธิ์ สีโท วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษา
ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำารวจและหรือออกแบบ) คณะ Korea Rural Community 
Corporation (KRC) นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำา สำานักงาน
ชลประทานที่ 14 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำานักงานชลประทาน
ที่ 14 อำาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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 เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2558 
 กองการเงินและบัญชีร่วมกับกองแผนงานได้จัดกิจกรรม Sharing Buddy Day เพื่อ 
แลกเปล่ียนความรู้ ในหัวข้อ “แนวทางการจัดสรรงบประมาณและการตรวจสอบประเภทเงิน” 
โดยมีเจ้าหน้าที่กองแผนงานและกองการเงินและบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ เข้าศึกษา 
ดูงานด้านการเงินและบัญชี โดยมี นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำานวยการกองการเงิน 
และบัญชี และ เจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชีให้การต้อนรับคณะศึกษา ณ ห้องประชุม 
กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน สามเสน

 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 
 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายชานนท์ นนทะวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำานาญงาน 
และนายอุทัย เหล่าบง สำานักงานชลประทานที่ 7 เป็นผู้บรรยายการอบรมยุวชลกร เรียนรู้
งานชลประทาน ณ หอประชุมโรงเรียนวังยาง ตำาบลบุ่งหวาย อำาเภอวารินชำาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

  กรมชลประทานโดยสำานักวิจัยและพัฒนา สำานักบริหารจัดการน้ำาและอุทกวิทยา ร่วมกับ 
INWEPF Thailand และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำากัด ได้ดำาเนินการศึกษาวิจัย 
การทำานาแบบ “เปียกสลับแห้ง (แกล้งข้าว)” จนประสบผลสำาเร็จ สามารถลดปริมาณการใช้น้ำา 
ในการทำานาข้าวได้ถึงร้อยละ 28 ของปริมาณน้ำาที่ใช้ในการทำานาแบบทั่วไป ซึ่งโดยปกติจะ
ใช้น้ำาประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ แต่ถ้าทำานาแบบแกล้งข้าวจะใช้น้ำาเพียงประมาณ 
860 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่เท่านั้น และยังช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย ใช้สารเคมี และน้ำามัน 
เชื้อเพลิง ทำาให้ต้นทุนการผลิตข้าวลดลงจากไร่ละประมาณ 5,600 บาท เหลือประมาณ 
3,400 บาท
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 นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่าย 
บริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ 
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 1 
อาคารท่ีทำาการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน 
สามเสน

 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558
 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะได้
เดินทางมาตรวจเยี่ยมกรมชลประทาน สามเสน  โดยมี นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ  อธิบดี
กรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการกรมชลประทานให้การต้อนรับ 
กรมชลประทานเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำาและเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทานตามศักยภาพลุ่มน้ำาให้เกิดความสมดุล  ตลอดจนบริหารจัดการน้ำาอย่างบูรณาการ 
ให้พอเพียง ทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งดำาเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำา 
ตามภารกิจอย่างเหมาะสมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำา 
และการบริหารจัดการน้ำา โดยที่ผ่านมาได้ดำาเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำาทั้งขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งหมด 17,298 แห่ง สามารถกักเก็บน้ำาได้ประมาณ 79,900 
ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทาน 30.2 ล้านไร่

 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558
 เมื่อวันที่ 3 กันยายน  2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการ 
ICT Day 2015 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมชลประทานมีความรู้ความเข้าใจ 
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถ 
นำามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำาวัน
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 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียน
ดีเด่น ประจำาปี 2558 “ทุนหมุนเวียน สร้างไทย ให้ยั่งยืน” ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม 
อิมแพค เมืองทองธานี ในการนี้ นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำานวยการกองแผนงาน และ
ขา้ราชการกรมชลประทานใหก้ารตอ้นรบั และมอบของทีร่ะลกึ โดยกรมชลประทานไดน้ำาเรอื 
เก็บวัชพืชขนาดเล็ก โดยสำานักวิจัยและพัฒนา ได้คิดค้นเรือเก็บวัชพืชน้ำาขนาดเล็ก ซ่ึงสามารถ 
เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่คลองขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ 
ในครั้งนี้ 

 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 
 สำานักงานชลประทานที่ 7 จัดกิจกรรมวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM day) โดยมี
นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 7 (CKO) เป็นประธาน 
พร้อมทั้งต้อนรับคณะ KM Team กรมชลประทาน เนื่องในโอกาส KM site visit โดยมีการ
จัดนิทรรศการของชุมชนนักปฏิบัติต่างๆ 

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จัดให้มีการมอบรางวัลหน่วยงานภาครัฐ
ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัล
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้แก่ส่วนราชการต่างๆ โดยในส่วนของ 
กรมชลประทาน นายทวีศักด์ิ ธนเดโชพล ผู้อำานวยการกองแผนงาน เป็นผู้แทนกรมชลประทาน 
รับรางวัลประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ จากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ 
รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องเจ้าพระยา 1 - 2 ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ 
กรุงเทพมหานคร

  ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2558   
 กองการเงินและบัญชี ร่วมกับ กองพัฒนาแหล่งน้ำาขนาดกลาง จัดโครงการสอนงานการ
เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในหน่วยเบิกจ่าย ให้กับหัวหน้างาน 
การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของสำานักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 1 - 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำาขนาดกลาง ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ณ 
ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี และห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำาขนาดกลาง
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 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
 นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำาขนาดกลาง เป็นประธานการประชุม 
สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ 2558 พร้อมนี้มีการมอบรางวัลโครงการประกวดผลงาน 
หน่วยงาน และบุคคลด้านการจัดการความรู้ดีเด่น พ.ศ. 2558 และกิจกรรมถอดความรู้ 
ผู้เกษียณอายุราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำาขนาดกลาง

 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำานักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.สัญจร) เพ่ือแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานกลาง (สบค.) และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ต่าง ๆ สำาหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา ระบบงานด้าน HR  ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยมีการดำาเนินการรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง คือ
     ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2558  
     ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2558              
     ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 
     ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558        
     ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะทำางานปรับปรุงคุณภาพน้ำาชลประทาน โดยสำานักวิจัย
และพัฒนา ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายเคมี  ได้จัดโครงการ 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจวัดคุณภาพน้ำา” 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการชลประทานที่มีการจัดเก็บรายได้ค่าชลประทานประจำาปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จำานวน 2 รุ่น  โดยรุ่นท่ี 1 สำาหรับผู้บังคับบัญชา ในเดือนพฤศจิกายน 
2557 และรุ่นที่ 2 สำาหรับผู้ปฏิบัติการ ในเดือนธันวาคม 2558

 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำานักเครื ่องจักรกล ได้ร ับมอบหมายจาก 
กรมชลประทานเข้าช่วยเหลือภัยแล้งเร่งด่วน โดยนำารถขุดและเรือขุดเข้าขุดลอกคลอง 
เพื่อเปิดทางน้ำา ขุดสระเพิ่มเติมและขยายบ่อ สระเดิมให้สามารถเก็บน้ำาได้มากขึ้น บริเวณ 
หนองตาเมฆ จังหวัดอ่างทอง หนองบอน หนองสาหร่าย จังหวัดสิงห์บุรี บึงกระจับใหญ ่
บึงระหาน จังหวัดชัยนาท สระเขากา สระหนองจอก จังหวัดนครสวรรค์
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ภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำา

 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 
 นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตรวจเย่ียมผู้นำาชุมชนและส่วนราชการ 
ในเขต อำาเภอเมืองตาก ณ ที่ทำาการ องค์การบริหารส่วนตำาบลตลุกกลางทุ่ง โดยมีนายดุสิต 
แสงสุคนธ์ ผู้อำานวยการโครงการชลประทานตาก นายภูมิชัย ตะพานแก้ว นายอำาเภอเมือง
ตาก และนายธนโชติ ทำาสีนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลตลุกกลางทุ่ง ให้การต้อนรับ 
เพื่อรับฟังปัญหาเรื่องแหล่งน้ำาและแนวทางแก้ไขในเขตตำาบลตลุกกลางทุ่ง อำาเภอเมือง 
จังหวัดตาก 

 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 
 นายแวมามุ แวหะมะ ผู้อำานวยการโครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาลุ่มน้ำาโก-ลก และ 
นายสุวรรณเวศน์ ลิ่มทวีกูล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำาและบำารุงรักษาระบบชลประทาน เข้าร่วม 
ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2557 
ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยการนี้ได้ทำาการชี้แจง
เพิ่มเติมในส่วนของแผนป้องการอุทกภัยในลุ่มน้ำาโก-ลก และแนวทางบริหารจัดการน้ำา 
ในพรุโต๊ะแดงเพื่อรองรับน้ำาในช่วงฤดูฝน และสำารองน้ำาต้นทุนในพรุไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
ต่อนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 
 ม.ล.อนุมาศ ทองแถม ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 3 เป็นประธานการประชุม
แนวทางการบริหารจัดการฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2557/2558 ณ ห้องประชุม 1 สำานักงาน
ชลประทานที่ 3 เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการดำาเนินงานเพื่อรับมือกับวิกฤติแล้งที่กำาลัง 
จะเกิดข้ึน เน่ืองจากสภาวะน้ำาต้นทุนในปัจจุบันมีจำานวนน้อยมาก และขอความร่วมมือในการ 
งดการปลูกข้าวนาปรัง ที่อาจจะเกิดการขาดแคลนน้ำาในการเพาะปลูกจนทำาให้เกิดความ 
เสียหายได้ โดยขอให้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน โดยมีข้าราชการของสำานักงาน
ชลประทานที่ 3 เข้าร่วมการประชุม

 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตาม
สถานการณ์น้ำาในเขื่อนลำาปาวและรับฟังการบริหารจัดการน้ำา ในช่วงหน้าแล้ง ของโครงการ
ส่งน้ำาและบำารุงรักษาลำาปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมมอบนโยบายในการบริหารจัดการน้ำา 
เพื ่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดี 
กรมชลประทาน นายปรีชา จานทอง ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทาน ที่ 6 และคณะ 
ร่วมให้การต้อนรับ
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำา

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557
 นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 1 และคณะผู้บริหาร
ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่เดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำาและดูงานโครงการพัฒนา
แหล่งน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำาหรับการบริหารจัดการน้ำา 
ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ ลำาพูน และแม่ฮ่องสอน) เน่ืองจากปริมาณน้ำาต้นทุน 
ในปี 2557 นี้มีปริมาณน้อย สำานักงานชลประทานที่ 1 จึงได้จัดสรรน้ำาตามลำาดับความสำาคัญ
โดยมุ่งเน้นไปที่การอุปโภค - บริโภค การรักษาระบบนิเวศ เป็นสำาคัญก่อน จากนั้นจึงจะ
ส่งน้ำาให้พื้นที่การเกษตร ซึ่งทางสำานักงานชลประทานได้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำาให้
ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องแล้ว

 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 
 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ ประจำาวงษ์ 
ผู้อำานวยการสำานักบริหารโครงการ และ นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำานวยการกองแผนงาน
ร่วมชี้แจงผู้บริหารและข้าราชการกรมชลประทาน เพื่อทำาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ดำาเนินงานการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำาให้สอดรับกับการที่รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 
ปี 2558 เพิ่มเติมกว่า 50,000 ล้านบาท และการจัดงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมทั้งได้นำาเสนอแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา 
พ.ศ. 2558 - 2569 รวมระยะเวลา 12 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำา ปัญหาน้ำาท่วม และคุณภาพน้ำา ในลุ่มน้ำาต่างๆ ทั่วประเทศ ณ หอประชุมชูชาติ 
กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 
 นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายประวัติวิทย์ สวัสด์ิดวง 
ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 13 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำาคณะสื่อมวลชน
ติดตามดูงานการแก้ไขปัญหาน้ำาเค็มในลุ่มน้ำานครชัยศรี เพื่อช่วยเหลือสวนกล้วยไม้บริเวณ
คลองจินดา โดยกรมชลประทานดึงปริมาณน้ำาสำารองจากลุ่มน้ำาแม่กลองผันช่วยเหลือ
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ภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำา

 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 
 นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำา 
และจัดการน้ำาในพื้นที่ลุ่มน้ำา สำานักงานชลประทานที่ 5) เป็นประธานการประชุมหารือ 
เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำา ในพื้นที่ลุ่มน้ำา 
ห้วยหลวง โดยมี ผู้อำานวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร  สำานักงานชลประทานที่ 5 ผู้อำานวยการ 
โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาห้วยหลวง และคณะ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโครงการ 
ส่งน้ำาและบำารุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี

 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558  
 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน และนายประวัติวิทย์ สวัสดิ ์ดวง 
ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 13 และคณะเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ติดตามด ู
การบริหารจัดการน้ำาในพื้นที่ลุ่มน้ำาแม่กลองบริเวณฝายยางคลองระบายน้ำาจระเข้สามพัน 
ซึ่งรับน้ำาจากเขื่อนแม่กลอง ปัจจุบันจัดส่งน้ำาให้กับราษฎรใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคใน 
พื้นที่ 5 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลอู่ทอง เทศบาลสองพี่น้อง ตำาบลบ้านดอนคา ตำาบล 
หนองโอ่ง และตำาบลพลับพลาไชย จังหวัดสุพรรณบุรี

 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 
 นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วย นายมงคล 
สุภากาย ผู้อำานวยการโครงการชลประทานสุโขทัย และเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง ร่วมกับ พลตรีผดุง 
ยิ่งไพบูลย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก และคณะ ร่วมประชุมหารือการพัฒนา
แหล่งน้ำาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำาท่วม - น้ำาแล้ง จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมโทรมาตร โครงการ
ชลประทานสุโขทัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ตามข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 
 พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น 
ประธานการประชุมเร่ือง แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ เพื่อกำาหนดแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการเพิ่มศักยภาพ 
การเก็บกักน้ำา แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะส้ัน 
ระยะกลาง ระยะยาว โดยมี นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำารุงรักษา ดร.สมเกียรติ 
ประจำาวงษ์ ผู้อำานวยการสำานักบริหารโครงการ นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำานวยการสำานักงาน 
ชลประทานท่ี 5 นายปรีชา จานทอง ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานท่ี 6 นายสมชาย 
คณาประเสริฐกุล ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 7 และนายชิตชนก สมประเสริฐ  
ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานท่ี 8 เข้าประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ณ ห้องประชุมสำานักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำา

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
 นายจุมพล ปืนแก้ว ปลัดอาวุโสฯ เป็นประธานประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำาในลุ่มน้ำา
เจ้าพระยา และจัดสรรรอบเวรการใช้น้ำาให้กับเกษตรกร และผู้นำาชุมชน โดยในส่วนของ 
โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาชัณสูตร มีนายอัสนี จารุชาต หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำาและ
ปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมประชุมในครั้งนี้ นอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ได้แก่ 
กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำาบล และปลัดอำาเภอค่ายบางระจัน ได้รับทราบเพื่อ
นำาข้อมูลเหล่านั้นไปปรับใช้ในพื้นที่และได้รับทราบสถานการณ์น้ำาในปัจจุบัน ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์ ที่ว่าการอำาเภอค่ายบางระจัน อำาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 
   นายสุทธิโรจน์ กองแก้ว ผู้อำานวยการโครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาลำาตะคอง พร้อมด้วย 
นายเริงชัย ลันขุนทด หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำาและปรับปรุงระบบชลประธาน โครงการลำาตะคอง 
และตัวแทนจากสำานักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบผันน้ำา
คลองโคกแฝกสู่บึงพุดซา ในเขตพื้นที่ตำาบลพลกรัง และ ตำาบลสีมุม อำาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่าย
บำารุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้แทนจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต ร่วมแถลงข่าวน้ำาในปัจจุบันต่อสื่อมวลชนได้รับทราบ พบว่าปริมาณฝนในขณะนี้
ยังคงตกน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยปกติ แม้จะเข้าฤดูฝนแล้วก็ตาม ทำาให้ไม่มีน้ำาไหลเข้าเขื่อน อ่าง
เก็บน้ำาต่างๆ น้อยตามไปด้วย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ที่ยังไม่สามารถทำาการ
เพาะปลูกได้ขอให้ชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปีไว้ก่อน เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อผลผลิตที่อาจจะเกิด
ขึ้นเพราะปริมาณน้ำามีน้อย ณ ห้องศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำา กรมชลประทาน 
สามเสน กรุงเทพฯ
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ภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำา

 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 
 พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำาและ 
บำารุงรักษาประแสร์ อำาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อติดตามงานตามแผนยุทธศาสตร ์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 
อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รายงานแผนงานการบริหารจัดการน้ำา 
ภาคตะวันออก เกี่ยวกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำาอ่างเก็บน้ำาประแสร์ เป็น 
การติดตั้งฝายพับได้ โดยใช้บานเหล็กขนาด 1.00 x 17.18 เมตร จำานวน 4 บาน บริเวณ 
สันฝาย (Spillway) สามารถเพิ่มการเก็บกักน้ำาได้อีก 47 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปริมาณ
น้ำาเก็บกักรวม 295 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 80 โดย
โครงการดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมน้ำาต้นทุนให้กับพ้ืนที่การเกษตรและการอุตสาหกรรมใน 
อีสเทิร์น ซีบอร์ด รวมทั้งป้องกันการรุกล้ำาของน้ำาเค็มได้อีกด้วย 

 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558  
 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ร่วม
รายงานสถานการณ์น้ำาในปัจจุบันและแนวทางการบริหารจัดการน้ำาของกรมชลประทาน 
ในสภาวะที่ปริมาณน้ำาในเขื่อนมีอยู่ในเกณฑ์น้อย จึงขอความร่วมมือไปยังเกษตรกรในลุ่มน้ำา 
เจ้าพระยาให้ชะลอการทำานาปี ไปจนกว่าจะมีฝนตกในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อลดความ 
เสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการขาดแคลนน้ำาได้ ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ถนนราชดำาเนินนอก กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558
 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ต้อนรับศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร 
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ รับฟังบรรยายและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการ 
บริหารจัดการภัยแล้งในประเทศไทย ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคาร
อำานวยการ กรมชลประทาน สามเสน
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำา

 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
 นายเจตจิตร โพธ์ิปล่ัง ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน และนายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ 
ผู้อำานวยการส่วนบริหารจัดการน้ำาและบำารุงรักษา สำานักงานชลประทานที่ 6 เข้าร่วมประชุม
การติดตามผลการดำาเนินงานตามแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลตรีอินทรัตน์ 
ยอดบางเตย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำานักงานชลประทานที่ 5 จังหวัด
อุดรธานี

 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 
   นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการน้ำาและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2558 แก่ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม 
ประธานคณะกรรมการด้านข้าว สภาเกษตรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 
สมาชิกสภาเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 14 
อาคารที่ทำาการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

  เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 
 นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 2 ประชุมวางแนวทาง
บริหารจัดการน้ำาในฤดูฝน และฤดูแล้งปี 2558 ในเขตโครงการชลประทานพะเยาและ 
โครงการชลประทานน่าน เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ำาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย 
ของกรมชลประทาน โดยมีผู้อำานวยการโครงการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 
 นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด
การประชุมสัมมนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาของประเทศ จังหวัด
เพชรบุรี โดยมีนายสมเกียรติ ประจำาวงษ์ ผู้อำานวยการสำานักบริหารโครงการ เป็นผู้กล่าว 
รายงานในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกำาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา 
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ภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำา

 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 
 นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำาขนาดกลาง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม
การดำาเนินการของการบริหารจัดการน้ำา โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยเชียง (ตอนบน) อันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ บ้านหนองเจริญ ตำาบลขอนยูง อำาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี และ 
ได้เข้าพบปะพูดคุยและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำาเพื่อการ 
เพาะปลูกร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 

 เดือนกรกฎาคม 2558  
 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์
ดิจิตอล New TV และ PPTV ประเด็นการจัดการน้ำาเค็มรุกล้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยา ท่าจีนและ
แม่กลอง ย้ำามีน้ำาเพียงพอใช้ในการจัดการความเค็มรุกล้ำาในแม่น้ำา พร้อมขอความร่วมมือ
ให้เกษตรกรงดทำานาปรัง เพราะจะทำาให้การใช้น้ำาเพิ่มมากขึ้น เสี่ยงต่อปัญหาขาดแคลนน้ำา 
ในอนาคต

 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558
 นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำารุงรักษา แถลงข่าวภายหลังการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ ำา ณ ศูนย์แถลงข่าว 
กรมชลประทาน สามเสน โดยระบุว่า กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำา 
(สสนก.)  คาดการณ์ปริมาณฝนท่ีตกทางตอนบนของประเทศยังมีปริมาณฝนตกอย่างต่อเน่ือง 
(ช่วงวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2558) หลังจากนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงบ้าง ทั้งนี้ ปริมาณฝน
ของเดือนสิงหาคมจะใกล้เคียงค่าเฉลี่ยปกติ คือประมาณ 240 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยเฉพาะ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558
 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมสามัญคณะ 
กรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำาแห่งประเทศไทย (THAICID) คร้ังท่ี 1/2558 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำาการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำา

 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
 นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำารุงรักษา เป็นประธานการประชุม 
คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำา ครั้งที่ 21/2558 โดยม ี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการน้ำาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์น้ำา ชั้น 2 อาคารอำานวยการ กรมชลประทาน สามเสน

 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 
 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสมชาย คณาประเสริฐ 
ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกหนองสิม 
(วังบักทัน) บ้านผักแว่น ตำาบลยางขี้นก อำาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการ 
ขุดลอกเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกันอุทกภัยตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 
 นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำารุงรักษา แถลงข่าวภายหลังการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ ำา ณ ศูนย์แถลงข่าว 
กรมชลประทาน สามเสน โดยสถานการณ์น้ำาใน 4 เขื่อนหลัก ปัจจุบันมีปริมาณน้ำาใช้การได้ 
ประมาณ 1,600 ล้านลูกบาศก์เมตร ด้านภาพรวมปริมาณน้ำาเก็บกักของอ่างเก็บน้ำา 
ขนาดใหญ่ทั้งประเทศยังมีปริมาณน้ำาในเกณฑ์น้อย มีเพียง 6 แห่งที่มีปริมาณน้ำาในเกณฑ์ดี 
ได้แก่ เข่ือนลำาพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา เข่ือนประแสร์ จังหวัดระยอง เข่ือนหนองปลาไหล 
จังหวัดระยอง ในความดูแลของกรมชลประทาน และเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เขื่อน 
รัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ในความดูแลของการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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ภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำา

 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
 นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำานวยการโครงการชลประทานแพร่ พร้อมด้วย นายสุดใจ 
เพ็งใจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำาและบำารุงรักษาท่ี 2 นายณัฐชนนท์ พรรัตนอนันต์ นายช่างเคร่ืองกล 
ชำานาญงาน ลงพื้นที่ดำาเนินการวางท่อกาลักน้ำาอ่างเก็บน้ำาห้วยปุย เป็นอ่างโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริ ก่อสร้างเมื่อปี 2530 ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ 4 ตำาบลทุ่งแค้ว อำาเภอหนอง 
ม่วงไข่ จังหวัดแพร่ มีความจุเก็บกัก 0.28 ล้านลูกบาศก์เมตร มีท่อส่งน้ำาฝั่งขวาขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ซึ่งสามารถส่งน้ำาให้กับพื้นที่การเกษตรได้ถึง 1,000 ไร่

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558  
 นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำารุงรักษา แถลงข่าวภายหลังการประชุม 
คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำา โดยระบุว่า จากการคาดการณ์ 
สภาพฝนโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำาและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) พบว่า พายุดีเปรสชั่นจากประเทศเวียดนามมีโอกาสเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย 
ในวันที่ 16 กันยายน 2558 นี้ บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี และจะเคลื่อนตัวเข้าในบริเวณ 
ตอนกลางของประเทศ ลักษณะเช่นน้ีจะทำาให้เกิดฝนตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่าง 
วันที่ 16 - 17 กันยายน ภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน ตลอดจนภาคกลาง 
ท้ังตอนบน - ตอนล่าง และภาคตะวันออก ก็จะมีปริมาณฝนตกต่อเน่ืองท้ังสัปดาห์ด้วยเช่นกัน 
ซ่ึงจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำาไหลเข้าเข่ือนคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา เข่ือนขุนด่านปราการชล 
จังหวัดนครนายก และเขื่อนบางพระ จังหวัดชลบุรี เพิ่มมากขึ้นด้วย

 ปี 2558
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมชลประทานจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ยุวชลกรได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา 
ของการชลประทานในประเทศไทย ความสำาคัญและลักษณะของอาคารชลประทานประเภท 
ต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้คุณค่าและความสำาคัญของน้ำา 
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ภารกิจด้านทั่วไป
และสาธารณประโยชน์

 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557
 นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 2 ร่วมเปิดตัวโครงการ 
“เขื่อนสวย น้ำาใส คืนความสุขให้ประชาชน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดลำาปาง และ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณสันเขื่อนกิ่วลม อำาเภอเมือง จังหวัดลำาปาง โดยมีนายธานินทร์ 
สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำาปาง เป็นประธานในพิธี และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กำาจัดจอกหูหนูบริเวณเขื่อนกิ่วลม 

 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 
 นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ 
หนูแก้ว ผู้อำานวยการโครงการชลประทานแพร่ นายสุดใจ เพ็งใจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำาและบำารุง
รักษาที่ 2 นายอุดมเดช เรืองสกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นางดวงใจ กมลอนุวงศ์ หัวหน้า
งานบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานแพร่ ได้เข้าร่วมพิธีรับสมัครเกษตรกร 
เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกร   ที่รับผลกระทบจากการงดส่งน้ำาเพื่อการทำานาปรัง 
ฤดูแล้งปี 2557/2558 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และเป็นการช่วยเหลือเยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบจากการงดการทำานาปรัง

  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
 คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาลุ่มน้ำาโก-ลก จัดพิธีถวาย 
พระพรชัยมงคล สดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา (5 ธันวาคม 2557) พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปลูก
ต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติและร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา

  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 
 นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำานวยการโครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมา 
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม D-Day การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชจอกหูหนู เขื่อน
กิ่วลมส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระชนมายุ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเมืองมายวิทยา จังหวัด
ลำาปาง  
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ภารกิจด้านทั่วไป
และสาธารณประโยชน์

 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 
 นายชยันต์ เมืองสง ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาแหล่งน้ำาขนาดใหญ่ กรมชลประทาน 
นำาคณะข้าราชการกรมชลประทานไปร่วมถวายพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันที่ 10 ธันวาคม 
ของทุกปีซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับ
ถาวรเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นเครื่องกำาหนดระเบียบแบบแผนของสังคม
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย 
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ณ หน้ารัฐสภา กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 
 นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธาน
เปิดงานวันเด็ก ประจำาปี 2558 ภายใต้ช่ืองาน “คืนความสุขให้ เด็กไทยหัวใจเกษตร คร้ังท่ี 12” 
โดยมี นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน นายสุจินต์ หล่ิมโตประเสริฐ ผู้อำานวยการ 
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นายณัฐพงศ์ ศิริโภค ผู้อำานวยการส่วนปฏิบัติการ 
สำานักงานชลประทานที่ 11 ร่วมในพิธีเปิดงาน ณ สำานักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อำาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ท้ังน้ี กรมชลประทาน โดย สำานักงานชลประทานท่ี 11 และกอง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดกิจกรรม นิทรรศการ เกมตอบคำาถาม จับรางวัล 
แจกของขวัญ แจกอาหารสำาหรับผู้มาร่วมงาน

 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
 นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 16 ได้เข้าร่วมกิจกรรม  
โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เน่ืองในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 

 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2558
 นายฉลอง  เกียรติศักดิ์โสภณ  ผู้อำานวยการโครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาปัตตานี พร้อม 
คณะเจ้าหน้าท่ี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นส้มโอ  ณ บริเวณหลังบ้านพัก 
เขื่อนปัตตานี เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงม ี
พระชนมายุ ครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
 นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
จัดพิธีกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน 
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันท่ี 2 เมษายน 2558 และพิธีรับมอบเข็มท่ีระลึก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา 

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 
 นายไชยงค์  จงอาสาชาติ ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยผู้อำานวยการ
ส่วน ผู้อำานวยการโครงการ ในเขตจังหวัดลำาปาง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 
5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ อ่างเก็บน้ำาแม่เสริมอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอเสริมงาม 
จังหวัดลำาปาง โดยมีนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำาปาง เป็นประธานใน
พิธี 

  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 
 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและ
ข้าราชการกรมชลประทานเข้าร่วมงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย พร้อมทั้งให้พร 
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำาปี 2558 โดยมีพิธีรดน้ำาขอพรจากผู้บริหารกรมชลประทาน  
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและยังมีกิจกรรมร่ืนเริงเพ่ือรักษาประเพณีไทยอันดีงาม 
ของไทยอีกด้วย ท้ังสร้างความสุขความสามัคคีแก่เจ้าหน้าท่ีกรมชลประทาน

  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 
 หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วยโครงการ ชลประทาน 
ชัยภูมิ โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาพรมเชิญ โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาชีบน สำานักงาน 
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 สำานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 และ
โครงการก่อสร้าง 6 ร่วมกิจกรรมในโครงการชัยภูมิสัมพันธ์สร้างสรรค์งานกีฬา ครั้งที่ 3  
ปี 2558 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสร้างสามัคคีบูรณาการการ
ทำางานพัฒนาแหล่งน้ำาในเขตจังหวัดชัยภูมิ 

ภารกิจด้านทั่วไป
และสาธารณประโยชน์
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 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 
	 นายเลิศวิโรจน์	 โกวัฒนะ	 อธิบดีกรมชลประทาน	 เป็นประธานในงานวันสถาปนา
กรมชลประทาน	ครบรอบปีที่	113	โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าร่วมงาน	
ณ	กรมชลประทาน	สามเสน

 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 
	 นายภาณุกิจ	 ดิษพึ่ง	 ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่	 10	 พร้อมด้วยผู้บริหาร	 และ
เจ้าหน้าที่	 ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอด
พิการซ้ำาซ้อน	จังหวัดลพบุรี	

 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558
	 โครงการชลประทานแพร่	 นำาโดย	 นายเกียรติศักดิ์	 หนูแก้ว	 ผู้อำานวยการโครงการ 
ชลประทานแพร่	 เข้าร่วมกิจกรรม	 Bike	 for	 Mom	 ปั่นเพื่อแม่	 เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 รวมท้ังเป็นการส่งเสริมสุขภาพ 
และรณรงค์ให้มีน้ำาใจในการใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย	 ซึ่งกำาหนดเส้นทางปั่นจักรยาน
ระยะทางรวม	40	กิโลเมตร	โดยมีนายศักดิ์	สมบุญโต	ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	เป็นประธาน 
นำาขบวน	และข้าราชการ	ประชาชน	จังหวัดแพร่กว่า	3,000	คน	เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้	

 วันที่ 14 สิงหาคม 2558
	 สำานักงานชลประทานที่	 14	 นำาโดยนายเฉลิมเกียรติ	 คงวิเชียรวัฒน์	 ผู้อำานวยการ
สำานักงานชลประทานท่ี	14	พร้อมด้วยผู้อำานวยการส่วนและเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน	ได้จัดกิจกรรม 
“วันแม่	ปี	2558	”	อำาเภอปราณบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	โดยร่วมตักบาตรพระสงฆ์	9	รูป	
ณ	หน้าหอประชุมดำารงศักดิ์	

ภารกิจด้านทั่วไป
และสาธารณประโยชน์
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ภารกิจด้านทั่วไป
และสาธารณประโยชน์

 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558
	 นางณภัทร	 เวียงคำามา	 ผู้อำานวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	 กองส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน	 นำาทีมเจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	 ร่วมบริจาคเงิน 
ยาสามัญประจำาบ้าน	น้ำาดื่ม	พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารเย็นให้กับน้องๆ	มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ 
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	อำาเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี 
ภายใต้โครงการ	“ปันน้ำาใจให้น้อง”	

 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 
	 นายประพิศ	จันทร์มา	ผู้อำานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำาขนาดกลาง	เป็นประธานเปิดงาน 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน	 กองพัฒนาแหล่งน้ำาขนาดกลาง	 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ 
จากกองพัฒนาแหล่งน้ำาขนาดกลาง	สำานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง	1	-	สำานักงาน 
ก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง	 16	 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความ
สามัคคีระหว่างผู้บริหาร		และเจ้าหน้าที่	

  ปี 2558 
 ในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	คณะอนุกรรมการการสวัสดิการส่งเสริมคุณธรรมและ 
จริยธรรม	 กรมชลประทาน	 ร่วมกับ	 กลุ่มสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต	 สำานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล	 จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาจิต	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน	 ได้มีโอกาส 
รับฟังธรรมบรรยาย	เพื่อเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงาน
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 ล้ำาสมัยทันโลกด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     กรมชลประทาน

 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน
 การจัดการความรู้กรมชลประทาน

ส่วนที่

5 ทิศทางการบริหารจัดการในอนาคต



ล้ำาสมัยทันโลกด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมชลประทาน

ICT@RID
	 50	ปีที่กรมชลประทานนำาระบบ	Digital	Computer	เข้ามาใช้
ช่วยในการปฏิบัติงาน	 	 พร้อมกับการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง	
จนถึงทุกวันนี้	และจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
	 เริ่มตั้งแต่การเช่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์	 IBM	 1130	 ใช้บัตร 
เจาะรูเป็นสื่อของชุดคำาสั่งและข้อมูล	 การประมวลผลทำาได้เพียง 
คราวละอย่างเท่านั้น	(ภาพที่	1)

                             

 ภาพที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์ IBM 1130 พร้อมเครื่องเจาะบัตร

	 ต่อมาระบบไมโครคอมพิวเตอร์และมินิคอมพิวเตอร์ก็เข้ามามี
บทบาทในกรมชลประทาน	 การประมวลผลก็มีความหลากหลายข้ึน 
เริ่มการปฏิบัติงานแบบ	Real	time	(ภาพที่	2)
                              

	 จนต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่	 ที่สามารถอำานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้มากขึ้น		สามารถปฏิบัติงาน		ได้ทุกๆ	ที่	โดยสร้างระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้นเพื่อเชื่อมโยงระบบทั้งในส่วนกลางและ
ภูมิภาค	 พร้อมๆกับการพัฒนาระบบเชื่อมโยงกับสากล	 (Internet)	
โดยมี	เว็บไซต์	กรมชลประทานขึ้น	WWW.RID.GO.TH			ซึ่งระบบที่
ใช้งานสามารถสนองความต้องการตามภารกิจของกรมชลประทาน 
ได้ในระดับหนึ่งมีระบบงานสารสนเทศ	 ระบบจัดเก็บข้อมูลด้วย
เทคโนโลยี	 Telemetering	 ระบบฐานข้อมูลที่จำาเป็นถูกพัฒนาขึ้น	
เพียงแต่เพิ่มจำานวนอุปกรณ์ให้เพียงพอพร้อมกับการขยายขีดความ
สามารถของระบบเครือข่ายให้มากขึ้นทั้งขนาดและการครอบคลุม
พื้นที่	 ที่ตั้งของหน่วยงานในภูมิภาคของกรมชลประทาน	 (ภาพที่	 3		
และ	ภาพที่	4)

 ภาพที่ 2 Apple ไมโครคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ 
VAX 11/750 
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	 จนขีดความสามารถของระบบแม่ข่ายการให้บริการไม่สามารถ
ตอบสนองคุณภาพงานตามประสิทธิภาพที่กรมชลประทาน
ต้องการได้	 ต้องปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเป็นระบบคอมพิวเตอร์
เสมือนพร้อมกับระบบจัดเก็บข้อมูลที่สามารถรองรับ	Big	Data	ได้	 
ซึ่งส่งผลดีไม่เฉพาะประสิทธิภาพของงานเท่านั้น	 ยังสามารถสนอง
ตอบเรื่องพลังงาน			และสิ่งแวดล้อม		รวมทั้งการบริหารจัดการ			
โดยได้พัฒนาข้ึนเป็นระบบท่ีเรียกว่า	RID	Private	Cloud	(ภาพท่ี	5) 

                  

 ภาพที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายภายใน
กรมชลประทาน สามเสน

 ภาพที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงทั่วประเทศ
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	 จากจุดนี้จึงได้พัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ	ขึ้น			สนับสนุน
การปฏิบัติงานของกรมชลประทาน	 ในลำาดับแรกคือระบบ	 VoIP	
และ	 ระบบ	 RoIP	 โดยนำาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่นั้น
มาพัฒนาเป็นระบบสื่อสารทางเสียงที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ได้อย่างมาก	 ระบบ	 VDO	 Streaming	 เพื่อเป็นสื่อหรือช่องทาง 
ในการถ่ายทอด	 นโยบาย	 แผน	 หรืออื่นๆ	 ให้เจ้าหน้าที่ของ
กรมชลประทานได้รับรู้อย่างทั่วถึง	 	 ระบบ	 VDO	 Conference 
ซึ่งปัจจุบันสามารถร่วมประชุมได้แม้กำาลังปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
ต่างๆ			ระบบเสียงตามสายผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรา 
แอบเรียกว่า	 RIDRadio	 สามารถจะสื่อสารด้วยเสียงผ่าน	 ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถรับฟังได้ทุกที่		กำาลังพัฒนาต่อเนื่อง 
เป็นระบบ	RIDChannel	 โดยจะนำาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	

ระบบ	VDO	Conference	 ระบบ	e-Training	มาปรับใช้หรือที่ 
เรียกว่าต่อยอด	
	 การพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆรวมทั้งระบบสารสนเทศที่ได้
พัฒนาไว้แล้วทั้งหมดจะถูกปรับปรุง	 ไปสู่ระบบที่เรียกว่า	 Mobile 
Application	ในเร็วๆ	น้ี	ซ่ึงขณะน้ีหลายระบบได้ดำาเนินการเรียบร้อย 
แล้ว	 และสุดท้ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 ที่กำาลังพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่	 มีคุณภาพยิ่งขึ้นทั้งความเร็วและความเสถียร
ของระบบ	 โดยจะพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายเพ่ิมเติม 
เพื่อความรวดเร็วในการพัฒนา		RID	Free	WIFI	เพื่อรองรับนโยบาย 
BYOD	 ภายในกรมชลประทาน	 และพร้อมที่จะรองรับการบริการ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการชลประทานท่ัวประเทศของกรมชลประทาน	

 ภาพที่ 5 ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูล
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การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน

ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน
	 ในระยะเวลาที่ผ่านมาของกรมชลประทานมีการกำาหนด
และประกาศค่านิยมให้บุคลากรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการ 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการทำางาน	 ซึ่งค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่ดำาเนินการมานั้น	 ล้วนเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดี 
จากรุ่นสู่รุ่น	 แต่ในปัจจุบันสภาวการณ์และแนวโน้มการก้าวเข้าสู่
กรมชลประทานของบุคลากรรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไป	 มีความหลาก
หลายและซับซ้อนของโครงสร้างการปฏิบัติงานมากขึ้น	 รวมถึง
วิกฤตการเกษียณอายุราชการของบุคลากรรุ่นเก่าที่มีความรุนแรง
มากขึ้นทุกปี	 ทำาให้การสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของกรมชลประทาน
กำาลังจะเลือนหายไป	
	 กรมชลประทานโดยสำานักบริหารทรัพยากรบุคล	 จึงมีการอนุมัติ 
ในหลักการให้ดำาเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมกรมชลประทาน	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2558	 เมื่อ
วันที่	 ๒๓	 กันยายน	 ๒๕๕๗	 มุ่งเน้นให้ที่ปรึกษาดำาเนินการกำาหนด
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบุคลากรในปัจจุบันของ
กรมชลประทาน	 รวมทั้งดำาเนินการปลูกฝังแนวทางการประพฤติ
ปฏิบัติที่คาดหวังให้เกิดขึ้น	 ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและผูกพันที่ 
เชื่อมโยงชาวชลประทานไว้อย่างเหนียวแน่น	 ซึ่งคณะกรรมการ
ดำาเนินการจ้างที่ปรึกษาได้พิจารณาให้สถาบันวิจัยและให้คำา
ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำาเนินโครงการ
	 การดำาเนินการโครงการมีรูปแบบการดำาเนินการโดยสรุป	 3	
ขั้นตอน	ได้แก่
 
 ขั้นตอนที่ 1 
	 ศึกษาข้อมูลเพ่ือกำาหนดค่านิยมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
บุคลากรในปัจจุบันของกรมชลประทาน	ดำาเนินการศึกษาข้อมูล
จากบุคลากรทุกกลุ่มภายในกรมชลประทาน	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด	 กระบวนการเก็บข้อมูลมีการ
จัดทำาแบบสอบถาม	 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร	 และจัดการประชุม
ระดมสมองผู้บริหารระดับสูง
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 ขั้นตอนที่ 2 
	 การกำาหนดค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานที่ได้รับ
จากการประมวลผลการศึกษาข้อมูล	 รวมทั้งจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการกำากับดูแลที่ปรึกษาทางวิชาการ	 การประชุมคณะ 
กรรมการอำานวยการโครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
กรมชลประทาน	 และการประชุมคณะทำางานโครงการปลูกฝัง 
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน
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 วัฒนธรรมกรมชลประทาน 
	 “เชี่ยวชาญเรื่องน้ำา	
	 ทำางานมีมาตรฐาน	บูรณาการเพื่อประชาชน”
 
 ค่านิยมกรมชลประทาน
  “WATER for All”
 Work	Smart	 เก่งงาน	เก่งคิด
 Accountability	 รับผิดชอบงาน
 Teamwork	&	Networking	 ร่วมมือร่วมประสาน
 Expertise	 เชี่ยวชาญงานที่ทำา
 Responsiveness	 นำาประโยชน์สู่ประชาชน

 ขั้นตอนที่ 3 
	 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานให้เป็น
แนวทางการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรทั่วทั้งกรมชลประทาน	
โ ด ย มี ก า ร กำ า ห นด แ ผนป ลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม แ ล ะ วั ฒน ธ ร ร ม
กรมชลประทาน	 ระยะเวลา	 5	 ปี	 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบ	 Gamification	 รวมถึงการจัดทำาสื่อ	 เอกสาร	 ในรูปแบบ
คู่มือ	โปสเตอร์	แผ่นพับ	ที่คั่นหนังสือ	เพลง	วีดีโอ	สปอตวิทยุ	เสื้อ
โปโล	ฯลฯ	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสื่อสารค่านิยมและวัฒนธรรม
กรมชลประทานให้เป็นไปอย่างทั่วทั้งองค์กรต่อไป
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 จากกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 
หรือ	 PMQA	 หมวดที่	 4	 การวัด	 วิเคราะห์และจัดการความรู้	 ซึ่ง
เป็นรากฐานสำาคัญของการปรับปรุงกระบวนการทำางานทั้งระบบ	
จึงจำาเป็นต้องมีการวางแผน	 ออกแบบ	 และบริหารจัดการอย่าง
รอบคอบ	 เพื่อให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
งานอย่างเท่าทัน
	 การจัดการความรู้	(Knowledge	Management:	KM)	นับเป็น 
เครื่องมือสำาคัญที่ช่วยนำาพาองค์กรให้มีพัฒนาการก้าวกระโดดไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 (Learning	Organization)	 องค์กร
ที่มีระบบการเรียนรู้ไหลเวียนคล้ายเส้นเลือดหล่อเลี้ยงการทำางาน
ของอวัยวะต่างๆ	โดยที่การจัดการความรู้สามารถช่วยเพิ่มคุณค่า
และ/หรือมูลค่าสินทรัพย์ขององค์กร	 เพื่อพร้อมส่งมอบให้แก่ 
ผู้บริการตามห่วงโซ่คุณค่า	(Organization	Value	Chain)
	 กรมชลประทาน	ได้นำาเครื่องมือการจัดการความรู้	(KM)	มาใช้ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ	 โดยมีการดำาเนินการอย่าง 
เป็นระบบ	 แบบแผน	 ทั่วทั้งองค์กร	 นำาการขับเคลื่อนโดยทีม
งานจัดการความรู้	 (RID	 KM	 Team)	 ซึ ่งมีผู ้บริหารสูงสุด	 คือ 
อธิบดีกรมชลประทาน	 ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารการจัดการความรู้ 
กรมชลประทาน	(RID	CKO)	นับตั้งแต่จุดเริ ่มต้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ.	2548	เป็นต้นมา		KM		ยังคงก้าวเดินอย่างไม่หยุดนิ่ง	ทั้งใน
ระดับกรม	และระดับสำานัก/กองต่าง	ๆ	 ได้มีการสร้างความร่วมมือ
กันอย่างเข้มแข็งในการผลักดันให้บุคลากรในหน่วยงานทุกส่วนได้
ใช้	KM	เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพงาน	
 ในปัจจุบัน	เคร่ืองมือการจัดการความรู้	(KM	Tools)	ถูกนำามาใช้ 
อย่างแพร่หลาย	 จนเป็นความคุ้นเคยในการประยุกต์ใช้งานทั้งใน
ระดับหน่วยงาน	หน่วยงานย่อย	ตลอดจนระดับบุคคล		เช่น	After	
Action	Review	:	AAR		ซึ่งจะดำาเนินการเมื่อแต่ละงาน/โครงการ
สิ้นสุดลง	 นอกเหนือจากการรายงานสรุปผลการทำางานตามปกติ	
เกิดบรรยากาศของการหารือ	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ ่งกันและกัน
อย่างสร้างสรรค์
	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.2558	 ที ่ผ่านมา	 การจัดการความรู ้	
กรมชลประทาน	ได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือ	“เพื่อนช่วยเพื่อน”	นำามา 
ออกแบบเป็น	 “KM	 Buddy	 2015”	 คือ	 กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
ขยายเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน	 เปิดประตูสู่การประสานความ
ร่วมมือ	ช่วยเหลือ	แบ่งปันความรู้	นอกเหนือจากการเอื้อประโยชน์
ด้านการจัดการความรู้ให้เกิดกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพแล้ว 
ยังก่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ของต่างหน่วยงานที่มีการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน		

การจัดการความรู้ เครื่องมือสู่ความเลิศด้านการชลประทาน
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	 ผลการปฏิบัติงาน	 โดยใช้	 KM	 เป็นเครื่องมือในการปรับปรุง
คุณภาพนั้น	 แสดงออกผ่านการตรวจประเมินการจัดการความรู้
ตามเกณฑ์	KMA	:	Knowledge	Management	Assessment	ซึ่ง
ให้ความสำาคัญกับการใช้	KM		ให้เนียนในกระบวนการทำางานอย่าง
เป็นธรรมชาติในทุกมิติ	 ตั้งแต่ระบบการนำาองค์กร	 การวางแผน
ยุทธศาสตร์	 การให้ความสำาคัญแก่ผู้รับบริการ	 การวัดผลและ
จัดการความรู้	 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล	 และส่งผลปลายทางที่
การปรับปรุงกระบวนการ	ส่งต่อผลลัพธ์ที่มีคุณค่าตามภารกิจ		
     
    

	 การจัดการความรู้จึงนับเป็นเครื่องมือที่สำาคัญที่จะนำาพา
องค์กร	 ไปสู่อนาคตการเป็น	 “องค์แห่งการเรียนรู้”......องค์กรที่ 
ประกอบไปด้วยบุคลากรที่พร้อมเรียนรู้	 และพัฒนาตนเองไปอย่าง
ไม่หยุดน่ิง.......	องค์กรท่ีไม่รีรอท่ีจะเรียนรู้จากความผิดพลาด	พร้อม 
กับการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ	 เพื่อรักษาศักยภาพในการ 
ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน....... . .องค์กรที่ เป็นเลิศด้านการ
ชลประทานเพื่อสนับสนุนการเกษตรได้อย่างเต็มศักยภาพ
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 กรมชลประทานเสริมสร้างการมีส่วนรวม
    ในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำา
    และบริหารจัดการน้ำา



 ข้อมูลชลประทานสำาหรับผู้บริหาร
 ผู้บริหารกรมชลประทาน
 คณะทำางานจัดทำาหนังสือรายงานประจำาปี

     กรมชลประทาน ปี 2558
 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือรายงานประจำาปี 

     กรมชลประทาน ปี 2558

ส่วนที่

6 ภาคผนวก



ข้อมูลชลประทานสำาหรับผู้บริหาร
สรุปข้อมูลพื้นฐานด้านการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1. การพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย

การใช้ที่ดินของประเทศ จำานวนพื้นที่ (ไร่)

1.1)	พื้นที่ประเทศไทย	1/ 320,696,888

1.2)	พื้นที่ทางการเกษตร	1/ 149,236,233

1.3)	พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทาน	 60,294,241

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

30,484,866
17,971,285
6,565,055
5,948,527

2. สรุปผลการดำาเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำา  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำาดับที่ รายการ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)

1 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 16,000 -

2 โครงการชลประทานขนาดกลาง 11,300 10,500

รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่		และขนาดกลาง 27,300 10,500

3 โครงการชลประทานขนาดเล็ก	 			198,321 					40,285

รวมทั้งสิ้น 225,621 50,785

หมายเหตุ	:	1/	ข้อมูลสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี	พ.ศ.	2556	(5	มี.ค.	2558)

3. ผลการดำาเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำา ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำาดับที่ รายการ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)

1 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 17,971,285 175,000

2 โครงการชลประทานขนาดกลาง 6,563,355 57,596

รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่		และขนาดกลาง 24,534,640 232,596

3 โครงการชลประทานขนาดเล็ก	 5,948,527 12,423,450

รวมทั้งสิ้น 30,483,167 12,656,046
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ผู้บริหารกรมชลประทาน

ตำาแหน่ง/ชื่อสกุล โทรศัพท์ โทรสาร e-mail

อธิบดี	
นายสุเทพ		น้อยไพโรจน์

0	2241	0065
0	2241	0250

0	2241	3026 suthep_mhee28@yahoo.co.th

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
ว่าที่ร้อยตรี	ไพเจน		มากสุวรรณ์

0	2243	6919 0	2243	6918 paijan_rid@yahoo.com

รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
นายสัญชัย		เกตุวรชัย

0	2667	0960	 0	2669	3086 Sanchai_32@hotmail.com

รองอธิบดีฝ่ายบำารุงรักษา 0	2669	4247 0	2669	4258

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
นายณรงค์		ลีนานนท์

0-2241-2057 0	2669	2445 Naronglee1234@gmail.com

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)
นายโสภณ		ธรรมรักษา

0	2243	6965 0	2241	2419 sopontamraksa@hotmail.com

ผู้ทรงคุณวุฒด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ)

0	2669	3598 0	2241	3346

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านสำารวจและหรือออกแบบ)
นายสาธิต		มณีผาย

0	2669	4264 0	2669	5052 Nalayer01@yahoo.com

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบำารุงรักษา)	

0	2669	3595 0	2669	3595

สถานที่ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์

กรมชลประทานสามเสน	เลขที่		811	ถนนสามเสน	แขวงถนน
นครไชยศรี	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ		10300

0	2241	0020
0	2241	5655

0	2241	0740	-	9

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

กรมชลประทาน	ปากเกร็ด	เลขที่		200		ถนนติวานนท์	
ตำาบลบางพูด	อำาเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	11120

0	2583	6050	-	69 0	2583	8348

127ANNUAL REPORT 2015
Royal Irrigation Department



คณะทำางานจัดทำาหนังสือรายงานประจำาปี กรมชลประทาน ปี 2558

1.1	 รองอธิบดีฝ่ายบริหาร	 	 ประธานคณะทำางาน

1.2				ผู้อำานวยการสำานักบริหารจัดการน้ำาและอุทกวิทยา	 	 คณะทำางาน

1.3				ผู้อำานวยการกองการเงินและบัญชี	 	 คณะทำางาน

1.4				ผู้อำานวยการกองแผนงาน	 	 คณะทำางาน

1.5				ผู้อำานวยการสำานักบริหารทรัพยากรบุคคล	 	 คณะทำางาน

1.6			 ผู้อำานวยการสำานักบริหารโครงการ	 	 คณะทำางาน

1.7				ผู้อำานวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	 	 คณะทำางาน

1.8				ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	 	 คณะทำางาน

1.9				ผู้อำานวยการส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	 	 คณะทำางาน

	 สำานักบริหารทรัพยากรบุคคล

1.10		ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการและติดตามประเมินผล	 	 คณะทำางาน

	 สำานักพัฒนาแหล่งน้ำาขนาดใหญ่

1.11		ผู้อำานวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	 	 คณะทำางาน

	 กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.12		ผู้อำานวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ	 	 คณะทำางาน

	 กองแผนงาน

1.13		ผู้อำานวยการส่วนติดตามและประเมินผล	 	 คณะทำางาน

	 กองแผนงาน

1.14		ผู้อำานวยการส่วนวิเคราะห์นโยบาย	 	 คณะทำางานและเลขานุการ

								กองแผนงาน	 	 	 	 	 	

1.15		นางจิราพร		บูรณัติ	 	 คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ

								นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ	กองแผนงาน 

1.16		นางมณฑา		ชาวโพธิ์					 	 คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

								นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ	กองแผนงาน

รายงานประจำาปี 2558
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แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือรายงานประจำาปีกรมชลประทาน ปี 2558
ความคิดเห็นของท่านจะนำาไปปรับปรุงการจัดทำาหนังสือรายงานประจำาปีกรมชลประทาน

ให้สอดคล้องกับความประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อไป

  ตอนที่ 1  สถานที่ปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
 	 หน่วยงานส่วนกลางของกรมชลประทาน	(ระบุ)	......................................................................................................................................

 	 หน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมชลประทาน	(ระบุ)	..................................................................................................................................

 	 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(ระบุ)	...........................................................................................................................

 	 หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(ระบุ)	........................................................................................................................ 

 	 องค์กรอิสระ	(ระบุ)	..................................................................................................................................................................................

 	 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		(ระบุ)	.......................................................................................................................................................

 	 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน	(ระบุ)	........................................................................................................................................................

 	 อื่นๆ	(โปรดระบุ)	......................................................................................................................................................................................

  ตอนที่ 2  ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง “ระดับความคิดเห็น” ที่มีต่อหนังสือรายงานประจำาปีกรมชลประทาน ปี 2558

  ตอนที่ 3  ข้อมูลเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะ
	 3.1			ข้อมูลที่ท่านต้องการให้เพิ่มเติมในหนังสือรายงานประจำาปีกรมชลประทาน

  ..................................................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................................................
	 3.2		 ข้อเสนอแนะ

  ..................................................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านในการตอบแบบสอบถาม

ท่านสามารถกรอกแบบสอบถามแล้วส่งทางไปรษณีย์	เลขที่	811	ถนนสามเสน	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300
หรือ	โทรสารหมายเลข	0	2669	5014	หรือทาง	e-mail	:	macha122@yahoo.co.th	หรือ	buranut@gmail.com

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

ประเด็นความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่พึงพอใจ

2.1	รูปเล่ม

1)	ความเหมาะสมของการออกแบบรูปเล่ม

2.2	เนื้อหาสาระ

1)	ความน่าสนใจ

2)	ความทันสมัย

3)	ความครอบคลุม

4)	ความถูกต้อง

2.3	การนำาข้อมูลในหนังสือรายงานประจำาปีกรมชลประทาน	ปี	2558	ไปใช้ประโยชน์	(สามารถเลือกได้มากกว่า	1	ข้อ)

1)	  ใช้ข้อมูลประกอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ..............................................................................................................................

2)	  ใช้ข้อมูลประกอบการเรียน/การสอน............................................................................................................................................

3)	  ใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ	(โปรดระบุ)	...........................................................................................................................................




	rid-1
	rid-2
	rid-3
	rid-4
	rid-5

