


เตรียมความพร้อมโครงการ
ชลประทานรับมือสถานการณ์น ้า

วางแผนบริหารจัดการน ้า
ให้สอดคล้องสถานการณ์

พัฒนา และขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ และ
สถานีทดลองการใช้น ้าชลประทาน ให้แก่ศูนย์
เรียนรู้และศูนย์เครือข่ายของ ศพก. 882 ศูนย์

งานปรับปรุง และบ้ารุงรักษาโครงการ
ชลประทาน และการตรวจสอบความ
ปลอดภัยเขื่อน (Dam Safety) ให้พร้อม
ใช้งานเต็มศักยภาพ

พัฒนาระบบชลประทานในไร่นา
(งานจัดรูปท่ีดิน และจัดระบบน ้า)

บูรณาการความร่วมมือกับ
คณะกรรมการลุ่มน ้า และ SC ในระดับพื นที่

พัฒนาเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการ
น ้าเพื่อชลประทานอัจฉริยะ

พัฒนาทางเลือกการด้าเนินการส่งน ้า
และบ้ารุงรักษาในงานชลประทาน

ส่งเสริมกระบวนการ
การมีส่วนร่วมกับประชาชน

ใช้พื นที่เขตคลองเป็นพื นที่แก้มลิง
และขยายผลพื นที่ลุ่มต่้าเพื่อส้ารอง

น ้าไว้ใช้ในยามวิกฤติ



เตรียมความพร้อมโครงการ
ชลประทานรับมือสถานการณ์น ้า

วางแผนบริหารจัดการน ้าให้สอดคล้องสถานการณ์

- ปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการน ้าอ่างเก็บน ้าขนาดกลาง

- เพิ่มทักษะความช้านาญด้านความปลอดภัยเขื่อนให้กับบุคลากร
- พัฒนาระบบตรวจวัดระดับน ้าแบบการมีส่วนร่วม

- การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกล เพื่อการรับมืออุทกภัย โดยเฉพาะการติดตั งเครื่องสูบน ้าในพื นที่น ้าท่วมประจ้า 

งานปรับปรุง และบ้ารุงรักษา
โครงการชลประทาน และการ
ตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อน
(Dam Safety) ให้พร้อมใช้งาน
เต็มศักยภาพ

- ตรวจสอบความม่ันคงของเขื่อนขนาดใหญ่ และขนาดกลาง 
- ตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานส้าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมน ้า/ป้องกันน ้าท่วม
- ติดตั งเครื่องมือเขื่อนขนาดกลาง/ขนาดใหญ่ทั งหมดคงเหลือ 155 เขื่อนให้ครบถ้วนทั งหมด
- แผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน
- กิจกรรมที่สนับสนุนการจัดท้าแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเขื่อน 
- Walk Thru

- การวิเคราะห์การไหลของน ้า
- พัฒนาการคาดการณ์ปริมาณน ้าหลากด้วยปริมาณน ้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นชั น

- การวิเคราะห์พื นที่เสี่ยงอุทกภัยน ้าล้นตลิ่งในพื นที่ต่าง ๆ

- การคาดการณ์ปริมาณน ้าในอ่างขนาดใหญ่ อย่างต่อเนื่องทุก ๆ 15 วัน หรือ 1 เดือน



พัฒนาเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการน า้เพื่อชลประทานอัจฉริยะ ได้แก่

พัฒนารูปแบบการด้าเนินการสง่น า้
และบ้ารุงรักษาในงานชลประทาน

พัฒนาระบบชลประทานในไร่นา
(งานจัดรูปท่ีดิน และจัดระบบน ้า)

- SWOC กรมชลประทาน ให้สามารถพยากรณ์และเตือนภัยได้อย่างแม่นย้า
- โทรมาตรน ้าในอ่าง และโทรมาตรวัดพฤติกรรมเขื่อน
- โทรมาตรระดับลุ่มน ้า
- SCADA ควบคุมบานประตูน ้า (SWOC สชป. SWOC โครงการ)
- ฝายพับได้
- Model ค้านวณความต้องการใช้น ้า
- UAV Sensor

บูรณาการความร่วมมือกับ
คณะกรรมการลุ่มน ้า และ SC ในระดับพื นที่

- แผนการจัดสรรน ้าและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน 
และมีการประสานงาน ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ปฏิบัติตามมาตรการการจัดสรรน ้าในฤดูฝน

- ทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย (พรบ. จัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม)
- เพ่ิมแหล่งงบประมาณในการด้าเนินการ

- การบริหารจัดการน ้าในพื นที่ลุ่มต่้า
(1) บางระก้าโมเดล 
(2) พื นที่ลุ่มต่้าเจ้าพระยา
(3) ขยายผลลุ่มน ้าอ่ืนๆ

- ขยายผลการปลูกข้าวแบบนาเปียกสลับแห้ง



ส่งเสริมกระบวนการ
การมีส่วนร่วมกับประชาชน

- ใช้ระบบคลองส่งน ้า, คลองระบายน ้า และหนองน ้า
ในพื นที่ ส้ารองน ้าก่อนหมดฤดูน ้าหลาก เพื่อส้ารองน ้า
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ใช้พื นที่เขตคลองเป็นพื นที่แก้มลิง
และขยายผลระบบชลประทาน
เพ่ือส้ารองน ้าไว้ใช้ในยามวิกฤติ

พัฒนา และขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ และ
สถานีทดลองการใช้น ้าชลประทาน ให้แก่ศูนย์
เรียนรู้และศูนย์เครือข่ายของ ศพก. 882 ศูนย์

- ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
- การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร 
- การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

- การขึ นทะเบียนกลุ่มผู้ใช้น ้า
- การมีส่วนร่วมในการส่งน ้า 14 ขั นตอน
- การสนับสนุนเครื่องมือในยามวิกฤติ



แผนฯ ที่ แผนฯ ที่ แผนฯ ที่ แผนฯ ที่ แผนฯ ที่ 
2504 - 2509 2510 - 2514 2515 - 2519 2520 - 2524 2525 - 2529

เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องควบคู่

การพัฒนาสังคม

เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมหภาคและ
มุ่งพัฒนาภูมิภาค ชนบทเพ่ือลดความเหลื่อมล ้า

Project Approach Integrated Approach

การพัฒนาระดับสาขาและการท้าโครงการ (โครงการขนาดใหญ่) • Project Approach
• Sectoral Approach
• เน้นการลงทุนโครงการพัฒนาเป็นรายสาขาเศรษฐกิจ

• Area based

พื นที่ชลประทานสะสม   รวม ล้านไร่ โครงการ

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง

381 โครงการ2.62 ล้านไร่67 โครงการ15.01 ล้านไร่





แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดสรรน ้าและบ้ารุงรักษา ภายใต้สถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

: Social Distancing

1-2 เมตร

: Border
ป้องกันตนเอง

: PaperlessP

SO
เหลื่อมเวลา

Work from Home

BO

การประสานกับองค์ผู้ใช้น ้ำระดับกลุ่มผู้ใช้น ้ำ, กลุ่มบริหำรจัดกำรน ้ำ, 
คณะกรรมกำรจัดกำรชลประทำน (JMC) ,สมำคมผู้ใช้น ้ำ หรืออ่ืน ๆ

การปฏิบัติงานภายในองค์กร

รวบรวมข้อมูล
พื นฐำน

วำงแผน

ประชุม ชี แจง ตกลง
แผนกำรจัดสรรน ้ำ

ประชำสัมพันธ์แผน

ประเมินผล

SOBOP

ด้านการปรับปรุง 

ซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำและงำน
ก่อสร้ำงระบบชลประทำน

จุดคัดกรองรับสมัครคนงาน

ใช้แรงงานในพื นที่

Camp 
ระบบปิด 2 เมตร

งานโยธา หน้ากาก
ห่าง 2 เมตร

เคร่ืองมือส่วนตัว

วัดอุณหภูมิคนงาน
ติดตามอาการ

มาตรการในพื นที่
แบ่งกลุ่ม/เวลาตาม

สร้างการรับรู้ให้คนงาน

มาตรการด้านการปฏิบัติการและการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกล

1. กำรเคลื่อนย้ำยเครื่องจักรกลหนัก ให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดนั น ๆ 
2. ให้ท้ำควำมสะอำดและฉดีพ่นน ้ำยำฆ่ำเชื อเครื่องจักรทุกครั ง ก่อนกำรเคลื่อนย้ำยไป 
ปฏิบัติกำร พร้อมติดสัญลักษณ์ป้ำยมีข้อควำม “เคร่ืองจักรนี ได้ผ่านการฆ่าเชื อแล้ว” 
ให้มองเห็นได้ชัด
3. กำรสื่อสำรให้ประสำนผ่ำนทำงโทรศัพท์ หรือแอพพลิเคช่ันสื่อสำร เช่น Line และ 
Messenger หลีกเลี่ยงการติดต่อระหว่างบุคคล ตำมแนวทำง SOBOP


