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สารจากผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู 
สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

 ตามท่ีรัฐบาลไดใหทุกหนวยงานจัดทํายุทธศาสตรเพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการ
ดําเนินงานนั้น สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา จึงไดจัดทํา "แผนยุทธศาสตรสํานัก
บริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ใหเชื่อมโยงสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรกรมชลประทาน โดยถือเปนเรื่องจําเปนท่ีบุคลากรในสํานักฯ จะตองรับรูและทราบถึงยุทธศาสตร
ของสํานัก เพ่ือใหมีกรอบและแนวทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

 จุลสารสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยาฉบับนี้ไดนําเสนอ "แผนยุทธศาสตรสํานักบริหารจัดการ
น้ําและอุทกวิทยา" โดยสวนยุทธศาสตร ผมจึงอยากใหชาว สบอ. ไดอานและทําความเขาใจ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานของสํานักฯ มีความเปนปกแผนตามเปาหมายการดําเนินงานโดยมีประเด็นยุทธศาสตรเปนเข็มทิศ
นําทาง เพ่ือมุงสูความสําเร็จท่ีสงตอไปสูการพัฒนาการดําเนินงานของกรมชลประทานในท่ีสุด 

 

 

 
      นายธีระพล  ตั๊งสมบุญ 

            ผส.บอ. 
 

                   สวนยุทธศาสตร 
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ยุทธศาสตรสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

1. วิสัยทัศน 

  “การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณการ ใหทุกภาคสวนอยางเพียงพอ ท่ัวถึง และ
เปนธรรม โดยใชนวัตกรรมเทคโนโลยท่ีีทันสมัย เพ่ือใหกรมชลประทาน เปนองคกรอัจฉริยะในป 2579” 

2. พันธกิจ 

1) บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหเพียงพอ ท่ัวถึง และเปนธรรม 

2) สนับสนุนวิชาการในดานการบริหารจัดการน้ํา และ การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 

3) สนับสนุนการปรับปรุงการบํารุงรักษาอาคารชลประทานใหพรอมใชงาน 

4) พัฒนาฐานขอมูลใหถูกตองและใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย 

3. ประเด็นยุทธศาสตร 

1) บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 

2) การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา ตามภารกิจ 

3) องคกรอัจฉริยะท่ีมุงเนนประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา 

4. เปาประสงค 

สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา ไดกําหนดเปาประสงคตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4 ดาน คือ ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ ดานคุณภาพการใหบริการ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ และดานการพัฒนาองคกรมี จํานวน 11 เปาประสงค คือ 

 ก. ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ  
   1. การบริหารจัดการน้ําโดยใหทุกภาคสวนไดรับน้ําท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเปนธรรมตาม   
      ปริมาณน้ําตนทุนท่ีมีในแตละป (อุปโภค บริโภค เกษตร อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ) 
   2. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีลดลงอันเนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแลง 
   3. เปนองคกรอัจฉริยะ 

 ข. ดานคุณภาพการบริการ 
   4. การคาดการณสถานการณน้ํามีความทันสมัยและเขาถึงกลุมเปาหมายของชลประทานท่ีทันตอ  
      เหตุการณ 

 ค. ดานประสิทธิภาพ 
   5. เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจทางการเกษตรในพ้ืนท่ีชลประทาน 
   6. การปรับเปลี่ยนการใชน้ําภาคเกษตรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   7. บูรณาการรวมกับจังหวัด กลุมจังหวัด และทองถ่ิน ในการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี 
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 ง. ดานการพัฒนาองคกร 
   8.  สงเสริมนวัตกรรมและองคความรู 
   9.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
   10. พัฒนาเทคโนโลยี 
   11. ปรับปรุงระบบและวิธีการทํางาน 

5. การวิเคราะห SWOT Analysis ของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา (สบอ.) 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห SWOT ของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
ประเด็น
พิจารณา 
(Issues) 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

จุดออน 
(Weakness) 

โอกาส 
(Opportunities) 

ภาวะคุกคาม 
(Threats) 

1.ระบบ 
(System)/ 
เครื่องมือ 
(Equipment) 

1. สบอ. มี รูปแบบ ระบบแผนงาน   
   และคูมือในการปฏิบัติงานท่ี    
   ชัดเจน 
2. สบอ.ดูแลศูนยปฏิบัติการนํ้า  
   อัจฉริยะ (SWOC)เปนศูนยปฏิบัติการ  
   ซึ่งเปนการรวบรวมขอมลูดานนํ้า  
   แบบบูรณาการมาทําการวิเคราะห  
   ดวยเครื่องมือตางๆ อยางรวดเรว็   
   เพ่ือปองกันแกไข และบรรเทา  
   ปญหาดานนํ้าอยางถูกตอง แมนยํา   
   และตรงประเด็น (FAST) และม ี 
   ศูนยอุทกวิทยา ฯ ภาค 8 ศูนย  
   และสถานีทดลองการใชนํ้า  
   ชลประทานในเขตภมูิภาค 9   
   สถานี ทําใหสามารถปฏิบัติงานได  
   อยางครอบคลุมท้ังประเทศ และมี   
   ประสิทธิภาพ 
3. มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานโทร  
   มาตรท้ังขนาดใหญ กลาง เล็ก   
   ครอบคลุมท้ังประเทศเพ่ือการ  
   บริหารจัดการนํ้า 

1.ขาดแนวทางการ  
  สื่อสารใหประชาชน  
  เขาใจไดงาย 
2.เครื่องมือเกา  
  เสื่อมสภาพเน่ืองจาก  
  ใชเวลามานาน 
3.การจัดทําขอเสนอ  
  โครงการเพ่ือขอรับ  
  การจัดสรรงบประมาณ  
  มีขอจํากัดดานขอมูล  
  และความเขาใจใน  
  กระบวนการขอ  
  จัดสรรงบประมาณ 
 

1. มีหนวยงานท้ัง  
   ภายนอก (กรมอุตุ   
   ปภ. กรมฝนหลวง   
   ฯลฯ) และภายใน   
   กรมชลประทาน  
   (สชป)รวมถึงครือ  
   ขายภาคเอกชน   
   ประชาชน (JMC)   
   รวมดําเนินการใน  
   การบริหารจัดการ  
   นํ้า 
 

1. ความเปลี่ยนแปลงทาง  
  ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน   
  บอยครั้งและทวีความ  
  รุนแรงมากข้ึนใน  
  ปจจุบัน อาจนํามาซึ่ง  
  อุบัติภัยดานนํ้าท่ีเกิด  
  ข้ึนกับเข่ือน/อางเก็บนํ้า 
2. หนวยงานท่ีรับการถาย  
   โอนภารกิจไป(เชน   
   โครงการ ชป.เล็ก )   
   ขาดความเช่ียวชาญใน  
   การพัฒนา การ  
  บํารุงรักษาและการ  
  บริหารจัดการนํ้า   
  ตลอดจนงบประมาณท่ี  
  ใชในการดูแลโครงการ 

2.สไตลการ
บริหาร 
(Style) 

1. ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน และ   
   แผนงานระยะยาวท่ีชัดเจน 
2. ผูบริหารมีคานิยมทุมเทในการ  
   ทํางาน และตอบสนองตอปญหาท่ี  
   เกิดข้ึนทันที 

1.การบริหารเนนการ  
  สั่งการจากบนสูลาง  
  เปนหลัก ดวยเหตุท่ี  
  ไดรับมอบหมายงาน  
  เรงดวนเปนประจํา     
  ทําใหบุคลากรขาด      
  แรงบันดาลใจในการ  
  ทํางานเชิงรุก 

1.ทิศทางการพัฒนา  
  ประเทศ และการ  
  ปฏิรูปตางใความ  
  สําคัญกับการให  
  บริหารจัดการนํ้า  
   มากข้ึน 

1. นโยบายจากภายนอก  
   กรมชลประทานหรือ     
   การแทรกแซงจาก  
   นักการเมือง อาจสงผล  
   ตอทิศทางการทํางาน 

3.บุคคลากร 
(Staff) 

1.บุคลากรมีความรูความสามารถ
และความเช่ียวชาญท่ีเกิดจากการสั่ง

1.อัตรากําลังบุคลากร
ในแตละสวนมีจํานวน  

1.ภาครัฐกําลังเรง
ผลักดันใหมีการนํา
เทคโนโลสารสนเทศ 

1.การบริหารจัดการนํ้ามี
ผูท่ีมีสวนเก่ียวของจํานวน   
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ประเด็น
พิจารณา 
(Issues) 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

จุดออน 
(Weakness) 

โอกาส 
(Opportunities) 

ภาวะคุกคาม 
(Threats) 

 สมประสบการณมานาน มีการพัฒนา
และถายทอดองคความรูดาน ความ
ปลอดภัยเข่ือน บริหารจัดการนํ้า 
งานสงนํ้าและบํารุงรักษา 

  นอยไมสมดุลกับงาน
ท่ีไดรับมอบหมายมาก
ข้ึน ทําใหบุคลากรตอง
รับภาระมากและขาด
ขวัญกําลั ง ใจในการ
ทํางาน 
2 . ข า ร า ช ก า ร / ผู มี
ประสบการณในการ
ทํางานลดลง เน่ืองจาก
เ ก ษี ย ณ / ย า ย ง า น /
ลาออกบอยทําใหขาด
ความตอเน่ืองในผลการ
ปฏิบัติงานทุกระดับ 
3.ระบบการอบรมท่ีมี
อยูยังไมสนองตอความ
ตองการท่ีแทจริงของ
บุคลากร 

สงเสริมการวิจัยและ
นวัตกรรมเขามาปรับ
ใชภายในองคกร และ
การทํางาน พรอม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เพ่ือยกระดับ
การทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

  มาก อาจสงผลตอ  
  รูปแบบการดําเนินงาน  
  ได เชน ความชัดเจนใน  
  การสื่อสาร สรางความ  
  เขาใจ 

4. สมรรถนะ 
  (Compe-  
  tency) 
 

1.สบอ. มีองคความรู และมี  
  มาตรฐานการดําเนินงานท่ีเปนท่ี  
  ยอมรับ และเปนหน่ึงในแหลง  
  เรียนรูท้ังในและตางประเทศ 

1.บุคลากรบางสวน  
  ขาดความรูทางดาน  
  เทคนิค เทคโนโลยีใน  
  การการปฏิบัติงาน  
  ดานการคาดการณ  
  นํ้าฝน-นํ้าทา เชน  
  โปรแกรม Mike-11 

1.การเพ่ิมจํานวน  
  ของประชากร  
  สังคมเมือง และ  
  กิจกรรมทาง  
  เศรษฐกิจภาค  
  เกษตรและ   
  อุตสาหกรรมทําให  
  มีความตองการนํ้า  
  มากข้ึน 

1 . ค ว ามคาดห วั ง จ าก
ป ร ะ ช า สั ง ค ม ต อ ก า ร
บริหารจัดการนํ้า ทําให
ตองเรงรัดเพ่ือตอบสนอง
ความตองการและความ
คาดหวังท่ีสูงข้ึน 
2.ปญหาบูรณาการการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
เชนสรางถนนขวางทาง
นํ้า 

5.โครงสราง 
(Structure) 

1. สบอ มีโครงสรางการปฏิบัติงาน  
   ครอบคลุมบรหิารจดัการนํ้าอยาง  
   ครบวงจรและครอบคลมุการ  
   บริหารจัดการนํ้าไดท่ัวประเทศ 
2. มีฐานขอมูลพ้ืนฐานท่ีใชในการ  
   บริหารจัดการนํ้าเปนจาํนวนมาก   
   และนาเช่ือถือ 

 1.พัฒนาการทาง   
  ดานเทคโนโลยี  
  สามารถนํามาชวย  
  ในการสนับสนุน  
  การพัฒนาระบบ  
  บริหารจัดการนํ้า   
  ระบบชลประทานได 

1 . ข า ด ค ว า ม แ น น อ น     
ใ น ก า ร ไ ด รั บ จั ด ส ร ร
งบประมาณทําใหการ
ดําเนินงานตามแผนงาน 
โ ค ร ง ก า ร ข า ด ค ว า ม
ตอเน่ือง 
2.มีการเปลี่ยนแปลงการ
ใช ท่ีดิน (Land Use 
Changed) และรุกล้ําลํา
นํ้า และพ้ืนท่ีชลประทาน 
สงผลลบตอสิ่งแวดลอม
และกอใหเกิดอุปสรรคใน
การจัดการนํ้าเพ่ิมข้ึน 
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รูปท่ี1  แผนท่ียุทธศาสตรสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
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จากการวิเคราะหปญหา สามารถ พบปญหาได 11 ประเด็นปญหาดังตารางท่ี 2 ดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 2 ประเด็นปญหาในแตละสวนของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

 

 

 
 
 
 
 
 

หนวยงาน 

ประเด็นปญหา 

คน อุปกรณ/

เครื่องมือ 
สถานที ่ งบประมาณ 

ระบบ

ฐานขอมูล 

ระบบ 

internet/ 

itWeb site 

มาตรฐาน

งานไม

ชัดเจน 

ระบบโทร

มาตร

เสื่อมสภาพ 

องคความรู
ใหม/นวตกรรม 

การ

ประชาสัม

พันธ 

 

การ

ประสานงาน 

1.ฝายบริหาร            

2.ยุทธศาสตร            

3.บริหารจัดการ

น้ํา 

           

4.อุทกวิทยา            

5.ประมวล

วิเคราะห

สถานการณน้ํา 

           

6.ปรับปรุง            

7.ปลอดภัย

เขื่อน 

           

8.สวนการใชน้ํา

ชลประทาน 

           

9.ศูนยอุทกภาค            

10.สถานีทดลอง

การใชน้ํา 

           

11.ภาพรวม 

สบอ. 
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ประเด็นปญหาและการพัฒนาแกไข 

จากการวิเคราะหปญหา สามารถ พบปญหาได 11 ประเด็นปญหา 

ตารางท่ี 3 ประเด็นปญหาและการพัฒนาแกไข 

ที่ ประเด็น รายละเอียดของปญหา การพัฒนาแกไข 

1 คน 1. บุคลากรไมเพียงพอ  ขาดชวงในการรับเขาทํางาน   
2. บุคลากรขาดประสบการณ 
3. ขาดแรงจูงใจในการทํางานขาดขวัญกําลังใจในการ  
   ทํางาน 
4. การจางงาน 

1. เรงบรรจุตามอัตรากําลังท่ีวาง 
2. อบรมใหความรูผานกระบวนการ KM และ 
Rotate งานลักษณะ On the Job training 
คลายระบบ HiPPS หรือเพ่ิมคุณสมบัติบุคลากร
ในการบรรจุเปนเงื่อนไขพิเศษ เชน การพิมพงาน 
การใชโปรแกรมตางๆ 
3. การสรางความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน
ขึ้นไมเจาะจงโดยกําหนดตําแหนง 
4. จางคนแบบเหมาบริการ เชน การรับสง
เอกสาร 

2 อุปกรณ/เคร่ืองมือ 1.เครื่องมือและอุปกรณสํานักงานลาสมัย ไมตอบ
สนองตอการทํางานในยุคปจจุบัน ทําใหเกิดความ   
ลาชาในการทํางาน 
2. ขาดอุปกรณใหมในการทํางาน เชน ยานพาหนะใน
การตรวจวัดคุณภาพนํ้า 
3. เครื่อง Current meter มีอายุการใชงานมานาน 
มากกวา 30 ป บางรุนไมมีอะไหลทดแทน   
4. ขาดเครื่องมือสํารวจดานอุตุ-อุทก   
5. เครื่อง River Surveyer (M9) ฯลฯ คาซอมมีราคา
สูง และตองซอมท่ีตางประเทศ   
6. กลองระดับมีสภาพเกา และไมเพียงพอตอภารกิจ 
7. ขาดเรือทองแบนขนาดเล็ก 
 

- ครุภัณฑท่ีมีอายุการใชงานมากเส่ือมสภาพใหทํา
การจําหนาย และการปรับกรอบมาตรฐาน
ครุภัณฑใหม ใหขอ มูลตามความตองการใน
ปจจุบัน เครื่องมือบางชนิดไมได    ใชงานนําออก
จากกรอบครุภัณฑแลวนําเครื่องมือใหมท่ีจะตอง
ใชใสเขาแทน 
 

3 สถานที ่ 1. ขาดพ้ืนท่ีท่ีตองใชเก็บเอกสาร 
 

1. Scan เอกสารลงใน file PDF เปนไฟลๆเพ่ือ
ลด  
   พ้ืนท่ีใชสอยในการเก็บเอกสารสํานักงาน 

4 งบประมาณ 1. อาคารชลประทานไดรับมอบ-สงมอบจากหนวยงา
นกอสรางเพ่ิมขึ้นทุกปแตงบประมาณท่ีไดรับในการ
บํารุงรักษา ไมสอดคลองกับปริมาณอาคาร 
2. ไมมีงบประมาณสํารอง ในการแกไขปญหาในการซ
อมแซมบํารุงรักษาอาคารชลประทานการกําจัดวัชพืช
การปองกันนํ้าเค็ม และการสูบระบายนํ้า ในพ้ืนท่ี
ประสบภัยไดทันทวงที 
3. ศูนยอุทกฯไมไดรับงบประมาณงานซอมแซมเสา
ระดับ ในงบประมาณป 2561 จาํนวน 6 ศูนยอุทก 

1. ควรมีงบประมาณเพ่ือรองรับความเสียหายอัน
เ กิ ด จ าก นํ้ า  เ ม่ื อ ห ลั ง ฤ ดู ฝน ท่ี เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง
งบประมาณควรสอดคลองกับสถานการณจริง
ของทุกปเพ่ือสนับสนุนเพ่ิมเติม 
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ที่ ประเด็น รายละเอียดของปญหา การพัฒนาแกไข 

5 ระบบฐานขอมูล 1. ขอมูลสถานการณน้ําสํานักงานชลประทาน ขอมูล  
   สถานการณน้ําของโครงการชลประทานจังหวัด ขอมูล  
   สถานการณน้ําของกรมชลประทานไมสอดคลองกับ       
   กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. การบูรณาการขอมูลจากหนวยงานตางๆมีอุปสรรค      
   ในการขอขอมูลในการจัดทํา Big Data 
3. ระบบฐานขอมูลอาคารชลประทาน ขอมูลถายโอน  
   ภารกิจใหแก อปท. การจัดเก็บ/รวบรวบขอมูลยังไมสม  
   บูรณ ไมมีแหลงที่เปนศูนยขอมูลกลาทําใหเกิดปญหา  
   การเรียกใชขอมูลลาชาหรือไมถูกตอง 
4. ขาดคนจัดทําระบบฐานขอมูลIRR Map 
 

1. กําหนดนโยบายและการพัฒนาฐานขอมูล   
   สถานการณน้ําใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยต้ัง   
   คณะทํางาน Set ระบบฐานขอมูลใหเปนขอมูล  
   เดียวกันทั้งในหนวยงานภายในและภายนอก 
2. ต้ังคณะทํางานเพื่อจัดทํา Big Data ในหนวยงาน   
   ตางๆ 
3. จัดทําระบบฐานขอมูลอาคารชลประทานขอมูล     
    ถายโอนภารกจิใหแก อปท ใหเปนPackage    
    เดียวกัน 
4. จัดทําระบบฐานขอมูล IRRMapใหสมบูรณและ  
   นําไปใชประโยชนได 

6 ระบบ internet/ IT  
Web site 

1. ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญทํา โปรแกรม Website   
   ของสวนฯและสํานักฯ 
 

1. เชิญวิทยากรมาอบรมการทําเว็บไซด การอบรม  
   ออนไลน ผานโปรแกรม youtubefacebook     
   การ  ถายทอดสดผานfacebookการตัดตอวิดีโอ  
   เพื่อการเรียนรูรวมกัน 
2. หาอัตรากําลังขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง  
   ชั่วคราวผูจบ Computer ที่มีความสามารถในการ  
   ทํา GIS โปรแกรมคอมพิวเตอรออนไลนFlood   
   Forecasting 

7 มาตรฐานงานไม
ชัดเจน 

1. มาตรฐานในการจัดทําประมาณการตามรูปแบบรายการ  
   ของแตละหนวยงาน ภายใต สบอ.ยังไมเปน มาตรฐาน  
   เดียวกัน 

1. ต้ังคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการทําประมาณการ  
   ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

8 ระบบโทรมาตร
เสื่อมสภาพ 

1. ระบบโทรมาตรและการพยากรณไมสามารถใชงานได  
   อยางเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากระบบขาดงบประมาณ  
   ในการซอมแซมบํารุงรักษา 

1. จัดหางบประมาณซอมแซมบํารุงรักษา หรือ  
    จําหนายระบบโทรมาตรที่เส่ือมสภาพแลว 

9 องคความรูใหม/
นวัตกรรม 

1.งานวิจัยที่ไมสามารถตอยอดไดหรือใชงานได 1. พัฒนางานวิจัยที่เนนการตอยอดและใชงานได   
    ระยะยาว 

10 การประชาสัมพนัธ
(PR) 

1. ขาดการประชาสัมพันธใหหนวยงานภายนอกหรือ  
   ประชาชนทราบผลงานของ สบอ. ถึงมี SWOC แตเปน  
   การประชาสัมพันธภาพรวมการบริหารจัดการน้ํา 

1. ปจจุบันดําเนินการเร่ืองประชาสัมพันธและ  
    ดําเนินการตอเนื่อง 

11 การประสานงาน 1. การประสานงานขอมูลสวนกลางและสํานักงาน  
   ชลประทานมีความลาชา 

1. ลดขั้นตอนการประสานงาน เพื่อความคลองตัวใน  
   การทํางาน 

 
เม่ือวิเคราะหแลว ยุทธศาสตร สบอ. จะตองดําเนินการใหสอดคลองตามยุทธศาสตรกรมชลประทาน 

(2560-2579),ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (2560-2579) และRID No.1 โดยมีโครงการท่ีสําคัญ 
(Flagship Projects) 53 โครงการ แผนงาน/โครงการท่ีหนวยงานเก่ียวของของ สบอ. จะตองดําเนินการ

ท้ังหมด 108 โครงการ ในหวงระยะเวลา 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) รายละเอียดแผนงาน/โครงการ
สามารถดูไดตามล้ิงคเว็บไซด ดังนี้ http://hydrology.rid.go.th/strategy/2562/9.pdf 

 
 
 
 

http://hydrology.rid.go.th/strategy/2562/9.pdf
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จุลสารสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
  

วัตถุประสงค - รวบรวมและจัดระบบองคความรูที่กระจัดกระจายอยูในแตละสวนใหอยูในที่เดียวกัน  
 งายตอการคนควา และนาํไปใชประโยชน 
   - เผยแพรขอมูล ขาวสาร และองคความรูของหนวยงานภายในสํานักใหกับผูอานทั้งภายใน      
   และ ภายนอกองคกรเสริมประสิทธิภาพการส่ือสาร และการแลกเปล่ียนระหวางบุคลากร 
   ของหนวยงานในองคกร 

- เปนชองทางในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และนาํเสนอแนวคิดที่เปนประโยชน และ 
สรางสรรค  

  
ที่ปรึกษา  ผูอํานวยการสํานกับริหารจัดการน้าํและอุทกวิทยา  
 ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการน้ํา 
 ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา   
 ผูอํานวยการสวนการใชน้ําชลประทาน 
 ผูอํานวยการสวนปรับปรุงบํารุงรักษา  
 ผูอํานวยการสวนความปลอดภัยเขือ่น 
 ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร 
 ผูอํานวยการสวนประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา 
 ผูอํานวยการศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําฯ 

  
บรรณาธกิาร นายคณิต  โชติกะ 
 
กองบรรณาธิการ นายสถาพร  นาคคนึง 
    

สถานที่ติดตอ :สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน โทร 0-2241-2360 
  :Fax. 0-2241-2360 http://water.rid.go.th/hydhome/   
 :ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน โทร 0-2241-4794  Fax. 0-4446-5454-5 
 :สวนยุธศาสตร โทร.0-2669-5055 
 :E-mail: sataporn7312@gmail.com 
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