
“การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศไทย”

การปรับตัวของ “กรมชลประทาน”
จากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต



2445-2452 (1) นายเย โฮมนั วนัเดอร์ ไฮเด
2452 (2) นายวนัท ูเบอรเ์กน็
2452-2455 (3) พระยาสวสัดิว์รวถิี
2457 (4) เซอร์ ทอมมสั วอรด์
2457-2465 (5) นายอาร์ ซ ีอาร์ วลิสนั
2465-2466 (6) เจา้พระยาพลเทพ
2466-2479 (7) พระยาชลมารคพิจารณ์
2479-2485 (8) พลตรีพระอดุมโยธาธิยตุ
2485-2486 (9) พระพศิาลสขุมุวทิ
2486 พลตรพีระอุดมโยธาธยิตุ
2486 (10) นายจรญู สบืแสง
2486-2489 พลตรพีระอุดมโยธาธยิตุ
2490-2491 (11) หลวงสนิธุกจิปรชีา
2492-2509 (12) ม.ล.ชูชาติ ก าภู
2509-2514 (13) ม.ล.เชงิชาญ ก าภู
2514-2518 (14) นายแสวง พลูสขุ
2518-2522 (15) นายมนสั ปิตวิงษ์
2522-2527 (16) ร.อ.สนุทร เรืองเลก็
2527-2529 (17) นายประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์
2529-2531 (18) นายสหุะ ถนอมสงิห์
2531-2533 (19) นายจรยิ์ ตุลานนท์
2533-2534 (20) นายเลก็ จนิดาสงวน
2534-2535 (21) นายยทุธ กิง่เกตุ
2535-2538 (22) นายสวสัด์ิ วฒันายากร
2538-2540 (23) นายรุ่งเรือง จลุชาติ
2540-2542 (24) นายปราโมทย ์ไมก้ลดั
2542-2545 (25) นายกจิจา ผลภาษี
2545-2550 (26) นายสามารถ โชคคณาพิทกัษ์
2550-2551 (27) นายธรีะ วงศส์มุทร
2551- 2555 (28) นายชลิต ด ารงศกัด์ิ
2555-2558 (29) นายเลิศวิโรจน์ โกวฒันะ
2558-2559 (30) นายสเุทพ  น้อยไพโรจน์
2559-2560 (31) นายสญัชยั เกตุวรชยั
2560 (32) นายสมเกยีรต ิประจ าวงษ์
2560-2563 (33) นายทองเปลว กองจนัทร์
2564-ปัจจุบนั (34) นายประพศิ จนัมา
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ต้าแหน่งข้าราชการ
กระทรวงเกษตราธิการ

(กรมคลอง)
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 25 
13  ธันวาคม  ร.ศ.127  )

หน้า 1077
กรมคลองได้แบ่งส่วนราชการ  
ดังต่อไปน้ี

1. กองกลาง
2. กองช่างเขียน
3. กองบาญชี
4. กองรายงาน
5. กองการก่อสร้างแลแผนที่
6. กองช่างกล
7. กองโรงเครื่องกล
8. กองโรงเรียน
9. แพนกรักษาแลเก็บเงิน

(1) นายเย โฮมัน        
วันเดอร์ ไฮเด กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ พ.ศ.2557
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 88 ก

30 ธันวาคม 2557)

กรมชลประทานได้แบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปน้ี
1. ส านักงานเลขานุการกรม
2. กองการเงินและบัญชี
3. กองแผนงาน
4. กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง
5. กองพัสดุ
6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
7. ส านักกฎหมายและที่ดิน
8. ส านักเครื่องจักรกล
9. ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
10. – 26. ส านักชลประทานที่ 1-17

27. ส านักบริหารโครงการ
28. ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทก
วิทยา
29. ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล
30. ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่
31. ส านักวิจัยและพัฒนา
32. ส านักส ารวจด้านวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา
33. ส านักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรม

(29) นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

• 2557 กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
• 2558 กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
• 2561 สถาบันพัฒนาการชลประทาน

ตั งเป็นการ
ภายใน

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ.2527

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 101
ตอนที่ 132 ฉบับพิเศษ  27 กันยายน 2527)

กรมชลประทานได้แบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปน้ี
1. ส านักงานเลขานุการกรม
2. กองกฎหมายและที่ดิน
3. กองกรรมวิธีข้อมูล
4. กองการเงินและบัญชี
5. กองการเจ้าหน้าที่
6. กองก่อสร้างโครงการกลาง
7. กองก่อสร้างโครงการย่อย
8. กองก่อสร้างโครงการใหญ่
9. กองเครื่องจักรกลงานดิน
10. กองจัดสรรน้ าและบ ารุงรักษา
11. กองบริหารโครงการเงินกู้
12. กองแผนงานและงบประมาณ
13. กองฝึกอบรม

14. กองพัสดุ
15. กองแพทย์
16. กองยานพาหนะและขนส่ง
17. กองโรงงาน
18. กองวางโครงการ
19. กองวิจัยและทดลอง
20. กองวิทยาการธรณี
21. กองวิศวกรรมเครื่องกล
22. กองสื่อสาร
23. กองส ารวจภูมิประเทศ
24. กองออกแบบ
25. กองอุทกวิทยา
26.-37 ส านักงาน
ชลประทานที่ 1-12

(16) ร.อ. สุนทร เรืองเล็ก

เปลี่ยนโครงสร้าง 19 ครั ง (120 ปี) 

1 13 19



พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบ
ราชการส้านักงานและกรม

ในกระทรวงเศรษฐการ  
พุทธศักราช 2476

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 50
30  มกราคม  2476)

1. ส านักงานเลขานุการกรม
2. กองก่อสร้าง
3. กองช่างกล
4. กองการบูรณะและรักษาน้ า
5. กองคลัง

6. กองจัดซื อที่ดิน
7. กองอุตุนิยม
8. ชลประทานภาคต่างๆ

(7) พระยาชลมารคพิจารณ์
(1/3)

สมัยพระยาชลมารคพิจารณ์ (อธิบดีคนที่ 7) ได้เริ่มตั ง “กองจัดซื อที่ดิน” เมื่อถึงสมัยพลตรีพระอุดมโยธาธิยุต (อธิบดีคนที่ 8) ได้ปรับ
โครงสร้างใหม่ 2 ครั้งโดยไม่มีกองจัดซ้ือที่ดิน จากนั้นในสมัยหม่อมหลวงชูชาติ ก าภู (อธิบดีคนที่ 12) ได้ปรับโครงสร้างรวม 5 ครั้ง ซึ่งได้ตั้ง 
“กองจัดหาที่ดิน” ขึ้นอีกครั้งในการปรับโครงสร้างครั้งที่ 3 และในสมัยนายแสวง พูลสุข (อธิบดีคนที่ 14) ได้ปรับโครงสร้างโดยตั้งส านักงาน
กฎหมายและที่ดิน

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
กรมชลประทาน  

กระทรวงเกษตร  พ.ศ.2502
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 76  ตอนที่ 52
ฉบับพิเศษ  15 พฤษภาคม 2502)

1. ส านักงาน
เลขานุการกรม
2. กองการ
เจ้าหน้าที่
3. กองจัดหา
ที่ดิน
4. กองคลัง
5. กองพัสดุ
6. กองยานพาหนะ
7. กองแพทย์
8. กองวิชาการ

9. กองส ารวจ
10. กอง
ก่อสร้าง
11. กอง
ชลประทาน
หลวง
12. กอง
ชลประทานราษฎร์
13. กองช่างกล
14. กองพลังน้ า
15. กองทาง
ชลประทาน

(12) ม.ล.ชูชาติ ก้าภู
(3/5)

พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบ
ราชการกรมชลประทาน
ในกระทรวงเกษตราธิการ  

พุทธศักราช 2485
(ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 59 ตอน
ที่ 36 ลว. 2 มิถุนายน  2485)

1. ส านักงานเลขานุการกรม
2. กองคลัง
3. กองก่อสร้าง
4. กองแผนผัง
5. กองส ารวจ
6. กองชลประทานหลวง
7. กองชลประทานราษฏร์
8. กองช่างกล

(8) พลตรีพระอุดมโยธาธิยุต
(2/2)

พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบ
ราชการกรมชลประทาน
ในกระทรวงเกษตราธิการ  

พุทธศักราช 2485
(ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 59 ตอน
ที่ 19 ลว. 24 มีนาคม  2485)

1. ส านักงานเลขานุการกรม
2. กองคลัง
3. กองก่อสร้าง
4. กองแผนผัง
5. กองส้ารวจ
6. กองชลประทานหลวง
7. กองชลประทานราษฎร์
8. กองช่างกล

(8) พลตรีพระอุดมโยธาธิยุต
(1/2)

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ.2518
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 42

ฉบับพิเศษ 20 กุมภาพันธ์  2518)
1. ส านักงานเลขานุการ
กรม
2. กองการเงินและ
บัญชี
3. กองการเจ้าหน้าที่
4. กองพัสดุ

5. กองกฎหมาย
และที่ดิน
6. กองแพทย์
7. กองวางโครงการ
8. กองแผนงานและ
งบประมาณ
9. กองส้ารวจภูมิ
ประเทศ
10. กองอุทกวิทยา
11. กองปถพีและ
ธรณีวิทยา
12. กองวิจัยและ
ทดลอง

13. กองออกแบบ
14. กองก่อสร้างโครงการ
ใหญ่
15. กองก่อสร้างโครงการ
ย่อย
16. กองก่อสร้างทาง
ชลประทาน
17. กอง
วิศวกรรมเครื่องกล
18. กองเครื่องจักรกลงาน
ดิน
19. กองโรงงาน
20. กองยานพาหนะและ
ขนส่ง
21. กองสื่อสาร
22. กองจัดสรรน ้าและ
บ้ารุงรักษา
23. -34. ส้านักงาน
ชลประทานที่ 1 – 12

(14) นายแสวง พูลสุข
(1/1)2 5 6 9 12



ต้าแหน่งข้าราชการกระทรวงเกษตราธิการ
(กรมคลอง)

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 25 
13  ธันวาคม  ร.ศ.127  )

หน้า 1077
กรมคลองได้แบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้

1. กองกลาง
2. กองช่างเขียน
3. กองบาญชี
4. กองรายงาน
5. กองการก่อสร้างแลแผนที่
6. กองช่างกล
7. กองโรงเครื่องกล
8. กองโรงเรียน
9. แพนกรักษาแลเก็บเงิน

(1) นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด1



พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ
ส้านักงานและกรม

ในกระทรวงเศรษฐการ  พุทธศักราช 2476
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 50

30  มกราคม  2476)
กรมชลประทานได้แบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้

1. ส้านักงานเลขานุการกรม
2. กองก่อสร้าง
3. กองช่างกล
4. กองการบูรณะและรักษาน ้า*
5. กองคลัง
6. กองจัดซื อที่ดิน
7. กองอุตุนิยม
8. ชลประทานภาคต่างๆ 

(7) พระยาชลมารคพิจารณ์

พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ
ส้านักงานและกรม

ในกระทรวงเศรษฐการ  พุทธศักราช 2477
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 51

6 ธันวาคม  2477)
กรมชลประทานได้แบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้
1. ส านักงานเลขานุการกรม
2. กองก่อสร้าง
3. กองช่างกล
4. กองการบูรณและรักษาน ้า*
5. กองคลัง
6. กองจัดซื้อที่ดิน
7. กองอุตุนิยม
8. ชลประทานภาคต่างๆ 

(7) พระยาชลมารคพิจารณ์

*4 กองการบูรณและรักษาน้ า แบ่ง 5 แผนก (แผนกกลาง แผนก
ผลประโยชน์ แผนกจ้ากัดผักตบชะวา แผนกบูรณะ และ แผนก
รักษาระดับ)

*4 กองการบูรณและรักษาน้ า แบ่ง 4 แผนก 
(ไม่มี แผนกจ ากัดผักตบชะวา)

พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ
ส้านักงานและกรม

ในกระทรวงเกษตราธกิาร  พุทธศักราช 2478
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52

12 พฤษภาคม  2478)
กรมชลประทานได้แบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้
1. ส านักงานเลขานุการกรม
2. กองก่อสร้าง
3. กองช่างกล
4. กองการบูรณและรักษาน้ า
5. กองคลัง
6. กองจัดซื้อที่ดิน
7. กองอุตุนิยม
8. ชลประทานภาคต่างๆ 

(7) พระยาชลมารคพิจารณ์

ตราพระราชกฤษฎีกาฯ เนื่องจากมีการจัดตั้งกระทรวงเกษตราธิการขึ้นใหม่ 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2478 โดยโครงสร้างกรมชลประทานยังเหมือนเดิม

2 3 4



พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ
กรมชลประทาน

ในกระทรวงเกษตราธกิาร  พุทธศักราช 2485
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 59 ตอนที่ 36

2 มิถุนายน  2485)
กรมชลประทานได้แบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้
1. ส านักงานเลขานุการกรม
2. กองคลัง
3. กองก่อสร้าง
4. กองแผนผัง
5. กองส ารวจ
6. กองชลประทานหลวง
7. กองชลประทานราษฏร์
8. กองช่างกล

(8) พลตรีพระอุดมโยธาธิยุต

พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ
กรมชลประทาน

ในกระทรวงเกษตราธิการ  พุทธศักราช 2485
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 59 ตอนที่ 19

24 มีนาคม  2485)
กรมชลประทานได้แบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้
1. ส านักงานเลขานุการกรม
2. กองคลัง
3. กองก่อสร้าง
4. กองแผนผัง
5. กองส้ารวจ
6. กองชลประทานหลวง
7. กองชลประทานราษฎร์
8. กองช่างกล

(8) พลตรีพระอุดมโยธาธิยุต5 6



พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ
กรมชลประทาน

ในกระทรวงเกษตราธิการ  พ.ศ. 2493
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 67 ตอนที่ 27

9 พฤษภาคม 2493)
กรมชลประทานได้แบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้
1. ส านักงานเลขานุการกรม
2. กองคลัง
3. กองพัศดุ
4. กองยานพาหนะ
5. กองแพทย์
6. กองส ารวจ
7. กองวิชาการ
8. กองก่อสร้าง

9. กองชลประทานหลวง
10. กองชลประทานราษฎร์
11. กองช่างกล

(12) ม.ล.ชูชาติ ก้าภู

พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ
กรมชลประทาน

ในกระทรวงเกษตร  พ.ศ. 2495
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 69 ตอนที่ 53

2 กันยายน  2495)
กรมชลประทานได้แบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้
1. ส านักงานเลขานุการกรม
2. กองคลัง
3. กองพัสดุ
4. กองยานพาหนะ
5. กองแพทย์
6. กองวิชาการ
7. กองส ารวจ
8. กองก่อสร้าง
9. กองชลประทานหลวง
10. กองชลประทานราษฎร์
11. กองช่างกล

12. กองพลังน ้า
13. กองทางชลประทาน

(12) ม.ล.ชูชาติ ก้าภู7 8



พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
กรมชลประทาน  

กระทรวงเกษตร  พ.ศ.2502
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 76 ตอนที่ 52

ฉบับพิเศษ  15 พฤษภาคม 2502)
กรมชลประทานได้แบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้
1. ส านักงานเลขานุการกรม
2. กองการเจ้าหน้าที่
3. กองจัดหาที่ดิน
4. กองคลัง
5. กองพัสดุ
6. กองยานพาหนะ
7. กองแพทย์
8. กองวิชาการ
9. กองส ารวจ
10. กองก่อสร้าง
11. กองชลประทานหลวง

12. กองชลประทาน
ราษฎร์
13. กองช่างกล
14. กองพลังน้ า
15. กองทางชลประทาน

(12) ม.ล.ชูชาติ ก้าภู

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
กรมชลประทาน  

กระทรวงเกษตร  พ.ศ.2504
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 78 ตอนที่ 96

ฉบับพิเศษ 22 พฤศจิกายน  2504)
กรมชลประทานได้แบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้
1. ส านักงานเลขานุการกรม
2. กองการเจ้าหน้าที่
3. กองจัดหาที่ดิน
4. กองคลัง
5. กองพัสดุ
6. กองยานพาหนะ
7. กองแพทย์
8. กองแผนงาน
9. กองวิชาการ
10. กองส ารวจ
11. กองก่อสร้าง

12. กองชลประทานหลวง
13. กองชลประทานราษฎร์
14. กองช่างกล
15. กองพลังน้ า
16. กองทางชลประทาน

(12) ม.ล.ชูชาติ ก้าภู

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
กรมชลประทาน  

กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ  พ.ศ.2506
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 51

ฉบับพิเศษ 23 พฤษภาคม  2506)
กรมชลประทานได้แบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้
1. ส านักงานเลขานุการกรม
2. กองการเจ้าหน้าที่
3. กองจัดหาที่ดิน
4. กองคลัง
5. กองพัสดุ
6. กองยานพาหนะ
7. กองแพทย์
8. กองแผนงาน
9. กองวิชาการ
10. กองส ารวจ
11. กองก่อสร้าง

12. กองชลประทานหลวง
13. กองชลประทานราษฎร์
14. กองช่างกล
15. กองพลังน้ า
16. กองทางชลประทาน

(12) ม.ล.ชูชาติ ก้าภู

ตราพระราชกฤษฎีกาฯ 
เนื่องจากมีการจัดตั้งกระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม 2506 โดยโครงสร้าง
กรมชลประทานยังเหมือนเดิม
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พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ.2518
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 42

ฉบับพิเศษ 20 กุมภาพันธ์  2518)
กรมชลประทานได้แบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้
1. ส านักงานเลขานุการกรม
2. กองการเงินและบัญชี
3. กองการเจ้าหน้าที่
4. กองพัสดุ
5. กองกฎหมายและที่ดิน
6. กองแพทย์
7. กองวางโครงการ
8. กองแผนงานและงบประมาณ
9. กองส้ารวจภูมิประเทศ
10. กองอุทกวิทยา
11. กองปถพีและธรณีวิทยา
12. กองวิจัยและทดลอง

13. กองออกแบบ
14. กองก่อสร้างโครงการใหญ่
15. กองก่อสร้างโครงการย่อย
16. กองก่อสร้างทางชลประทาน
17. กองวิศวกรรมเครื่องกล
18. กองเครื่องจักรกลงานดิน
19. กองโรงงาน
20. กองยานพาหนะและขนส่ง
21. กองสื่อสาร
22. กองจัดสรรน ้าและบ้ารุงรักษา
23. -34. ส้านักงาน
ชลประทานที่ 1 – 12

(14) นายแสวง พูลสุข

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ.2527

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 101
ตอนที่ 132 ฉบับพิเศษ  27 กันยายน 2527)

กรมชลประทานได้แบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้
1. ส านักงานเลขานุการกรม
2. กองกฎหมายและที่ดิน
3. กองกรรมวิธีข้อมูล
4. กองการเงินและบัญชี
5. กองการเจ้าหน้าที่
6. กองก่อสร้างโครงการกลาง
7. กองก่อสร้างโครงการย่อย
8. กองก่อสร้างโครงการใหญ่
9. กองเครื่องจักรกลงานดิน
10. กองจัดสรรน้ าและบ ารุงรักษา
11. กองบริหารโครงการเงนิกู้
12. กองแผนงานและงบประมาณ
13. กองฝึกอบรม 14. กองพัสดุ

15. กองแพทย์
16. กองยานพาหนะและขนส่ง
17. กองโรงงาน
18. กองวางโครงการ
19. กองวิจัยและทดลอง
20. กองวิทยาการธรณี
21. กองวิศวกรรมเครื่องกล
22. กองสื่อสาร
23. กองส ารวจภูมิประเทศ
24. กองออกแบบ
25. กองอุทกวิทยา
26.-37 ส านักงาน
ชลประทานที่ 1-12

(16) ร.อ. สุนทร เรืองเล็ก12 13



พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ.2540

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 36ก
18 กรกฎาคม 2540)

กรมชลประทานได้แบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้
1. ส านักงานเลขานุการกรม
2. กองการเงินและบัญชี
3. กองกฎหมายและที่ดิน
4. กองบริหารโครงการเงินกู้
และเงินช่วยเหลือ
5. กองพัสดุ
6. กองยานพาหนะและขนส่ง
7. กองโรงงาน
8. กองสื่อสาร
9. โรงพยาบาลชลประทาน
10. ศูนย์สารสนเทศ
11. ส้านักเครื่องจักรกล
12.-23. ส านักชลประทานที่ 1-12

25. ส้านักพัฒนา
โครงสร้างและระบบ
บริหารงานบุคคล
26.-30. ส้านักพัฒนา
แหล่งน ้า 1-5
31. ส้านักวิจัยและพัฒนา
32. ส้านักส้ารวจด้าน
วิศวกรรมและธรณีวิทยา
33. ส้านักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม
34. ส้านักอุทกวิทยาและ
บริหารน ้า

(23) นายรุ่งเรือง จุลชาติ
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ.2537

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 52ก
22 พฤศจิกายน 2537)

กรมชลประทานได้แบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้
1. ส านักงานเลขานุการกรม
2. กองการเงินและบัญชี
3. กองการเจ้าหน้าที่
4. กองกฎหมายและที่ดิน
5. กองกรรมวิธีข้อมูล
6. กองก่อสร้างโครงการกลาง
7. กองก่อสร้างโครงการย่อย
8. กองก่อสร้างโครงการใหญ่
9. กองเครื่องจักรกลงานดิน
10. กองจัดสรรน้ าและบ ารุงรักษา
11. กองบริหารโครงการเงินกู้
12. กองแผนงานและงบประมาณ
13. กองฝึกอบรม14. กองพัสดุ

15. กองแพทย์
16. กองยานพาหนะและขนส่ง
17. กองโรงงาน
18. กองวางโครงการ
19. กองวิจัยและทดลอง
20. กองวิทยาการธรณี
21. กองวิศวกรรมเครื่องกล
22. กองสื่อสาร
23. กองส ารวจภูมิประเทศ
24. กองออกแบบ
25. กองอุทกวิทยา
26.-37 ส านักงาน
ชลประทานที่ 1-12

(22) นายสวัสด์ิ วัฒนายากร14 15



กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2549 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123
ตอนที่ 43ก 27 เมษายน  2549)

กรมชลประทานได้แบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้
32. ส้านักชลประทานท่ี 17 

(26) นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ.2545

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 103ก
9 ตุลาคม  2545)

กรมชลประทานได้แบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้
1. ส านักงานเลขานุการกรม
2. กองการเงินและบัญชี
3. กองกฎหมายและที่ดิน
4. กองแผนงาน
5. กองพัสดุ
6. ศูนย์สารสนเทศ
7. ส านักเครื่องจักรกล
8. ส้านักโครงการขนาดใหญ่
9. ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
10.-25. ส านักชลประทานที่ 1 –16

26. ส้านักบริหารโครงการ
27. ส านักพัฒนาโครงสร้าง
และระบบบริหารงานบุคคล
28. ส านักวิจัยและพัฒนา
29. ส านักส ารวจด้าน
วิศวกรรมและธรณีวิทยา
30. ส านักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม
31. ส านักอุทกวิทยาและ
บริหารน้ า

(26) นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์16 17



กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 88 ก
30 ธันวาคม 2557)

กรมชลประทานได้แบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้
1. ส านักงานเลขานุการกรม
2. กองการเงินและบัญชี
3. กองแผนงาน
4. กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง
5. กองพัสดุ
6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
7. ส านักกฎหมายและที่ดิน
8. ส านักเครื่องจักรกล
9. ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
10. – 26. ส านักชลประทานที่ 1-17

27. ส านักบริหารโครงการ
28. ส านักบริหารจัดการน้ า
และอุทกวิทยา
29. ส านักบริหารทรัพยากร
บุคคล
30. ส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดใหญ่
31. ส านักวิจัยและพัฒนา
32. ส านักส ารวจด้าน
วิศวกรรมและธรณีวิทยา
33. ส านักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม

(29) นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2554

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 3 ก
6 มกราคม 2555)

กรมชลประทานได้แบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้
1. ส านักงานเลขานุการกรม
2. กองการเงินและบัญชี
3. กองแผนงาน
4. กองพัสดุ
5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
6. ส้านักกฎหมายและที่ดิน
7. ส านักเครื่องจักรกล
8. ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
9. – 25. ส านักชลประทานที่ 1-17

26. ส านักบริหารโครงการ
27. ส้านักบริหารจัดการ
น ้าและอุทกวิทยา
28. ส้านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
29. ส้านักพัฒนาแหล่งน ้า
ขนาดใหญ่
30. ส านักวิจัยและพัฒนา
31. ส านักส ารวจด้าน
วิศวกรรมและธรณีวิทยา
32. ส านักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม

(28) นายชลิต ด้ารงศักด์ิ18 19



พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2565

อัตราก้าลัง งานลด เพิ่ม

ให้งานมีประสิทธิภาพ
ท้าอย่างไรจ้านวนข้าราชการ

6,3178,487 เพิ่มอัตราก้าลังไม่ได้แล้ว



จบ (1)



กรมชลประทาน

Operation

Maintenance

ถ่ายโอน

น้าเทคโนโลยีมาใช้โดยกรมชลประทาน

ปรับ Business Ecosystem
ของกรมชลประทาน

ท้างานร่วมกับท้องถิ่น

Construction

ท้าเอง

Outsource

ท้องถิ่นด้าเนินการโดยกรมชลประทานให้ค้าปรึกษา

ท้าเอง

Outsource



รัฐบาล
สนับสนุน

แนวโน้ม
เครือข่าย

Climate Change

Net Zero/ COP27

Internet of Water
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา
ความร่วมมือทั งในและต่างประเทศ

งบประมาณ/ แหล่งทุน

ยุทธศาสตร์ชาติ/ BCG/
ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

4 เสาหลักการจัดการน ้า

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

อาวุธใหม่ในการบริหาร
จัดการน ้า 4 ชนิด 

กระทรวงทรัพยากรน ้า

เพ่ิมคุณค่าการให้บริการ
สร้างความมั่นคงด้านน ้า

องค์กรอัจฉริยะ

กระทรวงท้องถิ่น

ลดอัตราก้าลังภาครัฐ

ปรับ Business Ecosystem
ของกรมชลประทาน



ถ่ายโอนกิจกรรมสู่ท้องถิ่น “CEO”

RID  CONSULTANT     องค์กรแห่งการเรียนรู้

100

50

100

20 ปีที่ผ่านมา 

A

B

C
D

ส่วนภูมิภาค

ส่วนกลาง

จุดสมดุลใหม่

10 ปีต่อจากนี  
3 กลยุทธ์ เพื่อรักษาองค์กร + 1 กลยุทธ์การขับเคลื่อนโดยดิจิตัล

สถาบันพัฒนาการชลประทาน

E

อุทยานชลประทานไทย
Thailand Irrigation Park

เน้น
การขยายตัว

เน้น
การหดตัว

เน้น
ความมั่นคง

เพื่อรักษา
องค์กร

Digital Transformation

Irrigation Development Institute

ระบบนิเวศการบริหารจัดการน ้าใหม่
(Next Ecosystem for Water Management)



ระบบนิเวศการบริหารจัดการน ้าใหม่
(Next Ecosystem for Water Management)

THAILAND
IRRIGATION
PARK

เพิ่มคุณค่าการให้บริการ
สร้างความมั่นคงด้านน้ า

องค์กรอัจฉริยะ

มี คลังสมอง คลังความรู้
มี Sandbox, Co-learning 
Space และ Co-Working Space
มี โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ เข้าถึงง่าย สะดวก และ
พร้อมใช้



Sandbox เพื่อน้าร่องการบริหารจัดการองค์กร
ในรูปแบบกระทรวงทรัพยากรน ้าในระดับลุ่มน ้า

ข้อจ้ากัด/ อุปสรรค
• วัฒนธรรมองค์กรของกรมชลประทาน
• วัฒนธรรมท้องถิ่น
• สภาพภูมิประเทศและภูมิสังคม

Sandbox
• ปลดล๊อกระเบียบ กฎหมาย
• ก าหนดผู้จัดการ (Manager)
• คัดเลือกคน/อัตราก าลัง
• ก าหนดขนาด Sandbox พื้นที่ลุ่มน้ า

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก

ประเมินผล

ก าหนดแนวทาง/วิธีการบริหารจัดการ



จบ (2)



Backup



ตัวอย่างการปรับตัว

วิชา

- Artificial Intelligence หรือ สมองกล ซึ่งต้องอาศัยความรู้ของคณิตศาสตร์ และ 

วิศวกรรม เป็นหลัก และเราก็เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาให้เห็นในหลากหลายอุตสาหกรรม

- Energy โดยเน้นด้านพลังงานทางเลือก เพื่อป้องกันปัญหา Green House ที่ก าลังเป็นที่กังวล

อย่างมาก

- Bio science จากพฤติกรรมของมนุษย์ที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และสามารถเข้าถึงข้อมลู 

ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ท าให้อุปทานของผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพมีมากขึ้นอยา่งเหน็ได้ชัด

Bill Gates
Co-founder of Microsoft

เปลี่ยนแปลงโลก

ของโรงเรียนชลประทานวิทยา



ปรับ Business Ecosystem
ของโรงเรียนชลประทานวิทยา

โรงเรียน
สนับสนุน

แนวโน้ม
เครือข่าย

Artificial Intelligence 

Energy

Bio Science

ม.เกษตรศาสตร์

กรมชลประทาน

ม.ศรีนครินทรวิโรฒน์

สถาบันการบินพลเรือน

ธนาคารกสิกรไทย

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

งบประมาณ/ แหล่งทุน

อบรม/ ฝึกทักษะบุคลากร

ที่ปรึกษา/ โค้ช

พื นที่ทดลองท้า

โครงสร้างพื นฐานทางอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี
ผลงานที่ยอมรับจากนักเรียน ผู้ปกครอง 
และผู้รับบริการ

• แลปทดลองเนื้อเยื่อ
• ท้องฟ้าจ าลอง
• แลป Coding และ

หุ่นยนต์
• อุทยานชลประทานไทย

ม.ธุรกิจบัณฑิต



3 กลยุทธ์ เพื่อรักษาองค์กร 
+ 1 กลยุทธ์การขับเคลื่อนโดยดิจิตัล

เน้น
การขยายตัว

เน้น
การหดตัว

เน้น
ความมั่นคง

เพื่อรักษา
องค์กร

กลยุทธ์การขับเคลื่อนโดยดิจิตัล (Business Strategy Driven by Digital)

น้าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร (Digital the 
Core)

บุคลากรมีความรู้ และทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิตัล (People 
Organization)

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ (Data & 
Analytic)

เทคโนโลยี (Technology)

ระบบนิเวศ (Ecosystem)

การเติบโตขององค์กรโดยรูปแบบดิจิตัลใหม่ 
(New Digital Growth) 

องค์กรมีความคล่องตัว (Agility)

วัฒนธรรมดิจิตัล (Digital Culture)

BI: Business Intelligence
AI: Artificial Intelligence
SLA: Service Level Agreements
DG: Digital Government
DG: Data Governance

การจัดการทรัพย์สินดิจิตัล (Digital Assess 
Management)
การจัดการผลิตภัณฑ์สารสนเทศ (Product 
Information Management)

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

ปรับ Business Ecosystem
ของโรงเรียนชลประทานวิทยา



ปรับ Business Ecosystem
ของโรงเรียนชลประทานวิทยา

บทบาทใหม่ของ ชปว. ที่จะเป็น
พื้นที่ส าหรับฝึกทักษะการลงมือท า 
เพื่อให้เกิดประสบการณ์ท างานจริง 
เห็นผลลัพธ์ของการพัฒนาอย่าง
ชัดเจน และช่วยย้ าให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น On the 
job training (OJT), Sandbox, 
Experimental Learning



Education 
Unit

Technology
Unit

Business 
Unit

ระบบสนับสนุนการเรียนแบบ
คู่ขนานทั้งออนไลน์และออนไซต์

ระบบสนับสนุนท้องฟ้าจ าลอง 
และอุทยานชลประทานไทย

ให้บริการทุกระดับลูกค้า

ศูนย์กลางความรู้ท้องฟ้าจ าลอง 
และอุทยานชลประทานไทย

สร้างความร่วมมือด้านธุรกิจการศึกษา

โครงการพิเศษตอบรับความต้องการของตลาด

โครงการพิเศษเพื่อ Reskill, Upskill และ New Skill
การฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริงของบริษัทเอกชนที่อยู่ใกลเคียง

ปรับ Business Ecosystem
ของโรงเรียนชลประทานวิทยา



ระบบนิเวศน์

Digitizer Platform Super Platform
• วางระบบเครือข่าย Internet ครอบคลุมพ้ืนที่

ของโรงเรียน
• สนับสนุนการใช้ iPad เป็นเครื่งมือในการสอน

และท าสื่อการสอนแทนกระดาษ แผ่นใส 
• สนับสนุนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น 

MS Team, ZOOM, CPW Classroom, ฯลฯ
• Cashless Society รองรับบาทดิจิตัล บัตรเงิน

สด บัตรนักเรียน ฯลฯ
• เพิ่มเนื้อหาการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม

และหุ่นยนต์

• หลักสูตรตอบสนองความต้องการ
ของตลาดและเปิดโอกาสทางเลือก
ให้นักเรียนตามความสนใจ เช่น 
Gifted English, ESMP, EP, 
สสวท.,  การบิน, ชลศาสตร์ศึกษา, 
ดาราศาสตร์ ฯลฯ

• พัฒนาระบบ Blockchain ท า Non 
Bank โครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษา

• Home School

• จับมือกรมชลประทาน และ NARIT สร้างพื้นที่
เรียนรู้ดาราศาสตร์สมัยใหม่ (ท้องฟ้าจ าลอง)

• จับมือกรมชลประทานสร้างพื้นที่เรียนรู้ด้านน้ าและ
การชลประทานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(อุทยานชลประทานไทย)

• จับมือประเทศจีนและมหาวิทยาลัยในไทยสร้าง
พื้นที่เรียนรู้ภาษาจีนและภาษาต่างประเทศทั้งแบบ
ออนไลน์และออนไซต์

• CPW Academy
• โครงการ มวม.

ปรับ Business Ecosystem
ของโรงเรียนชลประทานวิทยา



ผลของการปรับ Business Ecosystem
ของโรงเรียนชลประทานวิทยา

นักเรียน ชปว. น าหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นเองร่วมแสดงกับ
เครือข่ายดิจิทัลสตาร์ตอัพด้านเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
(EdTech) ที่ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
https://www.cpw.ac.th/albums_view.php?public_key=320201208130553

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นกล้วย โดยนักเรียนช้ัน ม.4 ห้องเรียน 
สสวท.
https://www.cpw.ac.th/albums_view.php?public_key=320201015134008

https://www.cpw.ac.th/vdo_view.php?vdo_id=114

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พลังงานสะอาด นอกจากจะ
เป็นพลังงานทางเลือกของโรงเรียนแล้ว ยังใช้
ประกอบการเรียนการสอนและการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน



ผลของการปรับ Business Ecosystem
ของโรงเรียนชลประทานวิทยา



จากแนวโน้มของโลก
อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ผู้ก่อตั้งทั้งบริษัท Tesla และ 
SpaceX หาทางไปส ารวจและตั้งรกรากบนดาวดวงอ่ืน 
โดยเฉพาะดาวอังคาร ซึ่งตั้งเป้าเอาไว้ว่า จะต้องส่งคนไปดาว
อังคารให้ได้ภายในปี 2025 แล้วจะต้องเกิดอาณานิคมแรกที่
นั่นในปี 2033 ซึ่งก็อยู่ในห้วงเวลาที่ฮอว์กิงก าหนดไว้

https://thematter.co/thinkers/move-to-another-planet/23791
https://www.pptvhd36.com/news/ต่างประเทศ/163676
https://www.dailygizmo.tv/2021/12/01/korea-artifact-sun/

• ดวงอาทิตย์เทียม (EAST) ของ จีน ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาได้สร้างสถิติใหม่สามารถท างานได้นานต่อเนื่อง  
1,056 วินาที ภายใต้อุณหภูมิ ใกล้ 70 ล้านองศาเซลเซียส

• สถาบันพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นแห่งเกาหลี (The Korea Institute of Fusion Energy) ประสบ
ความส าเร็จในการเดินเครื่องเพื่อสร้างพลาสม่าร้อนอุณหภูมิ 100 ล้านองศาเซลเซียส ร้อนกว่าอุณหภูมิ
แกนกลางของดวงอาทิตย์ถึง 6.4 เท่า

• เตาปฏิกรณ์ โครงการ JET ใน สหราชอาณาจักร ประสบความส าเร็จในการท าลายสถิติโลก ผลิต
พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันได้เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า ซึ่งผลทดลองที่ประสบความส าเร็จ

ปลุก
จินตนาการ



ผลของการปรับ Business Ecosystem
ของโรงเรียนชลประทานวิทยา

โรงเรียนชลประทานวิทยา ติด 1 ใน 10 ทีม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 
Space Youth Challenge 2022 สังเวียนเฟ้นหา “ยอดเยาวชนคน
อวกาศ” ประจ าปี 2565

ทีม ชปว.

https://www.cpw.ac.th/albums_view.php?public_key=320220722154251

จินตนาการ
ปลุก

ท้องฟ้าจ้าลอง ชปว.



จากแนวโน้มของโลก

ปลุก
จินตนาการ

หลักสูตร “ชลศึกษา” ทุกระดับชั น

เตรียม “วิศวกรชลประทาน” ให้กรมชลประทาน



ผลของการปรับ Business Ecosystem
ของโรงเรียนชลประทานวิทยา



ผลของการปรับ Business Ecosystem
ของโรงเรียนชลประทานวิทยา



นายเลอศักดิ์   ริ้วตระกูลไพบูลย์  ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษวิทยาลัยการชลประทาน36

http://irre.ku.ac.th/rreport/pdf/Nipol%20Poorpongsakorn%20620228_01_FinalReportRID.pdf

โครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทาน
และการบริหารน้ าที่เหมาะสมกับประเทศไทย และ
ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงสุด

1.49 
บาท ต่อ 
ลบ.ม.



นายเลอศักดิ์ ริ วตระกูลไพบูลย์



ประเทศไทยมีความพร้อมหรือไม่ 
และต้องปฏิวัติอะไร

เช็ค
ความ
พร้อม

ลงมือ
ปฏิวัติ

คน กระบวน
งาน

เทคโนโลยี

ระบบเศรษฐกิจและการตลาด สิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยี

ทิศทางของประเทศ

ข้าราชการ

เกษตรกร แบ่งกลุ่ม เกรด C, B, A
(เพ่ือการส่งเสริมที่ตรงเป้าหมาย)
• มีความสามารถแตกต่างกัน
• มีชนม์รุ่นต่างกัน
• มีต้นทุนต่างกัน

แก้กฎหมายที่เอื้อต่อการส่งเสริม

วาง Ecosystem ที่เหมาะสม

ร่วม
มือ

ภาคเอกชน

• แลกเปลี่ยนความรู้
• ท างานวิจัย
• ถ่ายทอดเทคโนโลยี

รัฐสามารถวาง 
Business Ecosystem 
ได้เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 
และสามารถประหยัด
งบประมาณได้

เทคโนโลยี ไม่ถูกน้ามาใช้อย่างจริงจัง

• วาง Ecosystem ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
• ผลักดันสู่ Super Platform
• สร้าง Economic Sharing/ Start Up ภาคเกษตร

(ถ้าไม่ท า จะเกิดปลาใหญ่กินปลาเล็ก ในท่ีสุด)

• Green Energy/ Bio Fuel
• ประเด็นท่ีประชุม COP26

• การลดการสูญเสียป่าไม้และความเสื่อมโทรมของผืนดิน
• การลดการผลิตก๊าซมีเทนอย่างน้อย 30% ภายในปี 2030 (เทียบกับระดับในปี 2020) 
• การลดและยุติการใช้พลังงานจากถ่านหินภายในปี 2040
• การเปลี่ยนผ่านไปสู่การจ าหน่ายและการใช้ยานยนต์ที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (Zero Emission Vehicle) 

ภายในปี 2035 ส าหรับประเทศผู้น าตลาดยานยนต์ และภายในปี 2040 ส าหรับประเทศที่เข้าร่วม
• การลดก๊าซคาร์บอนในอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือ (Shipping) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการปล่อยก๊าซ CO2 3% 

ของสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 ทั่วโลก
• การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร และการผลิตอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

• Digital Transformation/ Frontier Innovation

• จะส่งเสริมไปในทิศทางไหน/ ขาดความต่อเนื่องของนโยบาย

สน
ับส

นุน
/ส

่งเส
ริม



• วัคซีน
• ไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่

5ปมปัญหา
ที่ท้าให้สร้าง Business Ecosystem
มีข้อจ้ากัด

ปัญหา COVID
• ธุรกิจขนาดใหญ่ “รอด”
• ธุรกิจ SME “ตาย”
• หนี้ของคน Gen X, Y

ปัญหาเศรษฐกิจ

• มีพื้นที่ในการพูดคุยน้อยมาก
• อาจารย์ลูกศิษย์ล้วนมีปัญหา

ปัญหาความขดแย้งทางช่วงวัย
• กรณีต ารวจ
• กรณีนักการเมือง

ปัญหาคนรุ่นใหม่สิ นหวัง

• ในสภา
• นอกสภา

ปัญหาการเมือง
1 2 3

4 5



Digital Transformation

Users (ผู้ใช้งาน)

Blockchain 
Water Platform

Realtime Mathematic Model 
(แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์)

Big Data
(แหล่งข้อมูล)

Telemetering

SCADA

ดาวเทียม

GOLEM 
(แพลตฟอร์มให้เช่าก้าลัง

ประมวลผลซุปเปอร์
คอมพิวเตอร์แบบกระจายศูนย์)

ETHEREUM 
(แพลตฟอร์มให้เหล่านักพัฒนา
สามารถสร้างแอพพลิเคชันแบบ

กระจายศูนย์)

Block Chain จะท าหน้าท่ีเก็บรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล ท าหน้าท่ีให้นักพัฒนาได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น และ
ประมวลผลผ่านซุปเปอร์คอมพิวเตอร์แบบกระจายศูนย์
AI จะเป็นผู้ตัดสินใจแนวทางการบริหารจัดการน้ าจาก Big 
Data (ไม่ต้องใช้คน)
Quantum Computing จะเป็นตัวเร่งให้ AI สามารถ
ประมวลผลได้รวดเร็วจากข้อมูลมหาศาล



ในฐานะ “ข้าราชการรุ่นใหม่” มีความเห็นอย่างไร



ในฐานะ “ข้าราชการรุ่นใหม่” มีความเห็นอย่างไร



13 สิ่งที่ควรท าในทีม
(The 13 Behaviors of High Trust)

1.  ตรงไปตรงมา (Talk Straight) 2.  ให้เกียรติ (Respect) 3.  โปร่งใส (Create Transparency) 

4.  ผิดให้เป็น (Right Wrongs) 5.  ให้เครดิตลูกน้อง (Show Loyalty) 6. ท าผลงานให้ส าเร็จ (Deliver Result) 

7.  พัฒนาตัวเอง (Get Better) 8. เผชิญหน้ากับความจริง (Confront Reality)

10. ชัดเจนเรื่องความคาดหวัง (Clarify Expectations)

9. รับผิดชอบ (Practice Accountability) 

11. เปิดใจฟังลูกน้อง (Listen First)

12. รักษาค าพูด (Keep Commitments) 13. ให้ความไว้วางใจลูกน้องเพิ่มข้ึน (Extend Trust)

https://adecco.co.th/th/knowledge-center/detail/how-to-build-trust-in-the-team
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