ผลการดำเนินงานด้านต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2564

ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ
สำนักบริหารโครงการ
กันยายน 2564
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Foreign Irrigation Center: MIS Report 2564 (http://ffd.rid.go.th)
ความร่วมมือต่างประเทศของกรมชลประทาน ปี 2564

การดำเนินโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ในปี 2564
ประเภท
โครงการความร่วมมือทวิภาคี
โครงการความร่วมมือพหุภาคี
องค์การระหว่างประเทศ

จำนวน (แผน)
18 ประเทศ 31 คู่ภาคี
20 คู่ภาคี
7 องค์การ

จำนวน (ผล)
19 ประเทศ 35 คู่ภาคี
27 คู่ภาคี
8 องค์การ

หมายเหตุ
เพิ่มโปแลนด์ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์

ประเทศตามแผน 18 ประเทศ ประกอบด้วย
1.ฮังการี 2.ภูฏ าน 3.อิน โดนีเซีย 4.เนเธอร์แลนด์ 5.ญี่ปุ่น 6.จีน 7.ไต้ห วัน 8.ออสเตรเลี ย 9.เวียดนาม 10.สาธารณรัฐ
เกาหลี 11.มาเลเซีย 12.สปป.ลาว 13.รัสเซีย 14.นอร์เวย์ 15.เมียนมา 16.เยอรมนี 17.อิสราเอล 18.ฟิลิปปินส์
ประเทศตามผลการดำเนินงาน 19 ประเทศ ประกอบด้วย
1.ฮังการี 2.ภูฏ าน 3.อิน โดนีเซีย 4.เนเธอร์แลนด์ 5.ญี่ปุ่น 6.จีน 7.ไต้ห วัน 8.ออสเตรเลี ย 9.เวียดนาม 10.สาธารณรัฐ
เกาหลี 11.มาเลเซี ย 12.สปป.ลาว 13.รั ส เซี ย 14.เยอรมนี 15.อิ ส ราเอล 16.ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ 17.โปแลนด์ 18.ฝรั่ ง เศส
19.สวิสเซอร์แลนด์
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ประเทศทีม่ คี วามร่วมมือ หรือกิจกรรมในปัจจุบัน
1.ฮังการี

2.ภูฏาน

3.อินโดนีเซีย

4.สหรัฐอเมริกา

5.ญี่ปุ่น

6.จีน

7.ไต้หวัน

8.ออสเตรเลีย

9.เวียดนาม

10.สาธารณรัฐเกาหลี

11. มาเลเซีย

12.สปป.ลาว

13.รัสเซีย

14. นอร์เวย์

15.เมียนมา

16. เยอรมนี

17. อิสราเอล

18. ฟิลิปปินส์

19. โปแลนด์

20. บรูไน

21. เนเธอร์แลนด์

22. กัมพูชา

23. ตุรกี

24. บังคลาเทศ

25. บราซิล

26. ศรีลังกา

27. แอฟริกาใต้

28. ฝรั่งเศส

29. สวิสเซอร์แลนด์

1. สถานภาพการดำเนินงานความร่วมมือทวิภาคี ประจำปี 2564 จำนวน 19 ประเทศ (35 คู่ภาคี)
ประเทศ

ภายใต้

ฮังการี

สทนช 1. ประชุมเตรียมการ 19 ตุลาคม
ด้านสารัตถะสำหรับการ 2563
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากร
น้ำไทย-ฮังการี ครั้งที่ 1
สทนช 2. การประชุม
27 ตุลาคม
คณะกรรมการ
2563
ดำเนินงานร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากร
น้ำไทย-ฮังการี ครั้งที่ 1
ชป 3. ประชุมคณะทำงาน 23 มีนาคม
ความร่วมมือไทย-ฮังการี 2564
กรมชลประทาน
ชป 4. ประชุมและดูงาน
2564
Exchange of
Information and
Experience
ชป 5. โครงการแลกเปลีย่ น 2564
ข้อมูลและประสบการณ์
ด้านการบริหารจัดการ
น้ำเพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการน้ำเพื่อการเกษตร
กษ 6. ประชุมกลุ่มย่อย
9 สิงหาคม
สำหรับการประชุม
2564
คณะทำงานร่วมด้าน
การเกษตร ไทย-ฮังการี
ครั้งที่ 8
กษ 7. ประชุมคณะทำงาน 8 กันยายน
ร่วมด้านการเกษตร ไทย- 2564
ฮังการี ครั้งที่ 8
(รธบ. มอบหมาย
ผส.วพ.เป็นผู้แทนเข้า
ร่วมการประชุมฯ)
กษ 1. ประชุมเตรียมการ
เมษายน
คณะทำงานร่วมด้าน
2564

ฮังการี

ฮังการี

ฮังการี

ฮังการี

ฮังการี

ฮังการี

ภูฏาน

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

ประเทศ
ที่จัด
ไทย

หัวหน้าคณะ
ผส.บก. ฐานะคณะ
กรรมการดำเนิน
งานร่วมฯ เป็นผู้แทน
หลักของกรม

ไทย (VDO สทนช. เป็น
Conference) หน่วยงานหลัก

สถานภาพ

ผู้ประสาน
งาน
น.ส.กรปวีณ์/
น.ส.ชุตินันท์

น.ส.กรปวีณ์/
น.ส.ชุตินันท์

ไทย

รธบ.เป็นประธาน
คณะทำงานของกรม

น.ส.สกุนตลา/
น.ส.กรปวีณ์

ไทย

รธบ.เป็นประธาน เลื่อนไปจัดปี น.ส.สกุนตลา/
คณะทำงานของกรม 2565 น.ส.กรปวีณ์

ฮังการี

รธบ.เป็นประธาน เลื่อนไปจัดปี น.ส.สกุนตลา/
คณะทำงานของกรม 2565 น.ส.กรปวีณ์

ไทย (VDO ผอ.สกต. เป็น
Conference) ประธาน

น.ส.สกุนตลา/
น.ส.กรปวีณ์

ไทย (VDO รองปลัดกระทรวง
Conference) เกษตรและสหกรณ์
เป็นประธาน

น.ส.สกุนตลา/
น.ส.กรปวีณ์

ไทย

กษ เชิญกรมเข้าร่วม เลื่อนไปจัดปี น.ส.ลักษมี/
ประชุม
2565 นายดลวัฒน์
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ประเทศ

ภูฏาน

ภายใต้

โครงการ/กิจกรรม

การเกษตรไทย-ภูฏาน
ครั้งที่ 6
ชป 2. การประชุม
คณะทำงานความร่วมมือ
ไทย-ภูฏาน

ช่วงเวลา

ประเทศ
ที่จัด

2564

ไทย

ภูฏาน

กษ 3. ประชุมคณะทำงาน เมษายน
ความร่วมมือด้านเกษตร 2564
ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ 6

ไทย

ภูฏาน

ชป 4. การดำเนินงานตาม
มติที่ประชุม ครั้งที่ 6

ไทย

ภูฏาน

กต 5. นางสาวภัทรัตน์ หงษ์
9
ทอง อธิบดีกรมความ พฤศจิกายน
ร่วมมือระหว่างประเทศ 2563
ให้การต้อนรับนาย
Tshewang Chophel
Dorji เอกอัครราชทูต
ภูฏานประจำประเทศ
ไทย เพื่อหารือความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ไทย-ภูฏาน โดยเฉพาะ
ความเป็นไปได้ในการ
ขอรับผู้เชี่ยวชาญด้าน
การชลประทานและการ
บริหารจัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรในชุมชน
รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญหรือ
ช่างเทคนิคชาวไทยไป
ช่วยถ่ายทอดความรู้และ
พัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานให้แก่ช่างฝีมือ
ด้านต่างๆที่เกีย่ วข้องกับ
อุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างในภูฏาน
ชป 1. สำรวจร่วมเพื่อ
ก่อนฤดู
ติดตามข้อมูลประเมิน มรสุม:1-30

มาเลเซีย

2564

ไทย

ไทย

หัวหน้าคณะ

สถานภาพ

คณะทำงานความ ยังไม่กำหนด
ร่วมมือไทย-ภูฏาน วันประชุม
ผทว.กส. เป็น
ประธาน
กษ เป็นหน่วยงาน เลื่อนไปจัด
หลักโดยมี รองปลัด ปี 2565
กษ เป็นหัวหน้าคณะ
ฝ่ายไทย
คณะทำงานความ รอผลการ
ร่วมมือไทย-ภูฏาน ประชุม
ผทว.กส. เป็น
คณะทำงาน
ประธาน
ร่วมครั้งที่ 6
กต เป็นหน่วยงาน
หลัก

กรมเจ้าท่า
ดำเนินการ

ผู้ประสาน
งาน

น.ส.ลักษมี/
นายดลวัฒน์

น.ส.ลักษมี/
นายดลวัฒน์

น.ส.ลักษมี/
นายดลวัฒน์

น.ส.ลักษมี/
นายดลวัฒน์

ด่านปิด นายคณิศ
ฝ่ายมาเลเซีย
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ประเทศ

มาเลเซีย

มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย

มาเลเซีย

มาเลเซีย

รัสเซีย

รัสเซีย

ออสเตรเลีย

ภายใต้

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

ผลสภาพปากแม่น้ำโก- พฤศจิกายน
ลก (ก่อน-หลังมรสุม)
2563/
(มาเลเซียเป็นเจ้าภาพ
หลังฤดู
สำรวจ ไทยเป็นผู้ร่วม มรสุม: 1-28
สังเกตการณ์)
มีนาคม
2564
ชป 2.ประชุม JET ครั้งที่ 36 1 กันยายน
2564

ประเทศ
ที่จัด

หัวหน้าคณะ

สถานภาพ

ผู้ประสาน
งาน

สำรวจเฉพาะ
ชายฝั่ง
มาเลเซีย

ไทย
ผส.บก. ประธานฝ่าย
นายคณิศ
(VDO
ไทย
Conference)
ชป 3.ประชุม JET ครั้งที่ 37 2564
มาเลเซีย
ผส.บก. ประธานฝ่าย เลื่อนไปจัดปี นายคณิศ
ไทย
2565
ชป 4. ประชุม JTWG
2564
มาเลเซีย
รธว. ประธานฝ่าย เลื่อนไปจัดปี นางจันทร์จิรา/
ครั้งที่ 38
ไทย
2565 น.ส.ชิดชญา
ชป 5. ประชุม JTWG
2564
ไทย
รธว. ประธานฝ่าย เลื่อนไปจัดปี นางจันทร์จิรา/
ครั้งที่ 39
ไทย
2566 น.ส.ชิดชญา
ชป 6. ประชุม Task Force ครั้งที่ 2
ไทย
ผอช.ภาคใต้/นาย
นายคณิศ
ครั้งที่ 2
3 กันยายน
มาเลเซีย
อัตตพันธ์/นาย
2564
ชินวัฒน์/นายธวัช
ชป 7. ประชุมเตรียมการ 26 สิงหาคม
ไทย
ผส.บก. ประธานฝ่าย
นายคณิศ/
คณะทำงาน JET ครั้งที่ 2564
ไทย
น.ส.ชิดชญา
36
กษ 8. การประชุม
กรกฎาคม
ไทย
กษ เป็นหน่วยงาน เลื่อนไปจัดปี นางจันทร์จิรา/
คณะทำงานร่วมทาง
2564
หลัก
2565 นายคณิศ/
วิชาการไทย - มาเลเซีย
น.ส.ชิดชญา
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำโกลก (Joint Steering
Committee: JSC)
ครั้งที่ 17
กษ 1. การประชุมคณะอนุ 21 ธันวาคม
ไทย
กษ. เป็นหัวหน้า
น.ส.สกุนตลา/
กรรมาธิการว่าด้วยความ 2563 (Teleconference) คณะฝ่ายไทย กรม
นายวนาณัฎฐ์
ร่วมมือด้านการเกษตร
เป็นหน่วยงานร่วมใน
ครั้งที่ 4
คณะ
กษ 2. การประชุม
21 ธันวาคม
ไทย
กษ. เป็นหัวหน้า
น.ส.สกุนตลา/
คณะทำงานร่วมด้าน
2563 (Teleconference) คณะฝ่ายไทย กรม
นายวนาณัฎฐ์
การเกษตรไทย – รัสเซีย
เป็นหน่วยงานร่วมใน
ครั้งที่ 2
คณะ
ชป 1. ประชุมภายใต้
28-30
ไทย
ผส.บก. เป็นประธาน
น.ส.อรุณี/
คณะทำงานความร่วมมือ ตุลาคม
(VDO
น.ส.กศินี
ไทย - ออสเตรเลีย (ด้าน 2563
Conference)

3
ประเทศ

ภายใต้

ออสเตรเลีย

ชป

ออสเตรเลีย

ชป

ออสเตรเลีย

กษ

ออสเตรเลีย

กษ

ออสเตรเลีย

กษ

ออสเตรเลีย

กษ

ออสเตรเลีย

ชป

ออสเตรเลีย

สทนช

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

การเกษตร/การบริหาร
จัดการน้ำ/ภัยแล้ง) ครั้ง
ที่ 1/2563 และศึกษาดู
งานการใช้ระบบ Water
Requesting and
Sharing โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาชัณสูตร
2. ประชุม คณะทำงาน 8 มีนาคม
โครงการประยุกต์ใช้
2564
แนวทาง Water
Ordering
ครั้งที่ 1/2564
3. ประชุม คณะทำงาน
17
โครงการประยุกต์ใช้
มิถุนายน
แนวทาง Water
2564
Ordering
ครั้งที่ 2/2564
4. ประชุมเตรียมการ 6 สิงหาคม
คณะทำงานกรมสำหรับ 2564
ประชุมคณะทำงานฝ่าย
ไทย JWG ครั้งที่ 21
5. ประชุมเตรียมการ 18 สิงหาคม
คณะทำงานฝ่ายไทย
2564
JWG ครั้งที่ 21
6. ประชุมซักซ้อมการ
14
นำเสนอเตรียมการไทย- กันยายน
ออสเตรเลีย (JAWG)
2564
ครั้งที่ 21
7. ประชุมคณะทำงาน
21
ร่วมด้านการเกษตรไทย - กันยายน
ออสเตรเลีย ครั้งที่ 21
2564
8. ประชุมและศึกษาดู เมษายน
งาน
2564/
มิถุนายน
64/
กรกฎาคม
64
9. ประชุมเตรียมการ 25 ธันวาคม
จัดทำความร่วมมือด้าน 2563

ประเทศ
ที่จัด

หัวหน้าคณะ

สถานภาพ

ผู้ประสาน
งาน

ไทย
ผชช.อท.1 เป็น
(VDO
ประธาน
Conference)

น.ส.อรุณี/
น.ส.กศินี

ไทย
ผชช.อท.1 เป็น
(VDO
ประธาน
Conference)

น.ส.อรุณี/
น.ส.กศินี

ไทย
ปลัดกษเป็น
(VDO
ประธาน
Conference)

น.ส.อรุณี/
น.ส.กศินี

ไทย
(VDO
Conference)
ไทย
(VDO
Conference)

ปลัดกษเป็น
ประธาน

น.ส.อรุณี/
น.ส.กศินี

ปลัดกษเป็น
ประธาน

น.ส.อรุณี/
น.ส.กศินี

ออสเตรเลีย
(VDO
Conference)
ไทย
(VDO
Conference)

ปลัดกษเป็น
ประธาน

น.ส.อรุณี/
น.ส.กศินี

ไทย

ผทว.บร. เป็น
ประธาน

ผงต.บก.

เลื่อนไปจัดปี น.ส.อรุณี/
2565 น.ส.กศินี

น.ส.อรุณี/
น.ส.กศินี
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ประเทศ

ออสเตรเลีย

ภายใต้

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำไทยออสเตรเลีย
กษ 10. ส่งข้อมูลสำหรับการ 24 ธันวาคม
2563
เตรียมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการร่วม
(Joint Plan of Action)
ไทย-ออสเตรเลีย ด้าน
การพัฒนาประสิทธิภาพ
การขอใช้น้ำและการ
จัดสรรน้ำชลประทานใน
ระดับท้องถิ่นและอำเภอ
ด้วยการประยุกต์ใช้
แนวทาง Water
Requesting and
Sharing เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพกรม
ชลประทาน

ประเทศ
ที่จัด

หัวหน้าคณะ

สถานภาพ

ผู้ประสาน
งาน

ไทย

กต เป็นหน่วยงาน
หลัก

น.ส.อรุณี/
น.ส.กศินี

ออสเตรเลีย

กษ 11. นายอัลสัน แมคคิน 19 มีนาคม
2564
นอน (H.E. Mr. Allan
McKinnon PSM)
เอกอัครราชทูตเครือรัฐ
ออสเตรเลียประจำ
ประเทศไทยและคณะ
เข้าเยี่ยมคารวะ
ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

ไทย

กษ เป็นหน่วยงาน
หลัก

น.ส.อรุณี/
น.ส.กศินี

ออสเตรเลีย

ชป 12. ประชุมซักซ้อมความ 17
เข้าใจการเขียนข้อเสนอ มิถุนายน
โครงการด้านคุณภาพน้ำ 2564

ไทย

กษ เป็นหน่วยงาน
หลัก

น.ส.อรุณี/
น.ส.กศินี

ออสเตรเลีย

ชป 13. ประชุมเกี่ยวกับ
20
Water Quality และ กรกฎาคม
2564
Water Quantity
ร่วมกับ Dr. John Dore

ไทย (Video ผทว.บร. เป็น
Conference) ประธาน

น.ส.อรุณี/
น.ส.กศินี

5
ประเทศ

ภายใต้

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

ประเทศ
ที่จัด

หัวหน้าคณะ

สถานภาพ

ผู้ประสาน
งาน

และคณะ เพื่อนำเสนอ
กิจกรรมโครงการทดลอง
ในพื้นที่ชลประทาน
รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้าน
คุณภาพน้ำและด้านการ
บริหารจัดการน้ำตาม
หลัก Water Ordering
ญี่ปุ่น-JICA

ญี่ปุ่น-JICA

ญี่ปุ่น-JIID
ญี่ปุ่น-JTEPA

ญี่ปุ่น-JTEPA

ญี่ปุ่น-JTEPA

ชป 1. คณะMission จาก
2564
ไทย
JICA จะเข้ามาติดตาม
และประเมินผลโครงการ
ศึกษาความเหมาะสม
เบื้องต้นภายใต้โครงการ
พัฒนาคลองผันน้ำควบคู่
กับถนนวงแหวนรอบที่ 3
(Outer Ring Road
Diversion Channel)
โดยใช้งบประมาณจาก
JICA
ชป 2. เตรียมการด้านข้อมูล 2564
ไทย
สำหรับประเมินผล
โครงการ Outer Ring
Road Project
ชป ประชุมคณะทำงาน/ ดู 2564
ไทย
งาน
กษ 1. ประชุม
2564
ไทย
คณะอนุกรรมการและ
คณะอนุกรรมการพิเศษ
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ภายใต้กรอบความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น (JTEPA) ครั้งที่ 14
กษ 2. การดำเนินงานตาม
2564
ไทย
ข้อเสนอโครงการ ภายใต้
กรอบ JTEPA
กษ 3. ประชุม
30 เมษายน
ไทย
คณะอนุกรรมการร่วม
2564
(VDO
ด้านเกษตรกรรม ป่าไม้
Conference)

-

เลื่อนไปจัดปี นายเจริญ/
2565 นายเฉลิมพล

-

เลื่อนไปยังไม่ นายเจริญ/
กำหนด นายเฉลิมพล

ผส.บก. เป็นประธาน เลื่อนไปจัดปี นายอัคราวุฒิ
ฯ
2565
กษ. เป็นผู้จัดประชุม เลื่อนไปจัดปี นายอัคราวุฒิ/
กรมส่งผู้แทนเข้าร่วม 2565 น.ส.กรปวีณ์

-

กษ. เป็นผู้จัดประชุม
กรมส่งผู้แทนเข้าร่วม

เลื่อนไปจัดปี นายอัคราวุฒิ/
2565 น.ส.กรปวีณ์
นายอัคราวุฒิ/
น.ส.สกุนตลา/
น.ส.กรปวีณ์
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ประเทศ

ญี่ปุ่น-ROD

ญี่ปุ่น-MOI

ญี่ปุ่น-ADCA
ญี่ปุ่น-ADCA

ญี่ปุ่น-ADCA

ญี่ปุ่น-ADCA
ญี่ปุ่น-ADCA
ญี่ปุ่น-ADCA

ญี่ปุ่น-ADCA

ภายใต้

โครงการ/กิจกรรม

และประมง ภายใต้กรอบ
JTEPA ครั้งที่ 11 และ
การประชุมอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ชป 1. ประชุมการ
แลกเปลีย่ นเทคโนโลยี
ด้านการชลประทานและ
การระบายน้ำ
ครั้งที่ 4

ช่วงเวลา

ประเทศ
ที่จัด

2564

ไทย

หัวหน้าคณะ

อธช. เป็นประธาน
ฝ่ายไทย

ผู้ประสาน
งาน

น.ส.กรปวีณ์
เลื่อนไปจัดปี
2565
มีการประชุม
เตรียมการ
29 พฤษภาคม
2563
เลื่อนไปจัดปี น.ส.กรปวีณ์
2565

กษ 1. การประชุมและศึกษา 2564
พื้นที่เพื่อการดำเนินงาน
ตามข้อเสนอโครงการ
ชป 1. ประชุมหารือโครงการ 27 มกราคม
ADCA Phase 2
2564
ชป 2. ติดตั้งระบบโทรมาตร กันยายน
วัดคุณภาพน้ำจุดที่ 2
2564

ไทย

ชป 3. การประชุม/ดูงาน
สชป.9 เพื่อติดตามการ
ติดตั้งระบบโทรมาตรวัด
คุณภาพน้ำตัวที่ 2
ชป 4. Workshop

2564

ไทย

สบอ. เป็นหัวหน้า
คณะฯ

2564

ไทย

สำนักงาน
เลื่อนไปจัดปี นายอัคราวุฒิ/
ชลประทานที่ 9
2565 น.ส.มลธิตา
สำนักบริหารจัดการ เลื่อนไปยังไม่ นายอัคราวุฒิ/
น้ำและอุทกวิทยา
กำหนด น.ส.มลธิตา
สำนักบริหารจัดการ เลื่อนไปยังไม่ นายอัคราวุฒิ/
น้ำและอุทกวิทยา
กำหนด น.ส.มลธิตา

ชป 5. โครงการฝึกอบรม
2564
ทางด้านตะกอน
ชป 6. ความร่วมมือกับ
2564
International Atomic
Energy Agency (IAEA)
ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการดินและน้ำ
โดยใช้ไอโซโทปเทคนิค
ชป 7. จัดทำข้อเสนอ
สิงหาคม
โครงการ “Efficiency
2564
Enhancement of
Regional Water

ไทย
ไทย

ญี่ปุ่น/ไทย
ไทย

ไทย

-

สถานภาพ

สบอ. เป็นหัวหน้า
คณะฯ
สบอ. เป็นหัวหน้า
คณะฯ

สำนักบริหารจัดการ
น้ำและอุทกวิทยา

นายอัคราวุฒิ/
น.ส.มลธิตา
เลื่อนไป 2-25 นายอัคราวุฒิ/
ตุลาคม 2564 น.ส.มลธิตา
(รวม
quarantine
14 วัน)
เลื่อนไปจัดปี นายอัคราวุฒิ/
2565 น.ส.มลธิตา

นายอัคราวุฒิ/
น.ส.มลธิตา
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ประเทศ

ภายใต้

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

ประเทศ
ที่จัด

หัวหน้าคณะ

สถานภาพ

ผู้ประสาน
งาน

Quality
Management” จาก
กองทุน JAIF
ญี่ปุ่นชป 1. ประชุมสรุปผลการ
2564
ไทย
บต.บก. เป็นประธาน เลื่อนไปจัดปี น.ส.ศิริพร/
Weathernews
ดำเนินงานโครงการนำ
2565 นายพสธร
ร่อง
ญี่ปุ่นชป 2. การประชุมหารือเพื่อ 2564
ไทย
บต.บก. เป็นประธาน เลื่อนไปจัดปี น.ส.ศิริพร/
Weathernews
สานต่อการดำเนิน
2565 นายพสธร
โครงการต่อไป
ญี่ปุ่น-Actech ชป 1. เปิดน้ำผ่านทางประตู ตุลาคมไทย
ผส.ชป.10 เป็น
นายอัคราวุฒิ/
ระบายน้ำ
พฤศจิกายน
ประธาน
นายสุพัชรพล
2563
ญี่ปุ่น-Actech ชป 2. การเฝ้าติดตาม
ตุลาคมไทย
ผส.ชป.10 เป็น
นายอัคราวุฒ/ิ
Simple base หลังจาก พฤศจิกายน
ประธาน
นายสุพัชรพล
เปิดน้ำผ่านทางประตู
2563
ระบายน้ำ (หลังการ
ปรับแก้)
ญี่ปุ่น-Actech ชป 3. ตัวแทนบริษัท
10 มีนาคม
ไทย
ผส.ชป.10 เป็น
นายอัคราวุฒ/ิ
Kyowa ประจำประเทศ 2564
ประธาน
นายสุพัชรพล
ไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
การติดตั้ง Simple base
ญี่ปุ่น-Actech ชป 4. การเฝ้าติดตาม
เมษายน
ไทย
ผส.ชป.10 เป็น
นายอัคราวุฒ/ิ
Simple base หลังจาก 2564
ประธาน
นายสุพัชรพล
เปิดน้ำผ่านทางประตู
ระบายน้ำ
ญี่ปุ่น-Actech ชป 5. สรุปและประเมินผล พฤษภาคม
ไทย
ผส.ชป.10 เป็น
เลื่อนไปจัดปี นายอัคราวุฒ/ิ
การติดตาม Simple
2564
ประธาน
2565 นายสุพัชรพล
base ทั้งหมด
ญี่ปุ่น-MIC (X- ชป 1. การประชุมทางไกล 21 ตุลาคม
ไทย
สบอ. สสธ. ศทส.
น.ส.สกุนตลา/
band Radar
ร่วมกับผู้แทนฝ่ายญีป่ ุ่น
2563
(Tele
สอส. และ สบก.
น.ส.กรปวีณ์/
Tower)
เพื่อหารือการดำเนินการ
conference)
น.ส.ชุตินันท์
โครงการ “การปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการ
น้ำของเขื่อนด้วยระบบ
เรดาร์ Solid-State
Polarimetric X-band”
ครั้งที่ 1/2564
ญี่ปุ่น-MIC (X- ชป 2. การหารือร่วมกับนาย
3
ไทย
สบอ. และ สบก.
น.ส.กรปวีณ์/
band Radar
โฮโซโนะ เคสุเกะ
พฤศจิกายน
น.ส. ชุตินันนท์
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ประเทศ
Tower)

ญี่ปุ่น-MIC (Xband Radar
Tower)

ญี่ปุ่น-MIC (Xband Radar
Tower)

ญี่ปุ่น-MIC
(X-band
Radar Tower)

ภายใต้

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

เลขานุการเอกด้านดิจิทัล 2563
สารสนเทศ เทคโนโลยี
การสื่อสาร วิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม สถาน
เอกอัครราชทูตญีป่ ุ่น
ประจำประเทศไทย เรื่อง
การดำเนินงาน
โครงการฯ และการ
จัดทำ MoC ระหว่าง
RID กับ MIC
ชป 3. กระทรวงการ
8 มีนาคม
ต่างประเทศมีหนังสือ
2564
ตอบไม่มีข้อขัดข้องต่อ
การจัดทำร่างบันทึก
ความร่วมมือระหว่าง
กรมชลประทานกับ
กระทรวงกิจการภายใน
และการสื่อสารแห่ง
ประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วย
การปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการน้ำของ
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วย
ระบบเรดาร์ SolidState Polarimetric Xband
ชป 4. สำนักงาน
17
คณะกรรมการกฤษฎีกา พฤษภาคม
มีหนังสือนำส่งความเห็น 2564
ประเด็นอำนาจหน้าที่ที่มี
อยู่ของกรมชลประทาน
ต่อการจัดทำร่างบันทึก
ความร่วมมือฯ
ชป 5. การประชุมกลุ่มย่อย
29
โครงการการเพิ่ม
มิถุนายน
ประสิทธิภาพระบบการ 2564
บริหารจัดการน้ำของ
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วย
ระบบเรดาร์ SolidState Polarimetric Xband ครั้งที่ 1/2564

ประเทศ
ที่จัด

หัวหน้าคณะ

สถานภาพ

ผู้ประสาน
งาน

ไทย

สบอ. และ สบก.

น.ส.กรปวีณ์/
น.ส.ชุตินันนท์

ไทย

สบอ. และ สบก.

น.ส.กรปวีณ์/
น.ส.ชุตินันนท์

ไทย

สบอ.

น.ส.กรปวีณ์/
น.ส.ชุตินันท์

9
ประเทศ
ญี่ปุ่น-MIC
(X-band
Radar Tower)

ภายใต้

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

ประเทศ
ที่จัด

หัวหน้าคณะ

สถานภาพ

ผู้ประสาน
งาน
น.ส.กรปวีณ์/
น.ส.ชุตินันท์

ชป 6. รมว.กษ. ลงนามใน 1 กันยายน
หนังสือเรียน รมว.กต.
2564
และลงนามเห็นชอบต่อ
การจัดทำ MOC และ
การรับความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ
ชป 7. กรมเสนอเรื่องเรียน
27
รมว.กษ.เพื่อพิจารณาให้ กันยายน
ความเห็นชอบต่อการ
2564
จัดทำ MOC และการรับ
ความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ
กษ 1. การประชุมหารือ 11 สิงหาคม
ระดับสูงด้าน
2564
อุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารระหว่างญี่ปุ่น ไทย ครั้งที่ 3 (The
Third Meeting of
Japan – Thailand
High Level
Cooperation
Dialogue on
Agricultural and
Food Industries:
HLCD)
ชป 1. การประชุม JSC 4 พฤษภาคม
2564

ไทย

สบก.

ไทย

สบอ. และสบก.

ไทย

กษ เป็นหน่วยงาน
หลัก

จีน

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ชป 2.การประชุมเตรียมการ เมษายน
คณะกรรมการ/
2564
คณะทำงาน

ไทย

อธช.เป็นประธาน เลื่อนไปจัดปี นางจันทร์จิรา/
และ
2565 น.ส.นิจสิรี
รธว. เป็นรอง
ประธาน
ผส.บก. เป็นประธาน เลื่อนไปจัดปี น.ส.นิจสิรี
การประชุม
2565

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน PRWRC

ชป 3. Pearl River ติดตาม มิถุนายน
ประเมินผลโครงการนำ
2564
ร่อง ค.นฤบดินทรจินดา
และค.คลองหลวงรัช
ชโลทร
ชป 4. โครงการอบรมเชิง
2563-65

ไทย

ผส.บก. เป็นประธาน เลื่อนไปจัดปี น.ส.นิจสิรี
การประชุม
2565

ไทย

ผส.บก. เป็นประธาน

ญี่ปุ่น-MIC
(X-band
Radar Tower)

ญี่ปุ่น-HLCD

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

สาธารณรัฐ

น.ส.กรปวีณ์/
น.ส.ชุตินันท์

น.ส.นิจสิรี

10
ประเทศ
ประชาชนจีน–
BIDR

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ภายใต้

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

ปฏิบัติการด้านการ
ออกแบบเขื่อนวัสดุถมที่
มีแกนเขื่อนเป็นแอสฟัลท์

ชป 5.โครงการแลกเปลีย่ น
2564
ความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการน้ำเพื่อการเกษตร
ที่ยั่งยืนในยุคสังคม
ผู้สูงอายุ
กษ 6. การประชุม
มิถุนายน
คณะกรรมการความ
2564
ร่วมมือด้านการเกษตร
ไทย-จีน ครั้งที่ 12

ประเทศ
หัวหน้าคณะ
ที่จัด
(Video
การประชุม
Conference)

ไทย

ไทย

สถานภาพ

ผู้ประสาน
งาน

12 กรกฎาคม
2564
มีการประชุม
คณะทำงาน
ฝ่ายไทย /
16 กรกฎาคม
2564
มีการประชุม
ร่วมกับ
คณะทำงาน
ฝ่ายจีน
สวพ. เป็นหน่วยหลัก อยู่ระหว่าง นางจันทร์จิรา/
พิจารณา น.ส.นิจสิรี
ข้อเสนอ
โครงการ
กษ เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม

กษ 7. การประชุม
ตุลาคม
จีน
กต เป็นเจ้าภาพ
คณะกรรมการร่วมระดับ 2563จัดการประชุม
รัฐมนตรีว่าด้วยความ
กันยายน
ร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ 2564
และวิชาการ (คกร.)
ไทย-จีน สมัยที่ 23
สาธารณรัฐ
กษ 8. การประชุมหารือเชิง
25
ไทย (VDO กต เป็นเจ้าภาพ
ประชาชนจีน
ยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5
พฤษภาคม Conference) จัดการประชุม
2564
สาธารณรัฐ สทนช 9. การประชุมภายใต้ 22 เมษายน
ไทย
สทนช. เป็น
ประชาชนจีน กรอบความร่วมมือแม่
2564
หน่วยงานหลัก
MLC
โขง-ล้านช้าง

น.ส.นิจสิรี
มีการประชุม
เตรียมการ
ประชุมฯจริง
เลื่อนไปจัดช่วง
ปลายปี 2564
เลื่อนไปจัดช่วง นางจันทร์จิรา/
ปลายปี 2564 น.ส.นิจสิรี

นางจันทร์จิรา/
น.ส.นิจสิรี
นางจันทร์จิรา/
ประชุมกับจีน น.ส.นิจสิรี
หารือข้อเสนอ
โครงการ

11
ประเทศ

ภายใต้

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

สาธารณรัฐ สทนช 10. Workshop on 2564-2565
ประชาชนจีน Technical Standards
MLC
for Water
Conservancy and
Hydropower

สาธารณรัฐ สทนช 11. ให้ข้อคิดเห็นร่าง
18
ประชาชนจีน Joint Statement for พฤษภาคม/
MLC
the Foreign Ministers 4 มิถุนายน
of the Lancang2564
Mekong countries on
Enhancing
Sustainable
Development
Cooperation
สาธารณรัฐ สทนช 12. ส่งข้อเสนอโครงการ 7 กรกฎาคม
ประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ
2564
MLC
“Sustainable Water
and Sediment
Management under
Climate Change
Impacts: Case
Studies on Huailuang
and Nam-Ngiep
Reservoirs in Mekong
Basin” ซึ่งเป็นการ
ดำเนินการร่วมระหว่าง
ประเทศไทย ลาว และ
จีน สำหรับกองทุนพิเศษ
ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง
(MLC Special Fund
2022)
สาธารณรัฐ สทนช 1. ประชุมคณะทำงาน
2564
เกาหลี ร่วมภายใต้บันทึกแสดง

ประเทศ
ที่จัด
จีน

หัวหน้าคณะ
สทนช. เป็น
หน่วยงานหลัก

ผู้ประสาน
งาน
นางจันทร์จิรา/
1st session: น.ส.นิจสิรี
พ.ค. 2564/
2nd-3rd
session:
ปลายปี 25642565
น.ส.นูรียะห์
สถานภาพ

ไทย

สทนช. เป็น
หน่วยงานหลัก

ไทย

กษ. เป็นหน่วยงาน
หลัก

ไทย

สทนช. เป็นเจ้าภาพ เลื่อนไปจัด นางอารยา/
จัดการ
ปี 2565 นายพีรพงศ์

นางจันทร์จิรา/
น.ส.นิจสิรี

12
ประเทศ
Kwater

สาธารณรัฐ
เกาหลี Kwater
สาธารณรัฐ
เกาหลี Kwater
สาธารณรัฐ
เกาหลี Kwater

สาธารณรัฐ
เกาหลี Kwater
สาธารณรัฐ
เกาหลี Kwater

สาธารณรัฐ
เกาหลี Kwater

ภายใต้

โครงการ/กิจกรรม

เจตจำนงสำหรับความ
ร่วมมือโครงการด้านการ
บริหารจัดการน้ำ (JWG)
กษ 2. การประชุม JSC ครั้ง
ที่ 6

ช่วงเวลา

ประเทศ
ที่จัด

2564

ไทย

หัวหน้าคณะ

สถานภาพ

ผู้ประสาน
งาน

อธช. ประธานคณะ เลื่อนไปจัด นางอารยา/
กรรมการฯ / รธว.
ปี 2565 นายพีรพงศ์
รธบ. กรรมการ ผส.
บก. เลขานุการ
สทนช. เป็นเจ้าภาพ
นางอารยา/
จัดการ
นายพีรพงศ์

สทนช 3. ประชุมพิจารณา(ร่าง) 7 มกราคม
ไทย
ขอบเขตงานสำหรับการ 2564
หารือระดับประเทศเรื่อง
น้ำในประเทศไทย
สทนช 4. การดำเนินงาน
ประชุม
ไทย
สทนช. เป็นเจ้าภาพ
โครงการศึกษาและ
คณะทำงาน
จัดการ
ประเมินผลกระทบต่อ
ร่วม
ระบบนิเวศของอ่าวไทย 20 มกราคม
บริเวณปากแม่น้ำ
2564
เพชรบุรี
สทนช 5. ประชุมคณะกรรมการ 25 มีนาคม
ไทย
สทนช. เป็นเจ้าภาพ
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
2564
จัดการ
(กนช.) ครั้งที่ 1/2564
สทนช 6. ประชุมเตรียมการฝ่าย 6 สิงหาคม ไทย (VDO สทนช. เป็นเจ้าภาพ
ไทย คณะกรรมการ
2564
Conference) จัดการ
ดำเนินงานร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากร
น้ำ ระหว่างไทยสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่
2
สทนช 7. ประชุมคณะกรรมการ 11 สิงหาคม ไทย (VDO สทนช. เป็นเจ้าภาพ
ดำเนินงานร่วมว่าด้วย
2564
Conference) จัดการ
ความร่วมมือด้านการ
โดยมี รธว. ผส.บก.
บริหารจัดการทรัพยากร
ผวค. 4บก. ผงต.บก.
น้ำ ระหว่างไทยและผู้แทนส่วน
สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วม
2
ประชุม

นางอารยา/
นายพีรพงศ์

นางอารยา/
นายพีรพงศ์
นางอารยา/
นายพีรพงศ์

นางอารยา/
นายพีรพงศ์

13
ประเทศ

ภายใต้

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

สาธารณรัฐ
เกาหลี-KRC

ชป 1. การประชุม JSC ครั้ง
ที่ 7

2564

สาธารณรัฐ
เกาหลี-KRC

ชป 2. การประชุมกลุ่มย่อย
ฝ่ายไทยสำหรับการ
ประชุมคณะกรรมการ
ความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
และการชลประทาน ครั้ง
ที่ 7
ชป 3. อบรม Hydraulic
Physical Model
ชป 4. อบรม Technical
Exchange on Climate
Change
ชป 5.รายงานสถานภาพ
โครงการบริหารจัดการ
ข้อมูล (RIDIMIS) และ
การประเมินผลระยะ 1
และ 2
กษ 6. การประชุม
คณะทำงานร่วมด้าน
การเกษตรไทย สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่
3 (Video Conference)
กต 7. การเยือนไทยอย่าง
เป็นทางการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี
(เกาหลีใต้)
กษ 1. ประชุมความร่วมมือ
ครั้งที่ 2
กษ 1. ประชุม JAWG ครั้งที่

13
พฤษภาคม
2564

สาธารณรัฐ
เกาหลี-KRC
สาธารณรัฐ
เกาหลี-KRC
สาธารณรัฐ
เกาหลี-KRC

สาธารณรัฐ
เกาหลี

สาธารณรัฐ
เกาหลี

ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย

ประเทศ
ที่จัด
ไทย

ผู้ประสาน
งาน
รธบ.เป็นประธาน เลื่อนไปจัดปี นางจันทร์จิรา/
คณะกรรมการ/ รธว. 2565 นายพีรพงศ์/
เป็นรอง/ผส.บอ.เป็น
น.ส.ชิดชญา
เลขานุการ
ไทย (VDO รธบ.เป็นประธาน
นางจันทร์จิรา/
Conference) คณะกรรมการ/ รธว.
นายพีรพงศ์/
เป็นรอง/ผส.บอ.เป็น
น.ส.ชิดชญา
เลขานุการ
หัวหน้าคณะ

สถานภาพ

2564

ไทย

2564

ไทย

2564

ไทย

สำนักบริหารจัดการ อยู่ระหว่างยื่น นายพีรพงศ์/
น้ำและอุทกวิทยา/ เรื่องขยาย น.ส.ชิดชญา
สชป. 14
เวลาประกัน
สัญญา

มิถุนายน
2564

ไทย

เลื่อนไป นายพีรพงศ์/
ยังไม่กำหนด น.ส.ชิดชญา

26-27
สิงหาคม
2564

ไทย

กษ เป็นหน่วยงาน
หลัก

เมษายน
2564
มีนาคม

ฟิลิปปินส์

กษ เป็นหน่วยงาน
หลัก
คณะทำงานมี กษ

ไทย

สำนักบริหารจัดการ เลื่อนไปจัดปี
น้ำและอุทกวิทยา
2565
สำนักวิจัยและพัฒนา เลื่อนไปจัดปี
2565

นายพีรพงศ์/
น.ส.ชิดชญา
นายพีรพงศ์/
น.ส.ชิดชญา

นายพีรพงศ์

เลื่อนไปจัดปี น.ส.สกุนตลา/
2565 นายดลวัฒน์
เลื่อนไปจัดปี นายวนาณัฏฐ์/

14
ประเทศ

ภายใต้

โครงการ/กิจกรรม
9

อินโดนีเซีย

เวียดนาม

เวียดนาม

สปป.ลาว
สปป.ลาว

ไต้หวัน

ช่วงเวลา

ประเทศ
ที่จัด

2564

ชป 2. จัดรายการดูงานให้แก่ 2564
ฝ่ายอินโดนีเซีย Joint
project on design
criteria for land
consolidation
กิจกรรมย่อย
01/INA/VII Exchange
information on
integrated farming
management on
consolidation land in
Thailand
กษ 1. ประชุมคณะทำงาน สิงหาคม
ด้านการเกษตรไทย 2564
เวียดนาม ครั้งที่ 6 (6th
JAWG)
กษ 2. ความร่วมมือไทย- 22 มีนาคม
เวียดนาม พิจารณา
2564
ดำเนินการส่วนที่
เกี่ยวข้องตามข้อหารือใน
การเข้าเยีย่ มคารวะของ
เอกอัครราชทูตฯ
เวียดนาม
กษ 1. ประชุม JAWG
กรกฎาคม
ครั้งที่ 5
2564
กษ 2. ประชุมแผนความ
17
ร่วมมือเพื่อการพัฒนา พฤศจิกายน
ไทย-ลาว ระยะ3 ปี
2563
(2563-2565)
ชป 1. การประชุม
2 ตุลาคม
คณะทำงาน(ฝ่ายไทย)
2563
ความร่วมมือไทย-ไต้หวัน

ไทย

หัวหน้าคณะ

สถานภาพ

ผู้ประสาน
งาน
น.ส.ลักษมี

เป็นประธาน
2565
คณะทำงานฝ่ายไทย
กรมดำเนินการเอง เลื่อนไปจัดปี นายวนาณัฏฐ์
2565 /น.ส.ลักษมี

ไทย

กษ. เป็นหัวหน้า
คณะฝ่ายไทย

เลื่อนไปจัดปี นายเฉลิมพล
2565

ไทย

สกต. หน่วยหลัก

นายเฉลิมพล

ไทย

กษ. เป็นหัวหน้า
คณะฝ่ายไทย
กษ. เป็นหัวหน้า
คณะฝ่ายไทย

ไทย

ไทย

ผส.วพ. เป็น
ประธานคณะทำงาน

เลื่อนไปจัดปี นายวนาณัฏฐ์/
2565 น.ส.ปณิตา
นายวนาณัฏฐ์/
น.ส.ปณิตา

น.ส.ชโลบล

15
ประเทศ
ไต้หวัน

ไต้หวัน

ไต้หวัน

ไต้หวัน

ไต้หวัน

ไต้หวัน

ภายใต้

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

ประเทศ
ที่จัด
ไทย

กษ 2. การประชุมเตรียมการ
ฝ่ายไทยสำหรับการ
ประชุมคณะทำงานทาง
วิชาการว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการเกษตร
ไทย-ไต้หวัน ครั้งที่ 7
กษ 3. การประชุม
คณะทำงานทางวิชาการ
ว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การเกษตรไต้หวัน-ไทย
ครั้งที่ 7
ชป 4.การประชุมเตรียมการ
คณะทำงานฝ่ายไทย
สำหรับการประชุมหารือ
โครงการภายใต้ความ
ร่วมมือไทย-ไต้หวัน
ชป 5.ประชุมหารือโครงการ
ภายใต้ความร่วมมือไทยไต้หวัน

16 ตุลาคม
2563

กษ 6. การประชุม
คณะทำงานทางวิชาการ
ว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การเกษตรไทย-ไต้หวัน
ครั้งที่ 8
ชป 7.โครงการบริหารจัดการ
น้ำและจัดการฐานข้อมูล
ทางด้านการเพาะปลูก
ด้วย ระบบ
Application on
Mobile

2564

ไทย

2564

ไทย/ไต้หวัน

หัวหน้าคณะ
กษ.เป็นประธาน
คณะทำงาน

สถานภาพ

ผู้ประสาน
งาน
น.ส.ชโลบล

2 ธันวาคม
2563

ไต้หวัน (VDO กษ เป็นประธาน
Conference) คณะทำงาน

น.ส.ชโลบล

17
พฤษภาคม
2564

ไทย
ผส.วพ. เป็นประธาน
(VDO
คณะทำงาน
Conference)

น.ส.ชโลบล

19
พฤษภาคม
2564

ไต้หวัน
ผส.วพ. เป็นประธาน
(VDO
คณะทำงาน
Conference)

น.ส.ชโลบล

กษ เป็นประธาน
คณะทำงาน

กำหนดจัด น.ส.ชโลบล
ในปี 2565

ผส.วพ. เป็นประธาน
น.ส.ชโลบล
คณะทำงาน
มีการจัดทำ
list เมนูและ
รายละเอียด
ต่างๆ ของ
เว็บไซต์ GIS
Portal รวมไป
ถึงการ
เปรียบเทียบ
ข้อมูลของ
เว็บไซต์ GIS

16
ประเทศ

ไต้หวัน

ภายใต้

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

กษ. 8. โครงการการ
2564
แลกเปลีย่ นความรู้เรื่อง
การบริหารจัดการน้ำใน
พื้นที่ลุ่มต่ำภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศที่รุนแรง
เยอรมนี (DLG) กษ 1. งาน AGRITECHNICA 27 - 29
ASIA และ Horti ASIA พฤษภาคม
2020
2564
เยอรมนี
(DLG)

เยอรมนี
(BMEL)

ประเทศ
ที่จัด

ไทย/ไต้หวัน

ไทย

หัวหน้าคณะ

สถานภาพ

ผู้ประสาน
งาน

Portal ของ
ศทส. กับ
เว็บไซต์ GIS
On-farm ของ
สชป.12
ผส.วพ. เป็นประธาน อยู่ระหว่างการ น.ส.ชโลบล
คณะทำงาน
พิจารณา
รายละเอียด
โครงการ

กษ เป็นหน่วยงาน
หลัก

กษ 2. หารือการจัดงานการ
20
ไทย (VDO กษ เป็นหน่วยงาน
ประชุม
กันยายน Conference) หลัก
AGRITECHNICA ASIA 2564
& Horti ASIA Regional
Summit) กับผู้แทน
สมาคมเกษตรกรรม
เยอรมัน (German
Agricultural Society:
DLG)
กษ 1. การประชุม
28 เมษายน ไทย (VDO กษ เป็นหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหาร
2564
Conference) หลัก
โครงการ (Project
Steering Committee:
PSC) ของโครงการความ
ร่วมมือระหว่างเยอรมนีไทย เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาการเกษตรแปลง
ใหญ่อย่างยั่งยืนใน
ประเทศไทย (GermanThai Cooperation
Project to Cluster

เลื่อนเป็น ผชน.บอ/
25 - 27 น.ส.ลักษมี/
พฤษภาคม น.ส.ชุตินันท์
2565
น.ส.ลักษมี/
น.ส.ชุตินันท์

น.ส.ลักษมี/
น.ส.ชุตินันท์
กษ เชิญเพียง
แค่ผู้แทนจาก
กสก.หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลักเข้าร่วม
การประชุม

17
ประเทศ

ภายใต้

โครงการ/กิจกรรม
Farms in Thailand)
ครั้งที่ 1
2. การประชุมที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้ JDI
1. ประชุมเตรียมการ
คณะทำงานร่วมด้าน
การเกษตรไทย-อิสราเอล
2. ข้อเสนอโครงการ 1)
สถานีทดลองการใช้น้ำ
ชลประทานที่ 2
จ.พิษณุโลก
2) สถานีทดลองการใช้
น้ำชลประทานที่ 5 (แม่
กลองใหญ่) จ.นครปฐม
3. ประชุม JAWG ไทยอิสราเอล ครั้งที่ 2
4. ประชุมคณะทำงาน

ช่วงเวลา

เยอรมนี
(BMEL)
อิสราเอล

กษ

อิสราเอล

ชป

อิสราเอล

กษ

อิสราเอล

ชป

อิสราเอล

ชป 5. โครงการแปลง
2563-2565
นวัตกรรมโดยการนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การบริหารจัดการน้ำเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตรและการใช้นำ
ในพื้นที่ชลประทาน
กษ พิจารณาร่าง MOU
2564

โปแลนด์

บรูไน

เนเธอร์แลนด์

กษ

ประเทศ
ที่จัด

หัวหน้าคณะ

ผู้ประสาน
งาน

เลื่อนไปจัดปี
2565
เลื่อนไปจัดปี
2565

น.ส.ลักษมี/
น.ส.ชุตินันท์
น.ส.ศิริพร/
นายสุพัชรพล

สิงหาคม
2564
2564

เยอรมนี

2564

ไทย

นายถิระศักดิ์ ทองศิริ อยู่ระหว่างการ น.ส.ศิริพร/
ผทว.สอ.เป็น
หารือ นายสุพัชรพล
ประธานคณะทำงาน

2564

ไทย

2564

ไทย

กษ.เป็นหน่วยงาน เลื่อนไปจัดปี น.ส.ศิริพร/
หลัก
2565 นายสุพัชรพล
นายถิระศักดิ์ ทองศิริ เลื่อนไปจัดปี น.ส.ศิริพร/
ผทว.สอ.เป็น
2565 นายสุพัชรพล
ประธานคณะทำงาน
นายถิระศักดิ์ ทองศิริ อยู่ระหว่างการ นายอัคราวุฒ/ิ
ผทว.สอ.เป็น
หารือ น.ส.ศิริพร/
ประธานคณะทำงาน
นายสุพัชรพล

กษ ประชุมคณะทำงานด้าน พฤษภาคม
การเกษตร JAWG ครั้งที่ 2564
1
กษ 1. โครงการแลกเปลีย่ น 2564
ความรู้เรื่องการจัดทำ
แบบจำลองทางกายภาพ

ไทย

ไทย

ยังไม่กำหนด

ไทย

ไทย

กษ เป็นหน่วยงาน
หลัก
กษ.เป็นหน่วยงาน
หลัก

สถานภาพ

กษ เป็นหน่วยงาน อยู่ระหว่างการ น.ส.สกุนตลา/
หลัก
เจรจากับฝ่าย น.ส.ชุตินันท์
โปแลนด์
เลื่อนไปจัดปี น.ส.กศินี
2565
กษ เป็นหน่วยงาน
หลัก

เลื่อนไปจัดปี น.ส.ศิริพร
2565

18
ประเทศ

ภายใต้

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

ด้านชลศาสตร์
(Hydraulic Physical
model)
เนเธอร์แลนด์ สทนช. 2. เสนอความเห็นเพื่อ 1 ตุลาคม
ประกอบการพิจารณา
2563
ของคณะรัฐมนตรี เรื่อง
การจัดทำบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำแบบ
บูรณาการและการ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศระหว่าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติของไทยและ
กระทรวงโครงสร้าง
พื้นฐานและการบริหาร
จัดการน้ำของ
เนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์ สทนช 3. พิธีลงนามบันทึก
15 มีนาคม
ความเข้าใจว่าด้วยความ 2564
ร่วมมือด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ
ระหว่างสำนักทรัพยากร
น้ำแห่งชาติแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงโครงสร้าง
พื้นฐานและการบริหาร
จัดการน้ำแห่ง
ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์และงาน
“ThailandNetherlands Water
Dialogue”
เนเธอร์แลนด์ กษ 4. พิจารณาประเด็นที่
11

ประเทศ
ที่จัด

หัวหน้าคณะ

สถานภาพ

ผู้ประสาน
งาน

ไทย

กษ เป็นหน่วยงาน
หลัก

น.ส.ศิริพร

ไทย

กษ เป็นหน่วยงาน
หลัก

น.ส.ศิริพร

ไทย

กษ เป็นหน่วยงาน

น.ส.ศิริพร

19
ประเทศ

เนเธอร์แลนด์

เนเธอร์แลนด์

กัมพูชา

ตุรกี

บังคลาเทศ

บราซิล

ศรีลังกา

แอฟริกาใต้

ภายใต้

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

กรมสนใจจะมีความ
มิถุนายน
ร่วมมือกับประเทศ
2564
เนเธอร์แลนด์
กษ 5. จัดทำข้อเสนอ
มิถุนายน
โครงการแลกเปลี่ยน
2564
เรียนรู้ การจัดทำ
แบบจำลองทางกายภาพ
ด้านชลประทาน
(Hydraulic Physical
Model) (กรอบ FAO)
กษ 6. หารือข้อเสนอ
กันยายน
โครงการภายใต้ความ
2564
ร่วมมือร่วมกับ NSTDA
กษ การประชุมคณะทำงาน
ร่วมด้านการเกษตรไทย กัมพูชา ครั้งที่ 6
กษ การประชุมหารือแนว
ทางการจัดทำความ
ร่วมมือด้านการเกษตร
ไทย - ตุรกี
กษ การประชุมคณะทำงาน
ความร่วมมือด้าน
การเกษตร ไทย บังกลาเทศ ครั้งที่ 1
กษ การประชุมคณะทำงาน
ร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเกษตรไทย บราซิล
กษ 1. การประชุมหารือ
ความร่วมมือด้าน
การเกษตรไทย -ศรีลังกา
ครั้งที่ 3
กษ 1. การประชุม PreMeeting สำหรับการ

ประเทศ
ที่จัด

หัวหน้าคณะ

สถานภาพ

ผู้ประสาน
งาน

หลัก

ไทย

กษ เป็นหน่วยงาน
หลัก

น.ส.ศิริพร

ไทย

กษ เป็นหน่วยงาน
หลัก

น.ส.ศิริพร
อยู่ระหว่าง
หารือข้อเสนอ
โครงการ
เลื่อนไปจัดปี
2565

มิถุนายน
2564

ไทย

-

-

กรกฎาคม
2564

ตุรกี

-

เลื่อนไปจัดปี
2565

-

มกราคม
2564

ไทย

-

เลื่อนไปจัดปี
2565

-

กรกฎาคม
2564

ไทย

-

เลื่อนไปจัดปี
2565

-

กรกฎาคม
2564

ไทย

-

เลื่อนไปจัดปี
2565

-

มกราคม
2564

ไทย

-

เลื่อนไปจัดปี
2565

-

20
ประเทศ

แอฟริกาใต้

ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส

สวิสเซอร์แลนด์

ประเทศ
ที่จัด

หัวหน้าคณะ

สถานภาพ

กรกฎาคม
2564

ไทย

-

เลื่อนไปจัดปี
2565

11
พฤศจิกายน
2563

ไทย

กต เป็นหน่วยงาน
หลัก

น.ส.สกุนตลา/
น.ส.ชุตินันท์

26 มกราคม
2564 /
7
พฤษภาคม
2564 /
25
มิถุนายน
2564
กษ 1. ให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) 22
ข้อตกลงการดำเนินงาน กันยายน
ภายใต้ความตกลงปารีส 2564
ระหว่างราชอาณาจักร
ไทยกับสมาพันธ์รัฐสวิส

ไทย

กต เป็นหน่วยงาน
หลัก

น.ส.สกุนตลา/
น.ส.ชุตินันท์

ไทย

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็น
หน่วยงานหลัก

น.ส.สกุนตลา/
น.ส.ชุตินันท์

ภายใต้

โครงการ/กิจกรรม

ประชุมคณะทำงานร่วม
ด้านการเกษตรไทย –
แอฟริกาใต้
กษ 2. การประชุม
คณะทำงานร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือด้าน
การเกษตรไทย แอฟริกาใต้ ครั้งที่ 2
กษ 1. เสนอความเห็น
สำหรับการประชุมระดม
สมองเกี่ยวกับสาระของ
ร่างเอกสารทำงาน
(Working Paper) เพื่อ
ประกอบการยกร่าง
Roadmap
ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศส
กษ 2. ให้ความเห็นต่อร่าง
Roadmap
ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศส (พ.ศ. 25642568)

ช่วงเวลา

ผู้ประสาน
งาน

-

21

2. สถานภาพการดำเนินงานความร่วมมือพหุภาคี (27 คู่ภาคี)
หน่วยงาน/เครือข่าย

โครงการ/กิจกรรม

1. Mekong River 1. การดำเนินงานและการประชุม
Commission : MRCs ภายใต้คณะกรรมาธิการลุม่ น้ำโขง
1. Mekong River 2. การประชุมคณะกรรมการกำกับ
Commission : MRCs และติดตามโครงการร่วม “การ
บริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง”
สนับสนุนโดย GIZ ระยะที่ 2 ครั้งที่
2
1. Mekong River 3. การประชุมคณะกรรมการกำกับ
Commission : MRCs และติดตามโครงการร่วม “การ
บริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง”
สนับสนุนโดย GIZ ระยะที่ 2 ครั้งที่
3
1. Mekong River 3. การประชุมเพื่อจัดทำรายงาน
Commission : MRCs ฉบับสมบูรณ์ภายใต้แผนกลยุทธ์
คณะกรรมาธิการลุม่ น้ำโขง ฉบับปี
ค.ศ.2016-2020
1. Mekong River 4. คณะกรรมการแม่น้ำโขง
Commission : MRCs แห่งชาติไทย ครั้งที่ 1/2564

ช่วงเวลา
2564
3
พฤศจิกายน
2563

17 สิงหาคม
2564

ประเทศ
หัวหน้าคณะ
ที่จัด
ไทย สำนักบริหาร
โครงการ
ไทย ผงต.บก. และ
ทปษ. เข้าร่วม
ประชุม

ไทย ผงต.บก. และ
(VDO ทปษ. เข้าร่วม
Conference) ประชุม

สถานภาพ ผู้ประสานงาน
นายอัคราวุฒ/ิ
น.ส.นูรียะห์
นายอัคราวุฒ/ิ
น.ส.นูรียะห์

นายสุพัชรพล

1 มีนาคม
2564

ไทย

ผวค.2 บก. เป็น
หัวหน้าคณะ

นายอัคราวุฒ/ิ
น.ส.นูรียะห์/
นายสุพชั รพล

21 เมษายน
2564

ไทย

ผวค.2 บก. เป็น
หัวหน้าคณะ

นายอัคราวุฒ/ิ
น.ส.นูรียะห์/
นายสุพัชรพล
นายอัคราวุฒ/ิ
น.ส.นูรียะห์/
นายสุพัชรพล

1. Mekong River 5. ประชุมพิจารณาร่างโครงการ 13 กรกฎาคม ไทย สทนช. เป็น
Commission : MRCs Joint Study on the Changing
2564
หน่วยงานหลัก
Pattern of Hydrological
Conditions of the LancangMekong River Basin and
Adaption Strategies ฉบับที่ 2
2 ความร่วมมือทาง 1. การประชุมระดับรัฐมนตรี
4
จีน
กระทรวง
เศรษฐกิจในอนุ
แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ พฤศจิกายน (VDO คมนาคม เป็น
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6
2563 Conference) หน่วยงานหลัก
(Greater Mekong ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 24
Subregion: GMS)
2 ความร่วมมือทาง 2. ประชุมหารือกับบริษัทที่ปรึกษา
18
ไทย ผงต.บก. และ
เศรษฐกิจในอนุ
Landell Mills ในการดำเนิน
กุมภาพันธ์
ผวค.1 บก. เข้า
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โครงการ TA9916-REG: Greater
2564
ร่วมประชุม

นายอัคราวุฒ/ิ
น.ส.นูรียะห์/

นายอัคราวุฒ/ิ
น.ส.นูรียะห์

22
หน่วยงาน/เครือข่าย
(Greater Mekong
Subregion: GMS)

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

Mekong Subregion (GMS)
Sustainable Agriculture and
Food Security Program (SAEP)
1. การประชุมคณะทำงานด้าน
มิถุนายน
การเกษตร (WGA) ครั้งที่ 17
2564
ภายใต้กรอบ GMS

ประเทศ
ที่จัด

หัวหน้าคณะ

3. คณะทำงานด้าน
ไทย
การเกษตร (WGA)
ครั้งที่ 5 ภายใต้
โครงการความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ
โขง (GMS)
3. คณะทำงานด้าน 2. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
9-10
ไทย
การเกษตร (WGA) (Inception Workshop) ภายใต้ มิถุนายน
(VDO
ครั้งที่ 5 ภายใต้
TA9916-REG: Greater Mekong 2564 Conference)
โครงการความร่วมมือ Subregion (GMS) Sustainable
ทางเศรษฐกิจ
Agriculture and Food Security
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ Program (SAFSP) Sustainable
โขง (GMS)
Agriculture and Food Security
Program
4. คณะทำงานร่วม 1. การประชุมคณะทำงานร่วมด้าน กรกฎาคม
พม่า
ด้านการเกษตรแม่โขง การเกษตรแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 2564
- ล้านช้าง
4
5. สมาคมเครือข่าย 1. การประชุมประสานงานเพื่อ 27 กรกฎาคม ไทย มอบหมาย
สภาองค์กรชุมชนลุม่ กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา
2564
(VDO น.ส.นูรียะห์
น้ำโขง 7 จังหวัด ภาค ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
Conference) เป็นผู้แทนเข้า
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของระบบนิเวศน้ำโขง ในมิติ
ร่วมประชุม
(คสช.)
ต่างประเทศ
6. ASEAN
1. การประชุมและโครงการภายใต้ 2564
ประเทศใน คณะทำงาน
ความร่วมมือกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน อาเซียน
อาเซียน
6. ASEAN
2. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่
20-21
ไทย คณะทำงาน
อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรี ตุลาคม 2563
อาเซียน
อาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้
ครั้งที่ 42 การประชุมรัฐมนตรี
เกษตรอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปนุ่
และเกาหลี) ครั้งที่ 20 และการ

สถานภาพ ผู้ประสานงาน

เลื่อนไปจัดปี นายอัคราวุฒ/ิ
2565 น.ส.นูรียะห์/

นายอัคราวุฒ/ิ
น.ส.นูรียะห์/

เลื่อนไปจัดปี นายอัคราวุฒ/ิ
2565 น.ส.นูรียะห์/
นายอัคราวุฒ/ิ
น.ส.นูรียะห์/

ยังไม่ ฝ่ายความ
กำหนดเวลา ร่วมมือ
ต่างประเทศ
ฝ่าย
ความร่วมมือ
ต่างประเทศ

23
หน่วยงาน/เครือข่าย

โครงการ/กิจกรรม

ประชุมรัฐมนตรีเกษตรอาเซียนอินเดีย ด้านการเกษตรและป่าไม้
ครั้งที่ 6 (Video Conference)
6. ASEAN
3. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่
อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้
ครั้งที่ 42 สมัยพิเศษ
6. ASEAN
4. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่
อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้
ครั้งที่ 43
6. ASEAN
5. เสนอความเห็นต่อร่าง
แผนปฏิบัติการ ACD Blueprint
ฉบับที่ 2 ระยะ 10 ปี (ค.ศ. 20212030)
7. คณะกรรมาธิการ 1. 71st IEC Meeting ในรูปแบบ
ระหว่างประเทศว่า เสมือนจริง
ด้วยการชลประทาน
และการระบายน้ำ
(ICID)
7. คณะกรรมาธิการ 2. The 72nd IEC Meeting &
ระหว่างประเทศว่า The 5th African Regional
ด้วยการชลประทาน Conference (ARC) and the
และการระบายน้ำ Young Professional's Training
(ICID)
Program (YP-TP)
7. คณะกรรมาธิการ 3. The 10th International
ระหว่างประเทศว่า Micro Irrigation Conference
ด้วยการชลประทาน (10MIC)
และการระบายน้ำ
(ICID)
7. คณะกรรมาธิการ 4. ประชุมสามัญประจำปี 1/2564
ระหว่างประเทศว่า
ด้วยการชลประทาน
และการระบายน้ำ
(ICID)

ช่วงเวลา

ประเทศ
ที่จัด

หัวหน้าคณะ

สถานภาพ ผู้ประสานงาน

23 สิงหาคม
2564

กัมพูชา คณะทำงาน
อาเซียน

ฝ่าย
ความร่วมมือ
ต่างประเทศ

กันยายน
2564

อินโดนีเซีย คณะทำงาน
อาเซียน

กำหนดจัดในปี ฝ่าย
2565 ความร่วมมือ
ต่างประเทศ

12
พฤศจิกายน
2563
7-8 ธันวาคม
2563

24-30
พฤศจิกายน
2564

ไทย

คณะทำงาน
อาเซียน

นายดลวัฒน์/
น.ส.ชุตินันท์

อินเดีย อธช.ประธาน
(Virtual THAICID
Platform) และรธว.
เลขาธิการ

โมรอคโค รธว.เลขาธิการ
THAICID และ
ประธาน
คณะทำงานด้าน
วิชาการ
เลื่อนไป 1-6 โมรอคโค รธว.เลขาธิการ
กันยายน
THAICIDและ
2565
ประธาน
คณะทำงานด้าน
วิชาการ
26 สิงหาคม
ไทย อธช.ประธาน
2564
(VDO THAICID
Conference) และรธว.
เลขาธิการ

-

-

คณะทำงาน
สำนักงาน
เลขาธิการ
(นางจันทร์จิรา/
น.ส.ชิดชญา)
คณะทำงาน
สำนักงาน
เลขาธิการ
(นางจันทร์จิรา/
น.ส.ชิดชญา)
คณะทำงาน
สำนักงาน
เลขาธิการ
(นางจันทร์จิรา/
น.ส.ชิดชญา)
คณะทำงาน
สำนักงาน
เลขาธิการ
(นางจันทร์จิรา/
น.ส.ชิดชญา)

24
หน่วยงาน/เครือข่าย
7. คณะกรรมาธิการ
ระหว่างประเทศว่า
ด้วยการชลประทาน
และการระบายน้ำ
(ICID)
7. คณะกรรมาธิการ
ระหว่างประเทศว่า
ด้วยการชลประทาน
และการระบายน้ำ
(ICID)

โครงการ/กิจกรรม
5. ประชุมนัดพิเศษ

ประเทศ
หัวหน้าคณะ
ที่จัด
30 สิงหาคม
ไทย คณะทำงาน
2564
(VDO ด้านวิชาการ
Conference)
ช่วงเวลา

6. ประชุมร่วมคณะทำงานด้าน 2 กรกฎาคม
ไทย คณะทำงาน
วิชาการ THAICID คณะทำงาน
2564
ด้านวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการ THAICID
และคณะอนุกรรมการด้านน้ำและ
ระบบนิเวศในนาข้าว ครั้งที่1/
2564 เพื่อการเตรียมการและการ
ดำเนินงานจัดประชุมวิชาการ
THAICID National Symposium
ครั้งที่ 14
7. คณะกรรมาธิการ 7. ประชุมคณะทำงานด้านวิชาการ 9 มีนาคม/
ไทย คณะทำงาน
ระหว่างประเทศว่า THAICID และคณะทำงาน
23 เมษายน
ด้านวิชาการและ
ด้วยการชลประทาน สำนักงานเลขาธิการ THAICID ครัง้
2564
คณะทำงาน
และการระบายน้ำ ที่ 1 และ 2//2564
สำนักงาน
(ICID)
เลขาธิการ
7. คณะกรรมาธิการ 8. THAICID National
30 กรกฎาคม ไทย คณะทำงาน
ระหว่างประเทศว่า Symposium ครั้งที่ 14
2564
ด้านวิชาการ
ด้วยการชลประทาน
และการระบายน้ำ
(ICID)
7. คณะกรรมาธิการ 9. กิจกรรมวันน้ำโลก
21 มีนาคม
อธช.ประธาน
ระหว่างประเทศว่า
2564
THAICID
ด้วยการชลประทาน
และรธว.
และการระบายน้ำ
เลขาธิการ
(ICID)
7. คณะกรรมาธิการ 10. The 9th World Water
21-26 สาธารณรัฐ อธช.ประธาน
ระหว่างประเทศว่า Forum ภายใต้หัวข้อ Water
มีนาคม
เซเนกัล THAICID
ด้วยการชลประทาน Security for
2565
และรธว.
และการระบายน้ำ Peace and Development
เลขาธิการ
(ICID)
7. คณะกรรมาธิการ 11. The 73rd IEC Meeting and เลื่อนไป ออสเตรเลีย อธช.ประธาน

สถานภาพ ผู้ประสานงาน
คณะทำงาน
สำนักงาน
เลขาธิการ
(นางจันทร์จิรา/
น.ส.ชิดชญา)
คณะทำงาน
ด้านวิชาการ

คณะทำงาน
สำนักงาน
เลขาธิการ
(นางจันทร์จิรา/
น.ส.ชิดชญา)
คณะทำงาน
ด้านวิชาการ

-

-

คณะทำงาน
สำนักงาน
เลขาธิการ
(นางจันทร์จิรา/
น.ส.ชิดชญา)
คณะทำงาน
สำนักงาน
เลขาธิการ
(นางจันทร์จิรา/
น.ส.ชิดชญา)
คณะทำงาน

25
หน่วยงาน/เครือข่าย

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

ประเทศ
ที่จัด

หัวหน้าคณะ

สถานภาพ ผู้ประสานงาน

ระหว่างประเทศว่า 24th ICID Congress
3-10 ตุลาคม
THAICI และรธว.
ด้วยการชลประทาน
2565
เลขาธิการ
และการระบายน้ำ
(ICID)
7. คณะกรรมาธิการ 12. ประชุมผู้บริหาร ICID (Office17
ไทย (Virtual คณะทำงาน
ระหว่างประเทศว่า Bearers Committee -OBC)
พฤศจิกายน Platform) ด้านวิชาการ
ด้วยการชลประทาน
2563
และการระบายน้ำ
(ICID)
8. เครือข่ายนานาชาติ 1. ประชุมวิชาการ INWEPF
สิงหาคม
ไทย ประธานคณะ
เลื่อนไป
ด้านน้ำและระบบนิเวศ
2564
อนุกรรมการ
สิงหาคมของนาข้าว (INWEPF)
กันยายน
2565
th
8. เครือข่ายนานาชาติ 2. 17 INWEPF Steering
พฤศจิกายน ศรีลังกา ประธานคณะ
เลื่อนไป
ด้านน้ำและระบบนิเวศ Meeting and Symposium
2563
อนุกรรมการ
พฤศจิกายน
ของนาข้าว (INWEPF)
2564
8. เครือข่ายนานาชาติ 3. ประชุมคณะอนุกรรมการ 2 ครัง้ 30 มีนาคม/
ไทย ประธานคณะ
ด้านน้ำและระบบนิเวศ
กันยายน
30 มีนาคม
อนุกรรมการ
ของนาข้าว (INWEPF)
2564
2564
8. เครือข่ายนานาชาติ 4. ประชุมคณะทำงาน
29 มกราคม/ ไทย/เกาหลี/ ประธานคณะ
ด้านน้ำและระบบนิเวศ (Working Group) 3 ครั้ง
พฤษภาคม/
ญี่ปุ่น อนุกรรมการ
29 มกราคม/
ของนาข้าว (INWEPF)
5 สิงหาคม
5 สิงหาคม
2564
2564
8. เครือข่ายนานาชาติ 5. ประชุม Task Force Meeting 6 สิงหาคม ศรีลังกา ประธานคณะ
ด้านน้ำและระบบนิเวศ
2564
(VDO อนุกรรมการ
ของนาข้าว (INWEPF)
Conference)
24-27
9. สมาคมเขื่อนใหญ่ การประชุมประจำปี ครั้งที่ 88
อินเดีย ผส.บอ.
ระหว่างประเทศ
(The 88th Annual Meeting of กุมภาพันธ์ (Virtual
2564
International
International Commission on
Meeting &
Commission on Large Dams)
INCOLD
Large Dams
Symposium)
(ICOLD)
10. Asian
การประชุม ACRS 41
9-11
จีน
Association on
พฤศจิกายน (Online
Remote Sensing:
2563
Platform)

สำนักงาน
เลขาธิการ
(นางจันทร์จิรา/
น.ส.ชิดชญา)
คณะทำงาน
ด้านวิชาการ

ศทส.และ IDI

ศทส.และ IDI

ศทส.และ IDI

ศทส.และ IDI

ศทส.และ IDI

สำนักบริหาร
จัดการน้ำและ
อุทกวิทยา

สำนักสำรวจ
ด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

26
หน่วยงาน/เครือข่าย

โครงการ/กิจกรรม

AARS
11. American
การประชุมประจำปี ASPRS 2021
Society for
Photogrammetry
and Remote
Sensing : ASPRS
12. โครงการวิจัย
การพัฒนามาตรการร่วมกับภาครัฐ
Advancing CoDesign of
Integrated
Strategies with
Adaptation to
Climate Change in
Thailand (ADAP-T)
13. ความร่วมมือ
การประชุมครั้งที่ 27
ดำเนินงานทางวิชาการ
ภายใต้ความร่วมมือ
ของสำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
วัฒนธรรม การกีฬา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (The
Ministry of
Education Culture,
Sport, And
Technology :
MEXT)ประเทศญี่ปุ่น
และองค์การสำรวจ
อวกาศแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น (Japan
Aerospace
Exploration Agency
JAXA)

ช่วงเวลา

ประเทศ
ที่จัด

หัวหน้าคณะ

สถานภาพ ผู้ประสานงาน

29 มีนาคม2เมษายน
2564

สหรัฐ
อเมริกา
(Online
Platform)

-

สำนักสำรวจ
ด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

2559-2564

ญี่ปุ่น

-

ส่วนอุทกวิทยา
อยู่ระหว่าง
ดำเนิน
โครงการ

30
เวียดนาม/
พฤศจิกายน ญี่ปุ่น(Online
– 3 ธันวาคม Platform)
2564

-

-

สำนักสำรวจ
ด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา
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หน่วยงาน/เครือข่าย

โครงการ/กิจกรรม

14. การประชุม
The 12th International
วิชาการนานาชาติด้าน Conference on Mobile
การใช้เทคโนโลยีการ Mapping Technology
ทำแบบที่แบบ
(MMT2021)
Mobile Mapping
International
Symposium
onMobile Mapping
Technology (MMT)
15. ความร่วมมือ
1. 15th Meeting of the
ดำเนินงานทางวิชาการ International Committee on
ภายใต้การเป็นสมาชิก Global Navigation Satellite
สมาคมทำแผนที่
Systems (ICG-15)
ระหว่างประเทศ
(International
Cartographic
Association : ICA)
15. ความร่วมมือ
2. 6th International
ดำเนินงานทางวิชาการ Symposium on Place Names
ภายใต้การเป็นสมาชิก “Standardisation and the
สมาคมทำแผนที่
wealth of place names –
ระหว่างประเทศ
aspects of a delicate
(International
relationship”
Cartographic
Association : ICA)
15. ความร่วมมือ
3. Workshop on Coordinating
ดำเนินงานทางวิชาการ Cartographic Collections
ภายใต้การเป็นสมาชิก
สมาคมทำแผนที่
ระหว่างประเทศ
(International
Cartographic
Association : ICA)
16. การประชุม
การประชุม IGARSS2021
วิชาการนานาชาติ
International

ช่วงเวลา
26-28
พฤษภาคม
2564

ประเทศ
ที่จัด
อิตาลี

27 กันยายน ออสเตรีย
– 1 ตุลาคม (Hybrid
2564
format)

29 กันยายน
– 1 ตุลาคม
2564

นามิเบีย

30 กันยายน Online
2564
workshop

11-16
เบลเยียม
มิถุนายน
(Virtual
2564 Symposium)

หัวหน้าคณะ

สถานภาพ ผู้ประสานงาน

-

สำนักสำรวจ
ด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

-

สำนักสำรวจ
ด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

สำนักสำรวจ
ด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

สำนักสำรวจ
ด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

สำนักสำรวจ
ด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

28
หน่วยงาน/เครือข่าย

โครงการ/กิจกรรม

Geoscience and
Remote Sensing
Society (IGARSS)
17. โครงการประชุม การประชุม ILMF 2020
วิชาการนานาชาติเพื่อ
การจัดทำแผนที่ด้วย
ระบบไลดาร์
(International Lidar
For Mapping
Forum : ILMF)
18. International การประชุม International
Conference on
Conference on Policies, Laws
Policies, Laws and and Regulations for Water
Regulations for Resources Management in
Water Resources South east Asia Countries
Management in
South east Asia
Countries
19. การประชุมภายใต้ 1. ประชุม 12th AWC Board of
Asia Water Council Council
(AWC)
19. การประชุมภายใต้ 2. ประชุม 13th AWC Board of
Asia Water Council Council
(AWC)
20. การประชุม
การประชุมนักสำรวจสำหรับงาน
นานาชาติสหพันธ์นัก จัดรูปที่ดินและการบริหารจัดการ
สำรวจ
น้ำ Smart Surveyors for Land
(International
and Water Management
Federation of
(WORKING WEEK 2021)
Survey Congress)
21. ความร่วมมือทาง Dการประชุม Congress ครั้งที่ 24
วิชา การแลกเปลีย่ น
ความรู้ด้านโฟโตแกรม
เมตรีและรีโมทเซนซิง
ระหว่าง ประเทศ

ช่วงเวลา

ประเทศ
ที่จัด

กรกฎาคมธันวาคม
2563

สหรัฐ
อเมริกา
(Virtual
Symposium)

-

-

หัวหน้าคณะ

สถานภาพ ผู้ประสานงาน

เลื่อนไปจัดปี สำนักสำรวจ
2565 ด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

-

ไม่มีข้อมูล นายอัคราวุฒ/ิ
น.ส.นูรียะห์

16 ธันวาคม อินโดนีเซีย
2563

-

นางอารยา

31 มีนาคม Virtual
2564 Conference

-

นางอารยา

20-25
Virtual
มิถุนายน Conference
2564

-

5-9
กรกฎาคม
2564

-

ฝรั่งเศส
(Online
Platform)

สำนักสำรวจ
ด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

สำนักสำรวจ
ด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

29
หน่วยงาน/เครือข่าย

โครงการ/กิจกรรม

(International
Association for
Photo grammetry
Remote Sensing :
ISPRS)
22. โครงการประชุม การประชุม 36th International
วิชาการนานาชาติ Geographical Congress
แลกเปลีย่ นความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศด้าน
ภูมิศาสตร์
International
Geographical
Congress (IGC)
23.โครงการ
การประชุม EUROPEAN
ประชุมสัมมนาระบบ NAVIGATION 2020 (Online)
ดาวเทียมนำทางแห่ง
ภูมิภาคยุโรป
EUROPEAN
NAVIGATION
CONFERENCE
24. การประชุม
การประชุมครั้งที่ 7
นานาชาติแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านทฤษฎี
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้ และการ
จัดการ
(International
Conference on
Geographical
Information
Systems Theory
Applications and

ประเทศ
ที่จัด

หัวหน้าคณะ

16-20
สิงหาคม
2564

อินเดีย

-

สำนักสำรวจ
ด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

22-25
พฤศจิกายน
2563

เยอรมนี

-

สำนักสำรวจ
ด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

23-25
เมษายน
2564

สาธารณ
รัฐเช็ก

-

สำนักสำรวจ
ด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

ช่วงเวลา

สถานภาพ ผู้ประสานงาน

30
หน่วยงาน/เครือข่าย

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

ประเทศ
ที่จัด

หัวหน้าคณะ

สถานภาพ ผู้ประสานงาน

Management
(GISTAM)
25. ความริเริ่มแห่ง การประชุมระดับรัฐมนตรี
อ่าวเบงกอลสำหรับ BIMSTEC ครั้งที่ 5
ความร่วมมือ
หลากหลายสาขาทาง
วิชาการและเศรษฐกิจ
(The Bay of Bengal
Initiative for MultiSectoral Technical
and Economic
CooperationBIMSTEC)

1 เมษายน
2564

ศรีลังกา
(Online
Platform)

-

-

26. โครงการพัฒนา การประชุมคณะทำงานด้าน
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย การเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย- ครั้งที่ 14 ภายใต้กรอบ IMT-GT
ไทย (IMT-GT :
IndonesiaMalaysia-Thailand
Growth Triangle)

8 มีนาคม
2564

อินโดนีเซีย

-

-

27. คณะกรรมการ 1. ประชุมคณะกรรมการ
10 มีนาคม
อำนวยการจัดการ อำนวยการจัดการประชุม
2564
ประชุม รัฐมนตรีความ รัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค
มั่นคงอาหารเอเปค และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และการประชุมอื่นๆ ใน พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564
ที่เกี่ยวข้องใน พ.ศ.
2565

ไทย

27. คณะกรรมการ 2. ประชุมคณะกรรมการ
17
อำนวยการจัดการ อำนวยการจัดการประชุม
พฤษภาคม
ประชุม รัฐมนตรีความ รัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค
2564
มั่นคงอาหารเอเปค และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
และการประชุมอื่นๆ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2564
ที่เกี่ยวข้องใน พ.ศ.

ไทย

ปลัดกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ เป็น
ประธานคณะ
กรรมการฯ /
รธว. เป็นผู้แทน
หลักกรม
ชลประทาน
ปลัดกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ เป็น
ประธานคณะ
กรรมการฯ /
รธว. เป็นผู้แทน

สำนักบริหาร
โครงการ

สำนักบริหาร
โครงการ

31
หน่วยงาน/เครือข่าย

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

ประเทศ
ที่จัด

2565
27. คณะกรรมการ 3. เสนอข้อคิดเห็นร่างแผนงานควา 2 กรกฎาคม
อำนวยการจัดการ มั่นคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ ปี
2564
ประชุม รัฐมนตรีความ ค.ศ.2530
มั่นคงอาหารเอเปค
และการประชุมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องใน พ.ศ.
2565

ไทย

27. คณะกรรมการ 4. พิจารณาข้อคิดเห็นต่อร่าง
20 กรกฎาคม
อำนวยการจัดการ แถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรี
2564
ประชุม รัฐมนตรีความ ความมั่นคงอาหารเอเปคในส่วนที่
มั่นคงอาหารเอเปค เกี่ยวข้อง
และการประชุมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องใน พ.ศ.
2565

ไทย

28. คณะอนุกรรมการ 1. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำ 7 เมษายน
จัดทำแผนเพื่อการ แผนเพื่อการบริหารความมั่นคง
2564
บริหารความมั่นคง ทางด้านอาหาร ครั้งที่ 1/2564
ทางด้านอาหาร
/นโยบายบรูณาการ
ความมั่นคงด้าน
อาหารอาเซียน
(ASEAN Integrated
Food Security
Framework: AIFS
Framework) และ
ประเด็นความมั่นคง
ด้านอาหารในกรอบ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

ไทย

หัวหน้าคณะ
หลักกรม
ชลประทาน
ปลัดกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ เป็น
ประธานคณะ
กรรมการฯ /
รธว. เป็นผู้แทน
หลักกรม
ชลประทาน
ปลัดกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ เป็น
ประธานคณะ
กรรมการฯ /
รธว. เป็นผู้แทน
หลักกรม
ชลประทาน
เลขาธิการ
สำนักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร เป็น
ประธาน
คณะอนุกรรมการ

สถานภาพ ผู้ประสานงาน

สำนักบริหาร
โครงการ

สำนักบริหาร
โครงการ

สำนักบริหาร
โครงการ โดย
นายอัคราวุฒ/ิ
นายนพดล

32

3. สถานภาพความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ (8 คู่ภาคี)
องค์การ

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

ประเทศที่จัด

สถานภาพ

ผู้ประสานงาน

1. องค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO)

1. กรอบความร่วมมือด้าน
อาหารและเกษตร ไทย-FAO
ระหว่างปี 2560-2564
(Country Programming
Framework: CPF 20172021)

2564

ไทย

นายอัคราวุฒิ

1. องค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO)

2. กิจกรรมเฉลิมฉลองวันน้ำโลก
(World Water Day – WWD)

2564

-

เลื่อนไปยังไม่
กำหนด

นายอัคราวุฒิ

1. องค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO)

3. การประชุมสมัชชา FAO
ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
สมัยที่ 36

2564

ไทย

เลื่อนไปยังไม่
กำหนด

นายอัคราวุฒ/ิ
นายสุพัชรพล

1. องค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO)

4. ปรับปรุงข้อมูลด้านน้ำ
Country Profile ของประเทศ
ไทย ในรายงานประจำปี ของ
องค์การอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) ให้
เป็นปัจจุบัน

2564

ไทย

เลื่อนไปยังไม่
กำหนด

นายอัคราวุฒ/ิ
น.ส.นูรียะห์

1. องค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO)

5. การประชุมหารือข้อเสนอ
โครงการ (PIF) โครงการพัฒนา
แม่น้ำข้ามพรมแดนในลุ่มน้ำโกลก "Enhancing
Environmental Security
and Transboundary
Cooperation in the
Golok/Kolok River Basin
เพื่อขอทุนสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลก (Global
Environment Facility: GEF7)

2564

ไทย

อยู่ระหว่าง นายอัคราวุฒ/ิ
ขอรับทุน
น.ส.นูรียะห์/
สนับสนุนจาก นายคณิศ
GEF-7

1. องค์การอาหารและ

6. การประชุมคณะกรรมการ

28 กันยายน

ไทย

นายอัคราวุฒ/ิ

33
องค์การ

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

ประเทศที่จัด

สถานภาพ

ผู้ประสานงาน

การเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO)

ด้านเกษตร (Committee on
Agriculture; COAG) ครั้งที่ 27

– 2 ตุลาคม
2563

1. องค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO)

7. การประชุมคณะกรรมการ
ด้านเกษตร (Committee on
Agriculture; COAG) ครั้งที่ 28

2565

ไทย

1. องค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO)

8. การประชุม FAO
Conference สมัยที่ 42

14-18
มิถุนายน
2564

อิตาลี
(Online
platform)

นายอัคราวุฒิ

1. องค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO)

9. การประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานกับองค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ
และการเกษตรต่างประเทศ

8
กุมภาพันธ์
2564

ไทย

นายอัคราวุฒ/ิ
นายนพดล/
น.ส.มลธิตา/
นายสุพัชรพล

1. องค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO)

10. การประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานกับองค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ
และการเกษตรต่างประเทศ ครั้ง
ที่ 2/2564

8 กันยายน
2564

ไทย
(VDO
Conference)

นายอัคราวุฒ/ิ
นายนพดล/
น.ส.มลธิตา/
นายสุพัชรพล

1. องค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO)

11. UN Food Systems
Summit 2021

23-24
กันยายน
2564

ไทย
(Online
platform)

นายอัคราวุฒ/ิ
นายนพดล/
น.ส.มลธิตา/
นายสุพัชรพล

2. สำนักงานโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (UNDP)

1. จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับทุนจาก GCF

2564

ไทย

อยู่ระหว่าง
GCF กำลัง
พิจารณา
ข้อเสนอ
โครงการ

คณะทำงาน
ดำเนินการฯ โดย
มี ผชช.ศก. เป็น
เลขาคณะทำงาน

3. คณะกรรมการไต้ฝุ่น
(ESCAP/WMO Typhoon
Committee)

1. การประชุมคณะทำงานด้าน
อุทกวิทยา ครั้งที่ 9 (9th WGH)

2564

-

ไม่มีข้อมูล

สำนักบริหาร
จัดการน้ำและ
อุทกวิทยา

น.ส.มลธิตา
-

นายอัคราวุฒ/ิ
น.ส.มลธิตา
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3. คณะกรรมการไต้ฝุ่น
(ESCAP/WMO Typhoon
Committee)

3. คณะกรรมการไต้ฝุ่น
(ESCAP/WMO Typhoon
Committee)
4. คณะกรรมการไซโคลน
(ESCAP/WMO Panel on
Tropical Cyclones)

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

ประเทศที่จัด

2. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
แบบบูรณาการด้านอุทกวิทยา
ภายใต้คณะกรรมการไต้ฝุ่น ครั้ง
ที่ 15 (15th Integrated
Workshops)

1-2
ธันวาคม
2564

เวียดนาม
(Online
platform)

สำนักบริหาร
จัดการน้ำและ

3. การประชุมคณะกรรมการ
ไต้ฝุ่น (53rd Session of TC)

23-25
กุมภาพันธ์
2564

ญี่ปุ่น
(Online
platform)

สำนักบริหาร

การประชุมคณะกรรมการพายุ
ไซโคลน สมัยที่ 47 (Panel of
Tropical Cyclones 47th
Session)

23-26
พฤศจิกายน
2563

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
(Online
platform)

สำนักบริหาร
จัดการน้ำและ
อุทกวิทยา

26-27
ตุลาคม
2563

Online
Platform

สำนักบริหาร
จัดการน้ำและ
อุทกวิทยา

มกราคมมิถุนายน
2564

เวียดนาม

5. คณะกรรมการกำกับการ
1. Special On-line Meeting
ดำเนินงานอุทกวิทยาของ
of IHP RSC for Asia and the
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้- Pacific
แปซิฟิก IHP (International

สถานภาพ

ผู้ประสานงาน

อุทกวิทยา

จัดการน้ำและ
อุทกวิทยา

Hydrology Programme) Regional
Steering Committee for
Southeast Asia and Pacific

5. คณะกรรมการกำกับการ
ดำเนินงานอุทกวิทยาของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แปซิฟิก IHP (International

2. การประชุมคณะกรรมการ
กำกับการดำเนินงานด้านอุทก
วิทยาของภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก สมัยที่ 28 (28th RSC
Hydrology Programme) Regional for UNESCO-IHP)

เลื่อนไปจัด
พฤศจิกายน
2564

สำนักบริหาร
จัดการน้ำและ
อุทกวิทยา

Steering Committee for
Southeast Asia and Pacific

5. คณะกรรมการกำกับการ
ดำเนินงานอุทกวิทยาของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิก
IHP (International Hydrology
Programme)

3. การประชุมคณะกรรมการ
สภาระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
โครงการอุทกวิทยานานาชาติ
ครั้งที่ 24 (The 24th Session
of the IHP Int)

30
พฤศจิกายน
- 4 ธันวาคม
2563

ฝรั่งเศส
(Online
platform)

สำนักบริหาร
จัดการน้ำและ
อุทกวิทยา

6. การประชุมกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ

1. การประชุมกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ

3-7

นิวยอร์ก

สำนักสำรวจ
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ของสหประชาชาติด้านชื่อ
ภูมิศาสตร์ (United Nations
Group of Experts on
Geographical Names :
UNGEGN)

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

ประเทศที่จัด

ของสหประชาชาติด้านชื่อ
ภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 2 (The 2nd
Session of the United
Nations Group of Experts
on Geographical Names)

พฤษภาคม
2564

สหรัฐอเมริกา
(Online
platform)

2563

เอธิโอเปีย

6
พฤศจิกายน
2563

ไทย

7. คณะกรรมาธิการอุทกวิทยา 1. การประชุมคณะกรรมาธิการ
(Commission for Hydrology อุทกวิทยา16th Session of
/WMO)
the Commission for
Hydrology (CHy-16)
8. องค์การการค้าโลก (World
Trade Organization: WTO)

1. ตอบข้อซักถามของประเทศ
สมาชิก WTO เกี่ยวกับรายงาน
ทบทวนนโยบายการค้า (Trade
Policy Review: TRR)

สถานภาพ

ผู้ประสานงาน
ด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

ยังไม่
กำหนดเวลา

สำนักบริหาร
จัดการน้ำและ
อุทกวิทยา
สำนักบริหาร
โครงการ
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4. สถานภาพความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ
องค์การ

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

ประเทศที่จัด

สถานภาพ

ผู้ประสานงาน

1. สมาคมนักอุทกวิทยาไทย
(Thai Hydrologist
Association)

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (THA2021)

มกราคม
2564

ไทย

เลื่อนไปจัด
THA2022
มกราคม
2565

น.ส.สุพิชา

2. คณะกรรมาธิการการ
ต่างประเทศ วุฒสิ ภา

สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "ลุ่ม
แม่น้ำโขง" ดินแดงแห่งความ
ขัดแย้งหรือความร่วมมือ

25
พฤศจิกายน
2563

ไทย

นายอัคราวุฒ/ิ
นายกาญจ
ดินทร์

3. สำนักงานเลขาธิการ
คณะกรรมการแม่น้ำโขง
แห่งชาติไทย สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

การประชุมหารือระดับประเทศ
การจัดทำแผนการปฏิบัติการ
ระดับประเทศ (National
Indicative Plan: NIP) ค.ศ.
2021-2025

22 มกราคม
2564

ไทย

นายอัคราวุฒิ

4. คณะกรรมการประสานงาน
กับองค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประขาชาติ และ
การเกษตรต่างประเทศ

การประชุมสุดยอดระบบผู้นำ
อาหารโลก (UN Food System
Summit: UNFSS 2021)

15 มีนาคม
2564

ไทย

นายนพดล

5. สํานักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ (สทนช.) สำนักงาน
บริหารหนีส้ าธารณะ (สบน.)
คณะผู้แทนธนาคารโลก (World
Bank)

ประชุมหารือแนวทางการดำเนิน 16 เมษายน
โครงการด้านสังคมในรูปแบบ
2564
เงินกู้และความช่วยเหลือทาง
เทคนิคโดยธนาคารโลก (World
Bank)

ไทย

นายอัคราวุฒ/ิ
น.ส.สกุนตลา

แผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปี 2564
กรมชลประทานได้เสนอโครงการเงินกู้จำนวน 21 โครงการ (เป็นโครงการที่เคยเสนอไว้เมื่อปี 2563 จำนวน 15 โครงการ
+ โครงการใหม่ 6 โครงการ) โดยให้ ส ำนั ก พั ฒ นาแหล่ งน้ ำขนาดใหญ่ และกองแผนงานจัด ทำข้ อมู ล โครงการทั้ ง 21
โครงการ ตามแบบฟอร์มสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เสนอ สทนช. ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 เพื่อเสนอ
ต่อให้ สบน. ต่อไป
ผู้ประสานงาน นายเจริญ อมรมรกต วิศวกรชำนาญการ

