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ค าน า 

 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนระดับที่ 3
ของหน่วยงานโดยให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ ให้สอดคล้องกับแผนระดับ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)
แผนระดับ 2 (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนความมั่นคง) และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว กรมชลประทานจึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการของกรมชลประทานมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้แผนปฏิบัติราชการที่จะจัดท าขึ้นใหม่นี้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปีของกรมชลประทานและหน่วยงานในสังกัดสามารถน าแผน
ไปปฏิบัติโดยใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานน าไปสู่การก าหนดแผนงานที่ถูกต้อง รวมทั้ง
การก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่รองรับแผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาชลประทานในระดับจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด และหน่วยงานส่วนกลางให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 

 

ส่วนวิเคราะห์นโยบาย  

กองแผนงาน กรมชลประทาน 
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แผนปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

แผนปฏิบัติราชการของกรมชลประทานมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ

ทิศทางนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคง และนโยบายระดับกระทรวง ตลอดจนแผนงานต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของกรมชลประทานในอนาคตให้มีความเหมาะสม 

เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมชลประทาน น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจและวัตถุประสงค์

อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติราชการและจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้งการ 

บูรณาการแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมชลประทาน 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้มีการศึกษาทบทวน

นโยบายและแผนงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกรมชลประทาน การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ชลประทานของ

ประเทศไทย ตลอดจนการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ( Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร การ

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน 

(SWOT Analysis & TOWs Matrix) จากการวิเคราะห์ดังกล่าวจะน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เพ่ือใช้แผนปฏิบัติราชการที่จะจัดท าขึ้นใหม่เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานและงบประมาณ

ประจ าปีของกรมชลประทานและหน่วยงานในสังกัดสามารถน าแผนไปปฏิบัติโดยใช้เป็นกรอบแนวทางการ

ด าเนินงานของหน่วยงานน าไปสู่การก าหนดแผนงานที่ถูกต้อง รวมทั้งการก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่รองรับ

แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาชลประทานในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานส่วนกลางให้

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดของแผน ดังนี้ 

แผนปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
1. วิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน 
    “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ า (Water Security) เพ่ือเพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580” 
2. พันธกิจของกรมชลประทาน 

2.1 พัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ าให้เกิดความสมดุล 
2.2 บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
2.3 ด าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
2.4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ า และการบริหารจัดการน้ า 
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3. เป้าประสงค์ 
    3.1 มีปริมาณน้ าเก็บกักและพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมข้ึน 
    3.2 การบริหารจัดการน้ าโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ าที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามปริมาณ

น้ าต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภค บริโภค เกษตร อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ) 
    3.3 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ลดลง อันเนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
    3.4 การคาดการณ์สถานการณ์น้ ามีความทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของกรมชลประทานที่ทันต่อเหตุการณ์ 
    3.5 การบูรณาการร่วมกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น ในการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ 
    3.6 เพ่ิมเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้น้ า (เครือข่ายผู้ใช้น้ าเกษตร อุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม อ่ืนๆ) 
    3.7 ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในพื้นท่ี ในการบริหารจัดการการชลประทาน 
    3.8 เป็นองค์กรอัจฉริยะบนหลักของความโปร่งใส 
4. เป้าหมาย 
    4.1 พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 
    4.2 ปริมาตรเก็บกักน้ าที่เพ่ิมข้ึน/ปริมาณน้ าต้นทุนเพ่ิมขึ้น 
    4.3 พ้ืนทีก่ารเกษตรทีไ่ด้รับการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยเพ่ิมขึ้น 
    4.4 แหล่งน้ าที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพ่ิมข้ึน 
    4.5 ครัวเรือนในเขตชลประทานที่ได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน 
    4.6 พ้ืนที่ชลประทานทีบ่ริหารจัดการน้ าเพ่ิมข้ึน 
    4.7 พ้ืนที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 
    4.8 จ านวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ิมข้ึน 
    4.9 ระบบชลประทานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
    5.1 จ านวนพื้นที่ชลประทานที่เพ่ิมข้ึน 1,579,553 ไร่ 
    5.2 จ านวนปริมาตรเก็บกักน้ าเพ่ิมข้ึน 1,181.06 ล้านลูกบาศก์เมตร 
    5.3 พ้ืนทีก่ารเกษตรทีไ่ด้รับการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย จ านวน 1,808,487 ไร่ 
    5.4 แหล่งน้ าที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 475 แห่ง 
    5.5 ครัวเรือนเกษตรที่ได้ประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ ารวม 2,576,015 ครัวเรือน 
    5.6 พ้ืนที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ า จ านวน 27.70 ล้านไร่ 
    5.7 พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการปรับปรุง 3,972,986 ไร่ 
    5.8 จ านวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ิมข้ึน 523,927 ไร่ 
    5.9 ระบบชลประทานมีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 
    5.10 ปริมาณน้ าไหลลงอ่างเก็บน้ าทั้งประเทศอย่างน้อย 40,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เมื่อสิ้นสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
    5.11 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2580) 
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6. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 5 ประเด็นการพัฒนา 5 แนวทางการพัฒนา 

    ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลุ่มน้ า 
    แนวทางการพัฒนา  
    1) พัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ า 

การพัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานให้ได้ตามเป้าหมาย โดยการให้ความส าคัญโครงการ
ในลักษณะลุ่มน้ าย่อยทั้งระบบ และควรน าเทคโนโลยีด้านชลประทานรูปแบบใหม่มาปรับใช้ด้วย รวมถึงการ
พัฒนาพ้ืนที่ต้นน้ า เช่น การส่งเสริมพัฒนาการปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนที่ต้นน้ า โดยควรมีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก
และขนาดกลางที่ท าได้ง่ายและรวดเร็วกว่าควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ด้วย ดังนั้น แนวทางใน
การจัดหา พัฒนา ขยายแหล่งกักเก็บน้ าในพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ การส่งเสริมการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ าขนาด
กลาง และขนาดเล็ก ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 30% ควบคู่กับการจัดหาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่จุดยุทธศาสตร์ โดย
การสร้างความร่วมมือในพ้ืนที่จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งเกษตรกร ชุมชน และเจ้าของพ้ืนที่เพ่ือลดการต่อต้านการ
สร้างพ้ืนที่กักเก็บน้ า สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนทีท่ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่งกักเก็บ
น้ า บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างแหล่งกักเก็บน้ า  รวมทั้งการ
ด าเนินการโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางตามแผนแม่บทการพัฒนาตามลุ่มน้ าตามแนวทาง 
PPP: Public Private Partnership โดยให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมในการลงทุน 

2) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทานเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 เพ่ือให้การด าเนินงานทางด้านการพัฒนาแหล่งน้ าและการเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานในอนาคตเป็นไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพควรมีการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการชลประทานเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
อาคารชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจมีสภาพที่ทรุดโทรม หรือไม่สามารถเก็บกักน้ าได้เพียงพอกับความ
ต้องการใช้น้ าในพ้ืนที่ ดังนั้นควรปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ า และอาคารชลประทานต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความจุ
ในการเก็บน้ าให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอต่อความต้องการและลดปัญหาการขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่ 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ า 

    แนวทางการพัฒนา  
1) บริหารจัดการน้ าโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ าที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามปริมาณน้ า

ต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม) เพ่ือสร้างความสมดุล
ในการใช้และจัดสรรน้ าให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยแนวทางดังนี้ 

1.1 บริหารจัดการจัดส่งน้ าไปยังพ้ืนที่เป้าหมายที่ต้องการน้ าได้อย่างทั่วถึง วางแผน ควบคุม 
จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรน้ า และวางแผนควบคุมงานเกษตรชลประทานอย่างมีส่วนร่วม จัดสรรน้ า
ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ าต่างๆ ผ่านกลไกความร่วมมือของกลุ่มผู้ใช้น้ า และ JMC ในพ้ืนที่ ตลอดจน
บ ารุงรักษาอาคารชลประทาน และระบบส่งน้ าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 

1.2 สร้างความสมดุลในการใช้น้ าและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า พัฒนาแนวทางการสร้างความ
สมดุลการใช้น้ าเพ่ือความคุ้มค่า และพัฒนาการใช้น้ าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ศึกษาแนวทางการปรับปรุงราคา
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ค่าน้ าชลประทานที่เหมาะสมตามต้นทุนที่แท้จริง การปรับปรุงแนวทางการจัดรูปที่ดินและระบบน้ าให้สามารถ
กระจายการส่งน้ าได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนการศึกษาวิจัยการลดการใช้น้ าของภาคการเกษตร 

1.3 การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับการบริหารจัดการน้ าให้ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การส่งและการระบายน้ า 

2) ควบคุมคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าชลประทานและรักษาระบบนิเวศ 
        ควบคุมและรักษาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของแต่ละภาคส่วน 

รวมทั้งการรักษาสมดุลระบบนิเวศให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 
3) บริหารจัดการพื้นที่ชลประทานเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุด 
        พัฒนาแนวทางเพ่ือการใช้น้ าอย่างคุ้มค่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากแนวทางต่างๆ ตั้งแต่การ

ปรับปรุงแนวทางการจัดรูปที่ดินและระบบระบายน้ าให้สามารถกระจายการส่งน้ าได้อย่างทั่วถึง การพัฒนาและ
จัดสรรน้ าที่เหมาะสม และการส่งเสริมเกษตรกรให้เลือกเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพดินและน้ า
ในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกษตรกรและสร้างความคุ้มค่าในการเพาะปลูกเมื่อเทียบกับต้นทุนการใช้
น้ า ตลอดจนการส่งเสริมผลักดันเกษตรกรไปสู่ Smart Farmer อย่างยั่งยืน 

    ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยจากน้ า 
    แนวทางการพัฒนา  
    1) ป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า 
        การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า เป็นอีกภารกิจหลักของกรม

ชลประทานในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือป้องกันหรือลดผลกระทบจากภัยพิบัติจากน้ า ตลอดจนการช่วยเหลือ
และสนับสนุนในการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า โดยมีแนวทางดังนี้ 

        1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน้ าในภาวะวิกฤติ โดยการก่อสร้างอาคารชลประทานและ
โครงข่ายระบบชลประทานที่มีส่วนในการป้องกันปัญหาภัยพิบัติจากน้ า ท าเส้นทางผันน้ า และการพัฒนาพ้ืนที่
รับน้ า และการระบายออกอย่างเป็นระบบ 

        1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าในยามวิกฤติ พัฒนาทางระบายน้ า ปรับปรุงสภาพคลองผันน้ า 
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการระบายและกักเก็บน้ า พร้อมกับการสร้างความเข้าใจ และพัฒนามาตรการการ
สร้างความร่วมมือของชุมชนในการร่วมป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติในพ้ืนที่ 

        1.3 ปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลด้านน้ าให้ทันสมัย และเป็นแบบ Real Time เพ่ือการพัฒนา
แบบจ าลอง (RID Model) และปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัย พัฒนาระบบข้อมูล และศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ
ทางด้านการจัดการน้ า เพ่ือช่วยในการตรวจสอบ วิเคราะห์ คาดการณ์ และแจ้งเตือนสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและท่ัวถึงในระดับพ้ืนที่ 
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    ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการน้ าชลประทานในระดับพื้นที่ 

    แนวทางการพัฒนา  
1) สนับสนุนผลักดันการสร้างเครือข่ายบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับผู้ที่ใช้น้ า ผู้ได้รับผลกระทบ นักวิชาการ และ 
NGO ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือลดกระแสการต่อต้านและช่วยเพ่ิมแรงสนับสนุนการพัฒนาโครงการ
ต่อไป โดยเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้และข้อมูลตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ รวมทั้งการสร้าง
จิตส านึก และการตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาแหล่งน้ า การรับฟังความคิดเห็นและการเปิดโอกาสให้
เข้ามามีส่วนร่วมในงานชลประทานและแก้ไขปัญหาน้ าในพ้ืนที่ วางกลไกและเครื่องมือให้เครือข่ายในพ้ืนที่มี
ส่วนร่วมในการดูแลแหล่งน้ ากันเอง เพ่ือสร้างจิตส านึกและความเป็นเจ้าของในการหวงแหนทรัพยากรน้ าและ
ใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

2) ขยายเครือข่ายการบริหารจัดการน้ าโดยชุมชนให้ครอบคลุมพ้ืนที่ชลประทาน 
พัฒนาศักยภาพเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการบริหารจัดการน้ าของชุมชน และขยาย

เครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่โดยเริ่มตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลให้ครอบคลุม พร้อมเร่งจัดตั้งคณะกรรมการ 
และกลุ่มผู้ใช้น้ าที่ยังขาดอยู่ การให้ความรู้ และการพัฒนากลไกหรือแนวทางการท างานร่วมกันกับกรม
ชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนาแหล่งน้ า และบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต่อไป 

    ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสู่องค์กรอัจฉริยะบนหลักของความโปร่งใส 
    แนวทางการพัฒนา  
    1) สร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่นต่อการปรับตัว 

การพัฒนาองค์กรให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองต่อความท้าทายและความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าผู้ใช้น้ าได้ 
โดยการปรับกระบวนการท างาน (Re-Process) ให้มีความคล่องตัว ลดขั้นตอนในการปฏิบัติ การอนุมัติ และ
มอบหมายให้บุคลากรสามารถตัดสินใจได้มากขึ้น และสามารถท างานเป็นทีม มีเป้าหมาย และความรับผิดชอบ
ของทีมชัดเจน บุคลากรมีความพร้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีความยืดหยุ่นสูง มีการประสานงาน
ระหว่างทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยการลดขั้นตอนระเบียบต่างๆ ออกไป เพ่ือให้สามารถด าเนินการ ได้รวดเร็ว
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ อย่างทันท่วงที 

2) มีระบบเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง 
การน าเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล (Digital Platform) เข้ามาปรับปรุงระบบงาน เพ่ือให้การ

ท างานในส่วนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการชลประทาน 
พัฒนา Application เพ่ือเข้าถึงข้อมูลต่างๆ พัฒนาระบบการจัดการความรู้ในด้านต่างๆ  (Knowledge 
Management System) มีระบบการจัดการข้อมูล (Data Management System) และการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการหาแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่อาจเป็นอุปสรรค
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ต่อการท างานในอนาคตต่อไป รวมถึงการวางแนวทางการท างานเพ่ือรองรับเหตุการณ์ที่ ไม่คาดฝันในอนาคต 
เช่น แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 

3) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ สามารถปรับตัวไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
ส่งเสริมกระบวนการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆ ตั้งแต่การปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน์ในการท างาน (Mindsets) อาทิ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuing Learning) ความคิดริเริ่ม 
ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความรู้ (Value Creation Culture) มีการท างานเชิงรุก และมีทักษะที่เหมาะสม
กับงาน (Skill sets) พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับบริบทและทิศทางของ
องค์กรในอนาคต ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการ และการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 2 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  

1. ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนา

ประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุก

ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา

ประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีความเก่ียวข้องกับกรมชลประทาน ดังนี้ 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (หลัก) 

1.1.1 เป้าหมาย 

        1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้

อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

        2) ฟ้ืนฟูและสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจาก

การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

        3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  

1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  

พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนาระบบ

จัดการน้ าทั้งระบบ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง เพ่ิมผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้ าทุกภาคส่วน ดูแลภัย

พิบัติจากน้ าทั้งระบบ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมการใช้พลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือกที่ค านึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมศักยภาพและการใช้

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง 

1.1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นพัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่
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ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ า เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการกักเก็บน้ าส าหรับใช้ในยามฤดูน้ าหลากและน้ าแล้ง

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น้ า 

1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง) 

1.2.1 เป้าหมาย 

1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  

การเกษตรสร้างมูลค่า  

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ส าคัญด้านการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วย

พ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้าง

ธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้า

เกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตร

ปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 

1.2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานและ

ปัจจัยการผลิตในด้านน้ า เพ่ือส่งเสริมการเกษตรสร้างมูลค่า ที่เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตร

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความ

หลากหลายของสินค้าเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง  ทั้งเกษตรอัต

ลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 

โดยการบริหารจัดการด้านชลประทานในแต่ละพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถรองรับความต้องการใช้น้ า

ในการเพาะปลูกของเกษตรกรทั่วประเทศได้ทั้งในฤดูน้ าหลากและน้ าแล้ง รวมไปถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ส าหรับการป้องกันและบรรเทาภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ซึ่งจะช่วยป้องกันและบรรเทาความ

เสียหายของผลผลิตและพ้ืนที่การเกษตรจากปัญหาน้ าแล้งและอุทกภัย 

1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 

1.3.1 เป้าหมาย 

1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

 1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  

        การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
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ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของ

เกษตรกร ฐานทรัพยากรและบริบทของพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการตนเองของเกษตรกร 

และการมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู้ ทั้งทางด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเพ่ิม

ช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและวิสาหกิจเพ่ือสังคม ก าหนดนโยบายและ

กติกาเพ่ือเพ่ิมโอกาสของเกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการผลิตแปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์ และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับ

ฐานทรัพยากรของชุมชน เพ่ือยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

ภาคการเกษตร 

1.3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนการปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร ฐานทรัพยากร และ

บริบทของพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการตนเองของเกษตรกรและการมีกลไกขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานราก เพ่ือให้เกษตรเข้าถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู้ ทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการผลิตและยกระดับผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเพ่ิมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้า

ด้วยเครือข่ายพันธมิตรและวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน

ปัจจัยการผลิตเรื่องน้ าตามศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ โดยการพัฒนาระบบด้านชลประทาน เพ่ือสนับสนุนภาค

การผลิต หรือภาคการเกษตรอย่างเหมาะสม ท าให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ สร้างโอกาสในการ

ประกอบอาชีพและการหารายได้  

1.4 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 

1.4.1 เป้าหมาย 

1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  

        1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส 

        2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
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         3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาประเทศ 

         4) ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล  

1.4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี เก่ง และมีสมรรถนะสูง อีกทั้งยังน าเทคโนโลยี

และนวัตกรรมมาใช้ เพ่ือช่วยการวางแผนการบริหารจัดการด้านชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ

ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ าชลประทานในระดับพื้นที่ 

2. แผนระดับท่ี 2 (ที่เกี่ยวข้อง) 

2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 1) ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ (หลัก) 

1.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 1: ความม่ันคงทางด้านน้ าของประเทศเพ่ิมขึ้น (190001) 

 เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพของน้ าทั้งระบบเพ่ิมขึ้น ในการใช้น้ าอย่างประหยัดและ

สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ า (190002) 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 

 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินภารกิจการพัฒนาแหล่งน้ าและ
เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ าเพ่ือความมั่นคงทางด้านน้ า ตลอดจนการพัฒนาลุ่มน้ าหลัก
และลุ่มน้ าสาขา สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาแหล่งน้ า บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการให้
สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ าทุกภาคส่วนตามปริมาณน้ าต้นทุนที่มี การป้องกันและสนับสนุนการบรรเทา
ภัยจากน้ า การควบคุมและรักษาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของแต่ละภาคส่วน 
รวมทั้งการรักษาสมดุลระบบนิเวศให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด โดยเป้าหมายที่ 1 เป้าหมายที่ 2 ของประเด็นที่ 19
รวมทั้งตัวชี้วัดที่ก าหนดมีความสอดคล้องเชื่อมโยงตัวชี้วัดแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี และ
สอดคล้องกับแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของกรมชลประทาน 
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2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความม่ันคง

ด้านน้ าของประเทศ 

  แนวทางการพัฒนา 

๑) จัดระบบการจัดการน้ าในภาวะวิกฤติ จัดระบบการจัดการพิบัติภัยจากน้ าในภาวะวิกฤติ 
(รวมภัยจากน้ าท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม พายุคลื่น (storm surge) และน้ าท่วมพ้ืนที่ติดทะเล 
(coastal floods) โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพ้ืนที่และลุ่มน้ า ให้สามารถลดความสูญเสียและความเสี่ยง
จากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ าตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้สามารถฟ้ืน
ตัวได้ในเวลาอันสั้น รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล ความเสี่ยง คาดการณ์ภูมิอากาศ พยากรณ์ความรุนแรงของ
ผลกระทบจากภัยที่เพ่ิมขึ้น ในมิติของแผนที่ ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบให้ใช้งาน เชื่อมกับนโยบายหรือ
มาตรการส าคัญในการเตรียมพร้อมรับมือเผชิญเหตุ และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการเตือนภัย การ
ป้องกันภัย การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดภัยพิบัติและการปรับตัวของชุมชนในพ้ืนที่ประสบภัย 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
1) ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ าเพ่ิมข้ึน (190102) 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อยของ

แผนแม่บทฯ การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ  โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายน้ า คลองระบายน้ า พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มต่ าให้เป็นพ้ืนที่รับน้ านอง รวมทั้งพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการน้ าในภาวะวิกฤต 

3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การเพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ ในการใช้น้ าอย่างประหยัด 
รู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

แนวทางการพัฒนา 

1) จัดการน้ า เพ่ือการพัฒนา จัดให้มีน้ าอย่างเพียงพอส าหรับการพัฒนาเกษตรและ
อุตสาหกรรมตามแผนการเติบโตแบบสีเขียว การท่องเที่ยว และเพ่ือผลิตพลังงาน พร้อมมีระบบดูแลน้ าภายใน
พ้ืนที่ส าหรับผู้ใช้น้ าในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พ้ืนที่ชลประทาน พ้ืนที่เกษตรน้ าฝน พ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษ แหล่งท่องเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพ่ิมมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดย (๑) ทบทวนระบบน้ า
ตามการปรับโครงสร้างเกษตร และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป (๒) เน้นปรับโครงสร้างการใช้น้ า ปรับปรุงผลิต
ภาพการใช้น้ าให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานประเทศพัฒนาแล้ว ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ชลประทานที่มีผลิตภาพ
สูง และปรับเปลี่ยนการจัดการพืช ดิน และน้ า เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดน้ าชลประทานในการผลิต
ข้าว (๓) ก าหนดสัดส่วนการใช้น้ าในแต่ละภาคส่วน (๔) มีระบบการขออนุญาตใช้น้ าโดยพิจารณาตามเกณฑ์ 
ความส าคัญ และผลิตภาพการใช้น้ า (๕) ส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมของท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์โครงการ
ขนาดเล็กในการสร้างรายได้ การจัดการที่เหมาะสม ตั้งแต่การผลิต การกระจายสินค้า และการตลาด และ (๖) 
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ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตของ
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

2) เพ่ิมผลิตภาพของการใช้น้ า โดยการใช้น้ าอย่างมีคุณค่า การใช้น้ าซ้ า การน าน้ ากลับมาใช้
ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งและการใช้น้ าทุกภาคส่วน พร้อมเพ่ิมการเก็บกักน้ าในพ้ืนที่ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
  1) ระดับความมั่นคงด้านน้ าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น (190202) 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บท

การเพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ โดยพัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานให้เต็มศักยภาพตามสภาพภูมิ

ประเทศและเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าในการเกษตรของทั่วทั้งประเทศ 

2) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง) 

                  2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 1: บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

 เป้าหมายที่ 2: ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน านวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทการ

บริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ โดยการสร้างระบบการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพและมี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน พัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการชลประทาน พัฒนาระบบการบริหารงานบน

พ้ืนฐานดิจิทัล พัฒนาและปรับปรุงแนวทางการท างานโดยการน าระบบดิจิทัล (Digital Platform) มา

ประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

     แนวทางการพัฒนา 

    ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์  มุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างาน

ที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง 

แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งน าองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามา

ประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง

ทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่ง
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การเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา

ระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
  1) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว (200401) 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บท

การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ โดยการสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมมาภิบาล 

สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปรับโครงสร้างและระบบกลไกการด าเนินงาน พัฒนาระบบการติดตาม

ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการบูรณาการท างานในส่วนภูมิภาค รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมมาใช้

สร้างสรรค์และพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และ

ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

แนวทางการพัฒนา 

1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน และ
เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ก าลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ และ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารก าลังคนให้
มีความคล่องตัว 

2) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์
และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะ
ใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และทักษะด้านดิจิทัล 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
1) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมี

จิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ (200501) 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทการ

สร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยการพัฒนาระบบการบริหารก าลังคนให้มี
ความคล่องตัว การวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานด้านชลประทาน  
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2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ (หลัก) 

1) เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) 
ประเด็นส าคัญที่ต้องขับเคลื่อนในการปฏิรูป 
1) ขยายพ้ืนที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ าใช้สาหรับการผลิตสินค้าเกษตร อย่าง

เหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งพัฒนาเกษตรกร ให้ใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์

จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
2)  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนประเด็น
ปฏิรูปด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง 

3)  กิจกรรม 
     ขยายพ้ืนที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ าใช้สาหรับการผลิตสินค้าเกษตร อย่างเหมาะสม

เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
4) เป้าหมายกิจกรรม 

                         ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
                    5) การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูป 

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของแผน
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ โดยการด าเนินงานตามพันธกิจด้านพัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตาม
ศักยภาพลุ่มน้ าให้เกิดความสมดุล บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึงและเป็นธรรม ส าหรับการ
ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ
หลัก โดยกรมชลประทานท าหน้าที่ในการสนับสนุนข้อมูล 

2.3 กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

1) เรื่อง/กิจกรรมการปฏิรูป การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมการปฏิรูป มีการขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมี

น้ าใช้ส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรให้ใช้
น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) โครงการที่สนับสนุน โครงการบริหารจัดการน้ า พัฒนาแหล่งน้ า และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 1) วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ในการผลิตและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ ขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ (หลัก) 
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2) หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

(หลัก) 

เป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความ
มั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนของภาคเกษตร (หลัก) 

กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรให้มีความสมดุลระหว่าง 

อุปสงค์และอุปทาน รวมทั้งการใช้น้ าซ้ า (หลัก) 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๒ เร่งพัฒนาและฟ้ืนฟูระบบชลประทานและการกระจายน้ าในพ้ืนที่เขต

ชลประทาน พร้อมทั้งพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ านอกเขตชลประทาน รวมถึงแหล่งน้ าชุมชน ตลอดจน

การจัดการตะกอนที่เหมาะสม โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมแหล่งเก็บกักน้ าให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๔ บริหารจัดการและวางแผนการใช้น้ าอย่างเป็นระบบและสมดุล 
ตลอดจนพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ าที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การใช้น้ าซ้ า 

กลยุทธ์ที่ ๙ การพัฒนาฐานข้อมูลและคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมทั้ง
ผลักดันให้มีการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (รอง) 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๙.๑ พัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านเกษตรให้เชื่อมโยงกัน และเป็นข้อมูลเปิด 
เพ่ือเป็นฐานส าหรับน าไปใช้งานประยุกต์ต่อยอดในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ๑) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ (อาทิ น้ า ดิน ป่า ทะเล) 
๒) ด้านการเกษตร เช่น ความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการผลิตสินค้าเกษตร และทะเบียนเกษตรกร เป็นต้น 

3) หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (รอง) 

เป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป้าหมายที่ ๒ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง 
กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ ๑ การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในพ้ืนที่ส าคัญ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ ส่งเสริมการใช้มาตรการเชิงป้องกันก่อนเกิดภัยในพ้ืนที่ส าคัญ อาทิ 

การวางผังเมืองการจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นระบบ การก าหนดพ้ืนที่ปลอดภัยจากภัยทุกประเภท 

ตลอดจนการปรับปรุงมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบก่อสร้างอาคารให้ครอบคลุมเรื่องการลด

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การก าหนดรูปแบบและแนวทางการใช้พ้ืนที่ลุ่มต่ าเป็นพ้ืนที่รับน้ านอง ระบบการ
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ระบายน้ าตามผังน้ าและการพัฒนารูปแบบของสิ่งปลูกสร้างที่ใช้แนวคิดสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับ

ภูมิอากาศ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัย

ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบเตือนภัย ให้มีความแม่นย า ครอบคลุม

ภัยต่าง ๆ ที่ยังไม่มีระบบเตือนภัยในปัจจุบัน รวมทั้งการจัดท าระบบเตือนภัยในระดับพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยง

กับระบบเตือนภัยส่วนกลาง โดยให้ความส าคัญกับการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยีให้รองรับกับระบบ

เตือนภัยในปัจจุบันและสามารถเชื่อมโยงกับต่างประเทศ ตลอดจนน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน

การให้ข้อมูลแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลา และสามารถเข้าถึงกลุ่มเปราะบาง

ได้โดยง่าย 

กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือบริหารจัดการ และลดความ

เสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๑ พัฒนากลไกความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการภัยธรรมชาติ

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน อาทิ  การ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าโขง ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี โดยการจัดท าบันทึกความเข้าใจ ความ

ร่วมมือทางวิชาการด้านการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับประเทศ

เพ่ือนบ้านที่มีชายแดนติดกัน ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน 

4) หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน (รอง) 

เป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป้าหมายที่ ๑ การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 

    กลยุทธ์การพัฒนา 

    กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 

    กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ ทบทวนกระบวนการท างานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนาการบริการ

ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานของภาครัฐจากการควบคุมมาเป็น

การก ากับดูแลหรือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับ

กระบวนการท างานภาครัฐโดยลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นและให้มีการเชื่อมโยงการให้บริการระหว่างหน่วยงานให้

เกิดการท างานแบบบูรณาการ โดยก าหนดเป้าหมายการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการที่ภาครัฐยัง

ต้องด าเนินการให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ระดับนโยบาย แผนงบประมาณ 

ก าลังคน และการติดตามประเมินผล ให้เป็นเอกภาพและมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน 
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3. แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง  

3.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

3.2 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ของส านักงานทรัพยากรน้ า

แห่งชาติ 

3.3 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ความสอดคลองกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) 
เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคนและมีการบริหาร

จัดการที่ย่ังยืน 
เป้าหมายย่อย 
1) เป้าหมายย่อยที่ 6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้

น้ าและจัดหาน้ าที่ยั่งยืน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลดจ านวนประชากรที่ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ า ภายในปี พ.ศ. 2573 

2) เป้าหมายย่อยที่ 6.5 ด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่าน
ทางความร่วมมือข้ามเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี พ.ศ. 2573 

การบรรลุเป้าหมาย 

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 6 น้ าสะอาดและการสุขาภิบาล 

ที่มุ่งสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดย

ตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า คือ 6.4.1 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของการใช้

น้ าอย่างมีประสิทธิภาพการใช้น้ าในช่วงเวลาที่ผ่านมา 6.4.2 ระดับความตึงเครียดด้านน้ า (สัดส่วนการใช้น้ าจืด

ต่อปริมาณน้ าจีดทั้งหมด) 6.5.1 ระดับการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ 6.5.2 สัดส่วน

ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่ข้ามเขตแดนทีม่ีการจัดการด าเนินงานเพ่ือความร่วมมือด้านน้ า 
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ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

3.1 ภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
3.1.1 วิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน 

“องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความม่ันคงด้านน้ า (Water Security) เพ่ือเพ่ิมคุณค่าการบริการ 

ภายในปี 2580” 

3.1.2 พันธกิจของกรมชลประทาน 

1) พัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ าให้เกิดความสมดุล 
2) บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3) ด าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ า และการบริหารจัดการน้ า 

3.2 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  

3.2.1 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ า 

1) เป้าหมาย 
1.1 มีปริมาตรเก็บกักน้ าและพ้ืนที่ชลประทานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและความ

ต้องการในพื้นท่ี   
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
    2.1 จ านวนปริมาตรเก็บกักน้ าเพ่ิมข้ึน 1,181.06 ล้านลูกบาศก์เมตร 
    2.2 จ านวนพื้นที่ชลประทานที่เพ่ิมข้ึน 1,579,553 ไร่ 
    2.3 เพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนในโครงการแหล่งน้ าเดิม 9 แห่ง 
    2.4 แหล่งน้ าที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 475 แห่ง 
    2.5 ปริมาณน้ าไหลลงอ่างเก็บน้ าทั้งประเทศอย่างน้อย 40,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เมื่อ

สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
    2.6 ตัวชี้วัดและเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2580) 
3) แนวทางการพัฒนา 

3.1 พัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ า 
3.2 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทานเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

4) แผนงาน/โครงการส าคัญ 
แผนงานหลัก 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
- โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
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แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
- โครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ 
- โครงการเขื่อนทดน้ าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี 
- โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี 
- โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- โครงการจัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 
- โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา 
- โครงการประตูระบายน้ าศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
- โครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย 
- โครงการอ่างเก็บน้ าล าสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ 
- โครงการประตูระบายน้ าบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ า จังหวัดสกลนคร 
- โครงการอ่างเก็บน้ าล าน้ าชี อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ 
- โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- โครงการอ่างเก็บน้ าคลองโพล้ จังหวัดระยอง 
แผนงานสนับสนุน 
1. แผนงานด้านศึกษาและจัดท าแผนการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า 

1.1 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งน้ าชลประทานที่สอดคล้องตาม
นโยบายรัฐบาลและนโยบายส าคัญอ่ืนๆ 

2. แผนงานด้านการพัฒนาและก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ า 
2.1 โครงการบริหารจัดการน้ าฤดูแล้งตามปริมาณน้ าต้นทุนที่มี 
2.2 โครงการสร้างแหล่งกักเก็บน้ าที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
2.3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ 
2.4 โครงการพัฒนาโมเดลชลประทานขนาดเล็กต้นแบบและขยายผลสู่พ้ืนที่เป้าหมาย โดย

การร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ในการก่อสร้างและขยายผลร่วมกับกรมชลประทาน (Pilot Model & Expansion) 
2.5 โครงการพัฒนาลุ่มน้ าที่สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายส าคัญอ่ืนๆ 
2.6 โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลางโดยวิธีการ PPP 
2.7 โครงการพัฒนาโครงการชลประทานตามความร่วมมือแบบประชารัฐ 

3. แผนงานขยายและเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งกักเก็บน้ าเดิมที่มีอยู่ 
3.1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการขนาดใหญ่-กลาง 
3.2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนในโครงการแหล่งน้ าเดิม 
3.3 โครงการปรับปรุงโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก (ที่ถ่ายโอนแล้วและอยู่ในข่ายการถ่ายโอน) 
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3.2.2 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการตาม

วัตถุประสงค์การใช้น้ า  

1) เป้าหมาย 
                      1.1 การบริหารจัดการน้ าโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ าที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
ตามปริมาณน้ าต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศ เกษตร และอุตสาหกรรม) 
                      1.2 เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน 
                      1.3 การปรับเปลี่ยนการใช้น้ าภาคเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
    2.1 ครัวเรือนเกษตรที่ได้ประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ ารวม 2,576,015 ครัวเรือน 
    2.2 พ้ืนที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ า จ านวน 27.70 ล้านไร่ 
    2.3 พ้ืนที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการปรับปรุง 3,972,986 ไร ่
    2.4 จ านวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ิมข้ึน 523,927 ไร่ 
    2.5 ระบบชลประทานมีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 
    2.6 ตัวชี้วัดและเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2580) 
3) แนวทางการพัฒนา 

 3.1 บริหารจัดการน้ าโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ าที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตาม
ปริมาณน้ าต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศ เกษตร และอุตสาหกรรม) การบริหารเพ่ือให้
สามารถบริการและจัดส่งน้ าให้มีประสิทธิภาพและสร้างความสมดุลในการใช้และจัดสรรน้ าให้มีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยแนวทางดังนี้ 
                             1) บริหารจัดการจัดส่งน้ าไปยังพ้ืนที่เป้าหมายที่ต้องการน้ าได้อย่างทั่วถึง วางแผน 
ควบคุม จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรน้ า และวางแผนควบคุมงานเกษตรชลประทานอย่างมีส่วนร่วม 
จัดสรรน้ าตามวัตถุประสงค์การใช้น้ าต่างๆ ผ่านกลไกความร่วมมือของกลุ่มผู้ใช้น้ า และ JMC ในพ้ืนที่ ตลอดจน
บ ารุงรักษาอาคารชลประทาน และระบบส่งน้ าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 

2) สร้างความสมดุลในการใช้น้ าและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า พัฒนาแนวทางการ
สร้างความสมดุลการใช้น้ าเพ่ือความคุ้มค่า และพัฒนาการใช้น้ าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงราคาค่าน้ าชลประทานที่เหมาะสมตามต้นทุนที่แท้จริง การปรับปรุงแนวทางการจัดรูปที่ดินและระบบ
น้ าให้สามารถกระจายการส่งน้ าได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนการศึกษาวิจัยการลดการใช้น้ าของภาคการเกษตร 

3) การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับการบริหารจัดการน้ าให้ทันสมัยเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการส่งและการระบายน้ า 

3.2) ควบคุมคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าชลประทานและรักษาระบบนิเวศ 
           ควบคุมและรักษาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของแต่ละ

ภาคส่วน รวมทั้งการรักษาสมดุลระบบนิเวศให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 
3.3) บริหารจัดการพื้นที่ชลประทานเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุด 
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       พัฒนาแนวทางเพ่ือการใช้น้ าอย่างคุ้มค่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากแนวทางต่างๆ 
ตั้งแต่การปรับปรุงแนวทางการจัดรูปที่ดินและระบบระบายน้ าให้สามารถกระจายการส่งน้ าได้อย่างทั่วถึง การ
พัฒนาและจัดสรรน้ าที่เหมาะสม และการส่งเสริมเกษตรกรให้เลือกเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพ
ดินและน้ าในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกษตรกรและสร้างความคุ้มค่าในการเพาะปลูกเมื่อเทียบกับ
ต้นทุนการใช้น้ า ตลอดจนการส่งเสริมผลักดันเกษตรกรไปสู่ Smart Farmer อย่างยั่งยืน 

4) แผนงาน/โครงการส าคัญ 
แผนงานหลัก 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- โครงการจัดการงานชลประทาน  
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

- โครงการปรับปรุงงานชลประทาน  
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าและงานชลประทาน  
- โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม 
แผนงานสนับสนุน 
1. แผนงานการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และความคุ้มค่า 
   1.1 โครงการจัดท าเครื่องมือและระบบการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับ

กิจกรรมและโครงการของกรมชลประทาน 
1.2 โครงการติดตามประเมินผลด้านเศรษฐกิจทางการเกษตรในเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
1.3 โครงการประเมินผลความคุ้มค่าจากโครงการชลประทานที่มีการน านวัตกรรมมาปรับ

ใช้ในการเพ่ิมปริมาณน้ าเก็บกักหรือการบริหารจัดการน้ า  
2. แผนงานในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพอาคารชลประทานและการส่งน้ า 

2.1 โครงการศึกษาและปรับเปลี่ยนระบบการส่งน้ าแบบปิดในพ้ืนที่มีศักยภาพ (โครงการ
ชลประทานระบบท่อ) 

2.2 โครงการประเมินประสิทธิภาพอาคารชลประทานและการส่งน้ า (เน้นปรับปรุงทั้งโครงการ) 
3. แผนงานการสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ า 
   3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน้ าด้วยแนวทางแบบประชารัฐ 
   3.2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถเครือข่ายผู้ใช้น้ าในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือการถ่ายโอน

ภารกิจและงานบริหารจัดการน้ าให้ชุมชนผู้ใช้น้ า (สร้างความพร้อมให้กับชุมชนผู้ใช้น้ าให้มีความสามารถ) 
   3.3 โครงการขยายผลและเพ่ิมบทบาทการกลุ่มผูใ้ช้น้ า และ JMC สู่การพัฒนา Smart Farmer   
4. แผนงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าและการประหยัดน้ า 

4.1 โครงการประกวดนวัตกรรมในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและการประหยัดน้ า และ
การขยายผลนวัตกรรม 
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4.2 โครงการเสริมสร้างจิตส านึกด้านการใช้น้ าและชลประทานแก่ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่
ชลประทาน 

4.3 โครงการส่งเสริมการรีไซเคิลเพื่อน าน้ าเสียกลับมาใช้ใหม่ในพ้ืนที่การเกษตร  
5. แผนงานในการรักษาระบบนิเวศแหล่งน้ าชลประทาน 
   5.1 โครงการจัดสรรน้ าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ 
   5.2 โครงการป้องกันน้ าเค็ม/การกัดเซาะปากแม่น้ าในพ้ืนที่เฉพาะ 
   5.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการควบคุมคุณภาพ และปกป้องนิเวศแหล่ง

น้ าชลประทาน 
   5.4 โครงการจัดการแหล่งท่องเที่ยวบริเวณพ้ืนที่เขื่อนเพ่ือควบคุมคุณภาพและปกป้อง

นิเวศแหล่งน้ าชลประทาน 
6. แผนงานในการปรับปรุงและพัฒนางานจัดรูปที่ดิน 
   6.1 โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าที่มีส่วนร่วมอย่าง

เข้มแข็ง เพ่ือเป็นต้นแบบในการน าไปขยายผลในพ้ืนที่อ่ืนๆ 
   6.2 โครงการปรับปรุงกระบวนการจัดรูปที่ดินของกรมชลประทานให้รวดเร็วขึ้น 
   6.3 โครงการขยายโมเดลต้นแบบในการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าในพ้ืนที่ชลประทาน 
7. แผนงานในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรในพ้ืนที่ชลประทาน 
   7.1 โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
   7.2 โครงการเพิ่มผลิตภาพมูลค่าภาคเกษตร 
   7.3 โครงการออกแบบการปรับเปลี่ยนการใช้น้ าเพ่ือการเกษตรตามนโยบาย เพ่ือมุ่งสู่ 

Smart Farmer เช่น Agri - Map เกษตรแปลงใหญ่ เปียกสลับแห้ง    
 

3.2.3 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนนุการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า  
       1) เป้าหมาย 

1.1 ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ าเป็นการช่วยเหลือหรือลดความเสียหายจากอุทกภัยของ
พ้ืนที่เกษตรกรรม ชุมชนเมือง เขตเศรษฐกิจ และพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ าซาก  

1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าให้ดียิ่งขึ้น 
1.3 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ลดลง อันเนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
1.4 การคาดการณ์สถานการณ์น้ ามีความทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทันต่อเหตุการณ์ 

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  2.1 พ้ืนที่การเกษตรทีไ่ด้รับการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย จ านวน 3,972,986 ไร่ 
  2.2 ตัวชี้วัดและเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2580) 
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3) แนวทางการพัฒนา 
การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า เป็นอีกภารกิจหลักของ

กรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือป้องกันหรือลดผลกระทบจากภัยพิบัติจากน้ า ตลอดจนการ
ช่วยเหลือและสนับสนุนในการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า โดยมีแนวทางดังนี้ 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน้ าในภาวะวิกฤติ โดยการก่อสร้างอาคารชลประทานและ
โครงข่ายระบบชลประทานที่มีส่วนในการป้องกันปัญหาภัยพิบัติจากน้ า ท าเส้นทางผันน้ า และการพัฒนาพ้ืนที่
รับน้ า และการระบายออกอย่างเป็นระบบ 

3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าในยามวิกฤติ พัฒนาทางระบายน้ า ปรับปรุงสภาพคลอง
ผันน้ า พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการระบายและกักเก็บน้ า พร้อมกับการสร้างความเข้าใจ และพัฒนา
มาตรการการสร้างความร่วมมือของชุมชนในการร่วมป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติในพ้ืนที่ 

3.3 ปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลด้านน้ าให้ทันสมัย และเป็นแบบ Real Time เพ่ือการ
พัฒนาแบบจ าลอง (RID Model) และปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัย พัฒนาระบบข้อมูล และศูนย์ปฏิบัติการน้ า
อัจฉริยะทางด้านการจัดการน้ า เพ่ือช่วยในการตรวจสอบ วิเคราะห์ คาดการณ์ และแจ้งเตือนสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึงในระดับพ้ืนที่ 

4) แผนงาน/โครงการส าคัญ 
แผนงานหลัก 
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
- โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า 
- โครงการคลองระบายน้ าหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะท่ี 1) 
- โครงการประตูระบายน้ าล าน้ าพุง-น้ าก่ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร 
- โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย 
แผนงานสนับสนุน 
1. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน้ าในภาวะวิกฤต 

1.1 โครงการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ า 
1.2.โครงการปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลด้านน้ าให้ทันสมัยแบบ Real Time 
1.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ชะลอน้ า 
1.4 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพอาคารบังคับน้ าและสถานีสูบน้ า เพ่ือบรรเทา

อุทกภัยในพื้นท่ีเฉพาะจุด 
1.5 โครงการปรับปรุงเขื่อนเพื่อเพ่ิมการระบายน้ ารองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
1.6 โครงการจัดท าเส้นทางผันน้ าเลี่ยงเมืองเศรษฐกิจ/ ชุมชนส าคัญ 
1.7 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นพื้นที่รับน้ า 
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1.8 โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า แ ผ น ฉุ ก เ ฉิ น ใ น ภ า ว ะ วิ ก ฤ ติ  ( Emergency Continuous 
Management Plan) ตามอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่และขนาดกลาง 

1.9 โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าเดิม (เช่น สร้างอาคารควบคุม ขุด ลอก ขยาย ทาง
ระบายน้ า เป็นต้น) 

1.10 โครงการแก้ไขปัญหาการบุกรุกเขตชลประทาน (เขตชลประทานขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก) 
2. แผนงานด้านระบบคาดการณ์ รับส่ง ข้อมูล และแจ้งเตือนภัย 
   2.1 โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center: SWOC) 
   2.2 โครงการปรับปรุงกระบวนการประมวลผล รายงานผล และประเมินความเสี่ยงระดับพ้ืนที่ 
   2.3 โครงการปรับปรุงระบบการส่งข้อมูลแบบ Real Time บนฐาน Digital 
   2.4 โครงการติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลเพ่ือเพ่ิมความความแม่นย าในการพยากรณ์

สถานการณ์น้ า อาทิ ติดตั้งระบบ IOT ระบบโทรมาตรลุ่มน้ า ให้ครอบคลุม  
   2.5 โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์ แจ้งเตือนสถานการณ์น้ าระดับครัวเรือน (ระบบ

รับส่ง Application/ Internet/ SMS) 
 

3.2.4 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ าชลประทานในระดับพื้นที ่

1) เป้าหมาย 
 1.1 ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในพ้ืนที่ในการบริหารจัดการชลประทาน 
 1.2 การบูรณาการร่วมกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น ในการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ 
 1.3 เพ่ิมเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้น้ า (เครือข่ายผู้ใช้น้ าเกษตร อุปโภค-บริโภค 

อุตสาหกรรม อ่ืนๆ) 
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

2.1 จ านวนเครือข่ายผู้ใช้น้ าทุกภาคส่วนที่เพ่ิมข้ึน 
2.2 จ านวนโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าที่มีการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับ

การร่วมมือบริหารจัดการน้ าในงานชลประทาน (Collaboration Participation) และ/หรือระดับการเสริม
อ านาจประชาชนในพื้นท่ี (Empowering) 

2.3 จ านวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ าที่มีการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับ
การร่วมมือในงานชลประทาน 

3) แนวทางการพัฒนา 
3.1 สนับสนุนผลักดันการสร้างเครือข่ายบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่มาบริหารจัดการแหล่งน้ า

ให้เกิดความยั่งยืน  
     ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับผู้ที่ใช้น้ า ผู้ได้รับผลกระทบ นักวิชาการ 

และ NGO ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือลดกระแสการต่อต้านและช่วยเพ่ิมแรงสนับสนุนการพัฒนาโครงการ
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ต่อไป โดยเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้และข้อมูลตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ รวมทั้งการสร้าง
จิตส านึก และการตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาแหล่งน้ า การรับฟังความคิดเห็นและการเปิดโอกาสให้
เข้ามามีส่วนร่วมในงานชลประทานและแก้ไขปัญหาน้ าในพ้ืนที่ วางกลไกและเครื่องมือให้เครือข่ายในพ้ืนที่มี
ส่วนร่วมในการดูแลแหล่งน้ ากันเอง เพ่ือสร้างจิตส านึกและความเป็นเจ้าของในการหวงแหนทรัพยากรน้ าและ
ใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

3.2 ขยายเครือข่ายการบริหารจัดการน้ าโดยชุมชนให้ครอบคลุมพ้ืนที่ชลประทาน 
พัฒนาศักยภาพเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการบริหารจัดการน้ าของชุมชน 

และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่โดยเริ่มตั้ งแต่การจัดท าฐานข้อมูลให้ครอบคลุม พร้อมเร่งจัดตั้ง
คณะกรรมการ และกลุ่มผู้ใช้น้ าที่ยังขาดอยู่ การให้ความรู้ และการพัฒนากลไกหรือแนวทางการท างานร่วมกัน
กับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนาแหล่งน้ า และบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต่อไป 

4) แผนงาน/โครงการส าคัญ 
แผนงานหลัก 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าและงานชลประทาน  ประกอบด้วย โครงการ
ปรับปรุงระบบการจัดการน้ าและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ า โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ า
ชลประทาน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ า โครงการพัฒนาความรู้และความร่วมมืองาน
ชลประทาน 

แผนงานสนับสนุน 
1. แผนงานในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและส่วนราชการ 
   1.1 โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าระดับประเทศและระดับลุ่มน้ า 
   1.2 โครงการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าระดับประเทศและระดับลุ่มน้ า/อปท. 
   1.3 โครงการบูรณาการและท างานร่วมกับ กลุ่มจังหวัด ส่วนราชการ คณะกรรมการลุ่มน้ า 
   1.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริการ

จัดการน้ าในพื้นท่ี 
2. แผนงานในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชนและเอกชน 
   2.1 โครงการสร้างการรับรู้ด้านการบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องระหว่าง

กลุ่มผู้ใช้น้ าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   2.2 โครงการเสริมสร้างจิตส านึกด้านการใช้น้ าชลประทาน  
   2.3 โครงการสร้างความร่วมมือกันพัฒนาแหล่งน้ าร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้เสีย และ NGO  
3. แผนงานในการขยายเครือข่ายการบริหารจัดการน้ าในชุมชน 
   3.1 โครงการพัฒนาผู้น าเครือข่ายการบริหารจัดการน้ ารุ่นใหม่ในชุมชน 
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   3.2 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ า และ JMC สู่
การพัฒนาเป็น Smart Farmer    

   3.3 โครงการพัฒนาอาสาชลประทานเพ่ือบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ชลประทาน 
   3.4 โครงการพัฒนายุวชลกร เพ่ือปลูกฝังและสร้างบุคลากรนอกระบบ หรือเพ่ือสร้าง

บุคลากรในอนาคต 
 

3.2.5 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 พัฒนาสู่องค์กรอัจฉริยะบนหลักของความโปร่งใส 

1) เป้าหมาย 
1.1) เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการท างานมุ่งสู่การเป็นองค์อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย

เทคโนโลยีและดิจิทัล 
1.2) ปรับปรุงกฎ/ระเบียบ เพ่ือลดข้อจ ากัดในการท างาน 
1.3) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ครอบคลุมทุกภารกิจ 
1.4) พัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ คุณธรรมให้กับบุคลากร 
1.5) เพ่ิมประสิทธิภาพและสมรรถนะของบุคลากร 

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
2.1 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
2.2 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการ

ด าเนินงาน (Digitalize Process) 
2.3 ผลคะแนนตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
2.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
2.5 ผลงานวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จและมีการเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ในงานชลประทาน 
2.6 ประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ 
2.7 การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ทั้งองค์กร   
2.8 ปรับปรุงกฎ/ระเบียบ เพ่ือลดข้อจ ากัดในการท างาน 

3) แนวทางการพัฒนา 
3.1 สร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่นต่อการปรับตัว 

การพัฒนาองค์กรให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น สามารถปรับตัวตอบสนองต่อความท้าย
ทายและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและตอบสนองต่อผู้ใช้น้ า
โดยการปรับกระบวนการท างาน (Re-Process) ให้มีความคล่องตัว ลดขั้นตอนในการปฏิบัติ การอนุมัติ และ
มอบหมายให้บุคลากรสามารถตัดสินใจได้มากขึ้น และสามารถท างานเป็นทีม มีเป้าหมาย และความรับผิดชอบ
ของทีมชัดเจน บุคลากรมีความพร้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีความยืดหยุ่นสูง มีการประสานงาน
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ระหว่างทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยการลดขั้นตอนระเบียบต่างๆ ออกไป เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ รวดเร็ว
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ อย่างทันท่วงที 

3.2 มีระบบเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง 
 การน าเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล (Digital Platform) เข้ามาปรับปรุงระบบงาน 

เพ่ือให้การท างานในส่วนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการ
ชลประทาน พัฒนา Application เพ่ือเข้าถึงข้อมูลต่างๆ พัฒนาระบบการจัดการความรู้ในด้านต่างๆ 
(Knowledge Management System) มีระบบการจัดการข้อมูล (Data Management System) และการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการหาแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่อาจเป็น
อุปสรรคต่อการท างานในอนาคตต่อไป รวมถึงการวางแนวทางการท างานเพ่ือรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันใน
อนาคต เช่น แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 

3.3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ สามารถปรับตัวไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
  ส่งเสริมกระบวนการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆ ตั้งแต่การ

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างาน (Mindsets) อาทิ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuing Learning) 
ความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความรู้ (Value Creation Culture) มีการท างานเชิงรุก และมี
ทักษะที่เหมาะสมกับงาน (Skill sets) พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับบริบท
และทิศทางขององค์กรในอนาคต ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการ และการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

4) แผนงาน/โครงการส าคัญ 
แผนงานหลัก 
1) โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ

งานชลประทาน 
3) โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อการชลประทาน 
4) โครงการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ด้านการชลประทาน 
5) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
6) โครงการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมชลประทาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
    6.1 โครงการวางแผนการทดแทนต าแหน่ง (Succession Plan) 
    6.2 โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังเพ่ือรองรับต่อภารกิจของกรมชลประทานที่

เปลี่ยนแปลงไป 
    6.3 โครงการทบทวนสมรรถนะที่จ าเป็นของข้าราชการ เพ่ือยกระดับความสามารถองค์กร 
    6.4 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการยกระดับขีดความสามารถองค์กร 
    6.5 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้กรมชลประทาน 
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    6.6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) 
    6.7 โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
    6.8 โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    6.9 โครงการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Training Road Map: TRM) 
    6.10 โครงการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    6.11 โครงการส่ง เสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบุคลากร 

กรมชลประทาน 
    6.12 โครงการจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมกรมชลประทาน 
    6.13 โครงการพัฒนารูปแบบการท างานและการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน 
    6.14 โครงการเสริมสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
    6.15 โครงการปรับปรุงสวัสดิการรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับความหลากหลายของ

บุคลากรกรมชลประทาน 
    6.16 โครงการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร กรมชลประทาน 
แผนงานสนับสนุน 
1. แผนงานในการพัฒนาไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
   1.1 โครงการพัฒนาแนวทางบริหารความเสี่ยง และการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Risk 

Management & Business Continuity Plan) 
   1.2 โครงการศึกษาการปรับรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารงานของกรมชลประทาน 
2. แผนงานการพัฒนากระบวนงานและลดข้อจ ากัดในการท างาน (Processes) 
   2.1 โครงการศึกษา ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย และระเบียบเ พ่ือการพัฒนา

ประสิทธิภาพการท างาน 
   2.2 โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานสนับสนุนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (Re-process) 

อาทิ การระดมการแก้ไขกระบวนการของแต่ละฝ่าย จัดประกวดการปรับปรุงพัฒนากระบวนการภายในองค์กร  
   2.3 โครงการจัดท าข้อตกลงในการให้บริการ (Service-level agreement: SLA) ระหว่าง

หน่วยงานเพื่อก าหนดเงื่อนไขในการด าเนินงาน 
3. แผนงานในการบริหารโครงสร้างอัตราก าลังคน (Headcount) 
   3.1 โครงการศึกษาอัตราก าลังที่เหมาะสมส าหรับภารกิจของกรมชลประทาน และจัดท า

แผนระยะยาวในการจัดสรรอัตราก าลังคน (Re-balance) ระหว่างส่วนงานหลัก (Front Office) และส่วนงาน
สนับสนุน (Back Office) ให้เหมาะสม และงานใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น 

4. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ า และสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรม 
และระบบเทคโนโลยี 
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   4.1 โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดและฐานข้อมูลทรัพยากรน้ าและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
   4.2 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการควบคุมระยะไกลเพ่ือการพัฒนาแหล่ง

น้ าและบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ 
   4.3 โครงการพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมบานประตูระบายน้ าในระยะไกลผ่าน AUTOPLATFORM 
   4.4 โครงการติดตั้งระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการน้ า อาทิ ระบบโทรมาตร โดย

ติดตั้งระบบเทคโนโลยี (เช่น IOT/ bot Sensor) และใช้ AI ในการประมวลผลเพ่ือการบริหารจัดการน้ า 
   4.5 โครงการประยุกต์ใช้เครื่องจักรกล สมองกล ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการชลประทาน 
   4.6 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากพ้ืนที่กักเก็บน้ า อาทิ Solar Floating ในพ้ืนที่เขื่อนเพ่ือผลิตไฟฟ้า  
   4.7 โครงการงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
   4.8 โครงการจัดกิจกรรมประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านชลประทาน และ

ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของกรมชลประทาน  
5. แผนงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงข้อมูล 
   5.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ า 
   5.2 โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ ได้แก่ พัฒนาระบบการท างานใน

องค์กรอยู่บนพ้ืนฐานดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ – (Digital Organization)  MIS Big data/ GIS พัฒนา
ระบบป้องกันความปลอดภัยข้อมูลและไซเบอร์ (Data and Cyber Security)  

   5.3 โครงการบูรณาการระบบฐานข้อมูลองค์กร พัฒนาระบบจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล
ภายในหน่วยงาน (Centralize Data Management) 

   5.4 โครงการฐานข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ าตามภารกิจถ่ายโอน 
6. แผนงานในการใช้เทคโนโลยีในส่วนงานสนับสนุน (Back Office) 
   6.1 โครงการจัดระบบการท างานบนพ้ืนฐานดิจิทัล (Digital Organization) เช่น ระบบ 

IT (Hardware/ Software) พัฒนาการใช้งาน Cloud Computing ฐานข้อมูลด้านน้ าและองค์กร ระบบงาน
การพัสดุ งานบริหารบุคคล งานสารบรรณ การรายงาน เป็นต้น    

7. แผนงานในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
   7.1 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลง Reskill & Upskill  
   7.2 โครงการส่งเสริมนายช่างคืนถิ่นเพ่ือมุ่งพัฒนาพื้นที่ภูมิภาค 
   7.3 โครงการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางดิจิทัลแก่บุคลากร 
8. แผนงานในการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)  
   8.1 โครงการพัฒนาคณะท างานระดับมันสมองของกรมชลประทานเพ่ือการสนับสนุนการ

วางนโยบาย (Water Management Think Tank) 
   8.2 โครงการพัฒนาผู้ฝึกสอน (Coach) เพ่ือถ่ายทอดทักษะองค์ความรู้ด้านชลประทาน  
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3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (2566 – 2570)  
3.3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 

แหล่งเงิน 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน 

เงินกู้ 
อื่นๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

383,227.4192 - - - - 

หมายเหตุ  - ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมดและเป้าหมาย : ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่
ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 – 2569 ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายและรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
1) เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ า 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

30,964.4324 50,061.5182 42,154.9511 45,679.8233 xxx 168,860.7250 

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

      

เงินกู้ในประเทศ       

เงินกู้ต่างประเทศ       

อ่ืนๆ       
 

2) เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น้ า 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

28,868.2522 29,815.7046 30,038.3414 30,669.0296 xxx 119,391.3278 

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

      

เงินกู้ในประเทศ       

เงินกู้ต่างประเทศ       

อ่ืนๆ       
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3) เรื่อง การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

11,874.3869 28,545.4217 14,388.9557 14,922.8375 xxx 69,731.6018 

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

      

เงินกู้ในประเทศ       

เงินกู้ต่างประเทศ       

อ่ืนๆ       

 
4) เรื่อง สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย และสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการน้ าชลประทานในพื้นที่  

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 61,071,800 xxx xxx xxx xxx 61,071,800 

เงินรายได้ของหน่วยงาน       

เงินกู้ในประเทศ       

เงินกู้ต่างประเทศ       

อ่ืนๆ       

 
5) เรื่อง การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะท่ีมีประสิทธิภาพบนหลักของความโปร่งใส 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 5,764.3404 6,104.7421 6,465.5679 6,848.0432 xxx 25,182.6936 

เงินรายได้ของหน่วยงาน       

เงินกู้ในประเทศ       

เงินกู้ต่างประเทศ       

อ่ืนๆ       
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ก. ข้อมูลด้านการชลประทานของประเทศไทย 

1. สภาพอุตุ-อุทกวิทยาของประเทศไทย 

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมและลมพายุจร ประกอบไปด้วย 3 ฤดู คือ ฤดูฝน  ฤดูหนาว 
และฤดูร้อน โดยฤดูฝนจะเริ่มกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาวจะเริ่มกลางเดือนตุลาคม - 
กลางเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อนจะเริ่มในกลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม โดยมีอุณหภูมิและ
ปริมาณฝนเฉลี่ยผันแปรตามฤดูกาลในแต่ละปี และสภาพทางด้านอุทกวิทยามีความผันแปรตามภูมิภาคต่างๆ 
โดยภาคเหนือ มีฝนตกชุกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกชุกช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ภาคกลาง มีฝนตกชุกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้ มีฝนตกชุก
ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ลักษณะปริมาณน้ าฝนของประเทศไทยนอกจากจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
แล้วยังเปลี่ยนแปลงไปตามภูมิประเทศด้วย โดยบริเวณประเทศไทยตอนบนปกติจะแห้งแล้ง และมีฝนน้อยใน
ฤดูหนาว เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนปริมาณฝนจะเพ่ิมขึ้นบ้าง พร้อมทั้งมีพายุฟ้าคะนอง และเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนปริมาณฝน
จะเพ่ิมข้ึนมาก โดยจะมีปริมาณฝนมากที่สุด ในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน  

พ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนมากส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหน้าทิวเขา หรือด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่ พ้ืนที่
ทางด้านตะวันตกของประเทศ บริเวณอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และบริเวณภาคตะวันออก บริเวณ
จังหวัดจันทบุรี และตราด โดยเฉพาะที่อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พ้ืนที่ที่มีฝนน้อยส่วนใหญ่อยู่ด้านหลังเขา 
ได้แก่ พ้ืนที่บริเวณตอนกลางของภาคเหนือ บริเวณจังหวัดล าพูน ล าปาง แพร่ บริเวณภาคกลาง และด้าน
ตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดชัยภูมิและนคราชสีมา ส่วนบริเวณภาคใต้มีฝนชุกเกือบ
ตลอดปียกเว้นช่วงฤดูร้อน โดยพ้ืนที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะมี
ปริมาณฝนมากกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงฤดูฝน โดยมีปริมาณฝนมากที่สุดในเดือนกันยายน พ้ืนที่บริเวณ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีปริมาณฝนมากกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ในช่วงฤดูหนาว มีปริมาณฝนมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน พ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนมากที่สุดของภาคใต้ อยู่บริเวณ
จังหวัดระนอง ส่วนพ้ืนที่ที่มีฝนน้อย ได้แก่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ด้านหลังทิวเขาตะนาวศรี บริเวณ
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 

ลักษณะทางอุทกวิยาของประเทศ สามารถแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้ าได้ออกเป็น 22 ลุ่มน้ าหลัก และ 353 ลุ่มน้ า
สาขา (ลุ่มน้ าย่อย) โดยมีพ้ืนที่ลุ่มน้ ารวมทั้งสิ้น 515,101 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,592.80 
มิลลิเมตร และปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 211,747 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน้ าท่าในฤดูฝนจ านวน 181 ,679 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 86) และในฤดูแล้ง 30,068 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 14) ในปัจจุบันมีแหล่งกักเก็บ
น้ าความจุที่ระดับกักเก็บรวม 82,907 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีพ้ืนที่รับประโยชน์ประมาณ 31,434,895 ไร่ 
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ที่มา: 22 ลุ่มน้ าในประเทศไทย และพระราชกฤษฎีกาก าหนดลุม่น้ า พ.ศ. 2564, ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

รูปที่ ก-1 ปริมาณน้ าในประเทศไทย 

นอกจากนี้ประเทศไทยมักประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงน้ าหลาก และปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้ง  
ดังนั้นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าจึงต้องค านึงถึงศักยภาพของลุ่มแม่น้ าแต่ละสายด้วย โดยพ้ืนที่น้ าท่วม
ซ้ าซาก และพ้ืนที่น้ าแล้งซ้ าซาก ได้แก่พ้ืนที่ที่มีลักษณะ ดังนี้ 

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก พิจารณาจากพ้ืนที่ราบลุ่มต่ ามีลักษณะภูมิสัณฐาน (Landform) ประเภทที่ราบน้ าท่วม
ถึง (Floodplain) ซึ่งฤดูฝนมักมีน้ าท่วมขังพ้ืนที่เสมอ ร่วมกับการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบ  
โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ฤดูแล้ง และฤดูฝน เพ่ือก าหนดเขตพ้ืนที่ปกติและพ้ืนที่น้ าท่วม  ซึ่งมักพบในพ้ืนที่ 
ภาคกลางและภาคใต ้

พ้ืนที่น้ าแล้งซ้ าซาก พิจารณาจากข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงกายภาพแสดงถึงความเสี่ยงต่อการเกิด
ความแห้งแล้ง ได้แก่ ข้อมูลสถิติพ้ืนที่ประสบความแห้งแล้ง ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงความแห้งแล้งด้านอุตุนิยมวิทยา  
ข้อมูลและปัจจัยแวดล้อมอ่ืนที่ส าคัญ ได้แก่ ปริมาณน้ าที่พืชต้องการใช้ตลอดอายุ และปริมาณน้ าต้นทุน ข้อมูล
คาดหมายอากาศช่วงฤดูฝน ของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมักพบในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. การใช้ที่ดินในภาคการเกษตร 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 320.70 ล้านไร่ เป็นพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจ านวน 149.24 ล้านไร่ 
หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 46.53 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  

พ้ืนที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนี้ สามารถจ าแนกตามการใช้ประโยชน์ออกเป็น นาข้าว 69 ล้านไร่ 
(ร้อยละ 46 ของพ้ืนที่ทางการเกษตร) พืชไร่ 31 ล้านไร่ (ร้อยละ 21 ของ พ้ืนที่เกษตร) สวนไม้ผลไม้ยืนต้น  
37 ล้านไร่ (ร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ทางการเกษตร) สวนผัก ไม้ดอก / ไม้ประดับ 1 ล้านไร่ (ร้อยละ 1 ของพ้ืนที่  
ทางการเกษตร) และพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ 11 ล้านไร่ (ร้อยละ 7 ของพ้ืนที่ทางการเกษตร) 
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พ้ืนที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนี้ สามารถจ าแนกตามภูมิภาคออกเป็น ภาคเหนือ มีพ้ืนที่ 32 ล้านไร่ 
(ร้อยละ 22) ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่นาข้าว และพืชไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ 64 ล้านไร่ (ร้อยละ 43)  
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่นาข้าว และพืชไร่ ภาคกลาง มีพ้ืนที่ 31 ล้านไร่ (ร้อยละ 21) ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่นาข้าว พืช
ไร่ และสวนไม้ผลไม้ยืนต้น และภาคใต้ มีพ้ืนที่ 21 ล้านไร่ (ร้อยละ 14) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สวนไม้ผลไม้ยืนต้น 

 
ที่มา: เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร พ.ศ. 2564, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

รูปที่ ก-2 เนื้อท่ีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

3. ความต้องการน้ าของประเทศไทย 

ความต้องการใช้น้ ารวมของทั้งประเทศในปี พ.ศ. 2564 อยู่ที่ปีละ 114,044 ล้านลูกบาศก์เมตร โดย
แบ่งเป็น น้ าเพ่ือการเกษตร สูงถึง 107,346 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 94 ของความต้องการน้ าทั้งหมด  
น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประมาณ 4,802 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 4 ของความต้องการน้ าทั้งหมด  
และน้ าเพ่ือการอุตสาหกรรมประมาณ 1,896 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 2 ของความต้องการน้ าทั้งหมด 
และเมื่อแบ่งตามภูมิภาค พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการน้ านมากที่ สุด 45,365 ล้าน 
ลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 40) รองมาคือภาคกลาง 34,473 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 30) ภาคเหนือ 17,804 
ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 16) และภาคใต ้16,402 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 14) 
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ที่มา: 22 ลุ่มน้ าในประเทศไทย และพระราชกฤษฎีกาก าหนดลุม่น้ า พ.ศ. 2564, ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

รูปที่ ก-3 ความต้องการใช้น้ าของประเทศไทย 

จากความต้องการการใช้น้ ารวมของทั้งประเทศท่ีมีประมาณ 114,044 ล้านลูกบาศก์เมตรนั้น สามารถแบ่ง
ออกเป็น ความต้องการที่สามารถจัดการได้ทั้งสิ้นประมาณ 82,961 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นความจุน้ ารวม
ของโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ าทั้งหมดของประเทศ ที่มีการพัฒนาแหล่งน้ าในรูปแบบต่างๆ ได้ อาทิ 
แหล่งกักเก็บน้ า อาคารพัฒนาแหล่งน้ า แหล่งน้ า / ล าน้ าธรรมชาติ และน้ าบาดาล เป็นต้น และความต้องการ
น้ าที่ยังขาดแคลน 31,083 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดสรรน้ าให้กับพ้ืนที่การเกษตรนอก 
เขตชลประทาน และความต้องการน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคบางส่วน 

 
ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศ โครงการชลประทาน 2564, กรมชลประทาน 

รูปที่ ก-4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าและพื้นที่รับประโยชน์ 
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ที่มา: 22 ลุ่มน้ าในประเทศไทย และพระราชกฤษฎีกาก าหนดลุ่มน้ า พ.ศ. 2564 , ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ , ข้อมูล

สารสนเทศ โครงการชลประทาน 2564, กรมชลประทาน 

รูปที่ ก-5 การขาดแคลนน้ าในแตล่ะพื้นที ่

 
ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศ โครงการชลประทาน 2564, กรมชลประทาน 

รูปที่ ก-6 พื้นที่รับประโยชน์จากชลประทานและพื้นท่ีนอกชลประทาน 

ทั้งนี้ในส่วนของน้ าเพ่ือการเกษตร จากพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 149 ล้านไร่ เป็นการเกษตรที่อยู่ในเขตที่มี
แหล่งกักเก็บน้ าและได้รับประโยชน์จากระบบชลประทานอยู่แล้ว 31 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ส่วนที่
เหลืออีก 116 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 78 เป็นการเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานซึ่งต้องอาศัยน้ าฝนเป็น
หลัก  
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4. การชลประทานของประเทศไทย 

ข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทางการเกษตรทั้งสิ้น 149.25 ล้านไร่ โดยเป็น
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทาน 60.29 ล้านไร่ ซึ่งกรมชลประทานได้พัฒนาเป็นพ้ืนที่
ชลประทานไปแล้ว 34.88 ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 57.85 ของพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น  

- โครงการขนาดใหญ่ 19.27 ล้านไร่ กักน้ าได ้74,066 ล้าน ลบ.ม. พ้ืนที่รับประโยชน์ 4.80 ล้านไร่ 
- โครงการขนาดกลาง 6.28 ล้านไร่ กักน้ าได ้5,373 ล้าน ลบ.ม. พ้ืนที่รับประโยชน์ 2.14 ล้านไร่ 
- โครงการขนาดเล็ก 9.33 ล้านไร่ กักน้ าได ้3,522 ล้าน ลบ.ม. พ้ืนที่รับประโยชน์ 24.49 ล้านไร่ 

ตารางที่ ก-1 สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาแหล่งน้ า ตั้งแต่ต้นจนถึงสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายการ 
จน.โครงการ 

(แห่ง) 
ปริมาตรกักเก็บน้ า 

(ล้าน ลบ.ม.) 
พ้ืนที่ชลประทาน 

(ไร่) 
พ้ืนที่รับ

ประโยชน์ (ไร่) 
1. โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 
  1.1 อ่างเก็บน้ าของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง

ประเทศไทย ที่กรมมสี่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้ า (10 โครงการ) 

 1.2 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
       - อ่างเก็บน้ า 
       - ฝาย 
       - ประตูระบายน้ า 
       - สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
       - อื่นๆ 

101 
- 
 
 

101 
(37) 
(30) 
(97) 
(47) 
(49) 

74,066.078 
61,253.840 

 
 

12,812.238 
9,990.969 
117.250 
440.519 

2,086.990 
176.510 

19,268,906 
- 
 
 

19,268,906 
2,819,698 
3,080,584 
10,711,549 
1,191,531 
1,405,545 

4,804,049 
- 
 
 

4,804,049 
988,241 

1,673,442 
1,294,948 
325,264 
522,155 

2. โครงการชลประทานขนาดกลาง 
- อ่างเก็บน้ า 
- ฝาย 
- ประตูระบายน้ า 
- สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
- อื่นๆ 

889 
449 
163 
112 
45 
70 

5,372.546 
5,031.955 

73.016 
102.736 
1.050 

163.789 

6,278,064 
2,494,480 
1,735,300 
1,180,425 
273,632 
594,227 

2,141,141 
610,266 
387,172 
426,921 
29,060 
687,722 

3. โครงการชลประทานขนาดเลก็ 
- พระราชด าร ิ
- ปชด. 
- อ่างเก็บน้ า 
- ฝาย 
- ประตูระบายน้ า 
- สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
- แก้มลิง 
- อื่นๆ 

20,239 
3,606 
384 

4,065 
6,668 
232 

2,988 
992 

1,304 

3,522.052 
975.909 
34.148 
989.364 
459.261 
39.131 
0.571 

744.392 
279.276 

9,334,052 
1,417,173 
106,259 
605,879 
852,650 
109,655 

4,788,536 
72,864 

1,381,037 

24,489,705 
4,794,015 
244,307 

2,457,185 
6,048,514 
819,615 

3,203,616 
1,382,477 
5,539,976 

รวมท้ังสิ้น 21,229 82,906.675 34,881,022 31,434,895 

ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศ โครงการชลประทาน 2564, กรมชลประทาน
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ข. ตารางสรุปความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ และความเชื่อมโยงของตัวชี้วัด 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงความเชื่อมโยงแผนปฏิบตัิราชการของกรมชลประทาน ระยะ 5 ปี กับแผนระดบัท่ี 1 – 3 และยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน 

แผนปฏิบัติราชการ  
กรมชลประทาน 

ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

แผนปฏิบัติราชการเร่ืองที่ 1  
การพัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิม

พ้ืนที่ชลประทานตามศกัยภาพ
ลักษณะลุ่มน้ า 

แผนปฏิบัติราชการเร่ืองที ่2  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณา
การ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ า 

แผนปฏิบัติราชการเร่ืองที ่3  
การป้องกันความเสียหายและ

สนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิด
จากน้ า 

แผนปฏิบัติราชการเร่ืองที ่4  
สร้างความเข้มแข็งให้กับ

เครือข่าย และสร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการน้ าชลประทาน 

ในระดับพ้ืนที่ 

แผนปฏิบัติราชการเร่ืองที ่5  
การพัฒนาสู่องค์กรอัจฉริยะบน

หลักของความโปร่งใส 

แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ 1 ความมั่นคง  ยุทธศาสตร์ 5 การสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (หลกั) 

ยุทธศาสตร์ 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แผนระดับ 2 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น 3 การเกษตร ประเด็น 20 การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 
ประเด็น 19 การบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ (หลัก) 

แผนปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ (หลัก)    

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 13 

หมุดหมาย 1 สินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง (หลัก) 

 
หมุดหมาย 11 การลดความ

เสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ 

 
หมุดหมาย 13 ภาครัฐ 

สมรรถนะสูง 

แผนระดับ 3 
ยุทธศาสตร์กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุและยั่งยนื (หลัก) 

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 
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แผนปฏิบัติราชการ  
กรมชลประทาน 

ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

แผนปฏิบัติราชการเร่ืองที่ 1  
การพัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิม

พ้ืนที่ชลประทานตามศกัยภาพ
ลักษณะลุ่มน้ า 

แผนปฏิบัติราชการเร่ืองที ่2  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณา
การ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ า 

แผนปฏิบัติราชการเร่ืองที ่3  
การป้องกันความเสียหายและ

สนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิด
จากน้ า 

แผนปฏิบัติราชการเร่ืองที ่4  
สร้างความเข้มแข็งให้กับ

เครือข่าย และสร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการน้ าชลประทาน 

ในระดับพ้ืนที่ 

แผนปฏิบัติราชการเร่ืองที ่5  
การพัฒนาสู่องค์กรอัจฉริยะบน

หลักของความโปร่งใส 

แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 5 ปี 
ยุทธศาสตร์ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน (หลัก) 

ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐและ
งานวิจัยด้านการเกษตร 

แผนแม่บทการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต (หลัก) ยุทธศาสตร์ 3 การจัดการน้ า
ท่วมและอุทกภัย (หลัก) 

ยุทธศาสตร์ 6 การบริหาร
จัดการ 

 
ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ า 

ยุทธศาสตร์กรม
ชลประทาน 20 ป ี

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนา 
แหล่งน้ าและเพ่ิมพื้นที ่

ชลประทานตามศักยภาพ
ลักษณะลุ่มน้ า 

ยุทธศาสตร์ 2 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

น้ าอย่างบูรณาการ ตาม
วัตถุประสงค์การใช้น้ า 

ยุทธศาสตร์ 3 การป้องกันความ
เสียหายและสนบัสนนุ 

การบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า 

ยุทธศาสตร์ 4 การสร้าง
เครือข่ายของทุกภาคส่วน 
ในการบริหารจัดการน้ า

ชลประทาน 

ยุทธศาสตร์ 5 การปรับเปลี่ยนสู่
องค์กรอัจฉริยะ 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงความเชื่อมโยงตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัตริาชการของกรมชลประทาน ระยะ 5 ปี กบั แผนระดับที่ 1 – 3 และยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน 

แผนปฏิบัติราชการ กรม
ชลประทาน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิม

พ้ืนที่ชลประทานตามศกัยภาพ
ลักษณะลุ่มน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณา
การ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การป้องกันความเสียหายและ

สนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิด
จากน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างเครือข่ายของทุกภาค
ส่วนในการบริหารจัดการน้ า

ชลประทาน 

ยุทธศาสตร์ 5  
การปรับเปลี่ยนสู่องค์กร

อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพบน
หลักของความโปร่งใส 

แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

N/A   สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม
ได้รับการฟื้นฟู  

 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

N/A 

 ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการ      
สาธารณะของภาครัฐ  

 ประสิทธิภาพของการบริการ
ภาครัฐ 

N/A 

แผนระดับ 2 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

N/A  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของภาครัฐ  ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ (ระดับ/คะแนน)  

 ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพจากการใช้น้ า (บาท/ลูกบาศก์เมตร) 
แผนปฏิรูปประเทศ N/A    

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 13 

 น้ าไหลลงอ่างเก็บน้ าท้ังประเทศ 
มีปริมาณอย่างน้อย 40,000  
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เมื่อ
สิ้นสุดแผน  

 ระบบชลประทานมีประสิทธิภาพ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75            
เมื่อสิ้นสุดแผน  

 

 มีแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศในระดับพื้นท่ี
โดยเฉพาะพื้นท่ีส าคญัด้านตา่งๆ 
หรือระดับจังหวัดอย่างครอบคลุม 
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมิติทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ที่ส าคัญ  

 

 ความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
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แผนปฏิบัติราชการ กรม
ชลประทาน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิม

พ้ืนที่ชลประทานตามศกัยภาพ
ลักษณะลุ่มน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณา
การ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การป้องกันความเสียหายและ

สนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิด
จากน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างเครือข่ายของทุกภาค
ส่วนในการบริหารจัดการน้ า

ชลประทาน 

ยุทธศาสตร์ 5  
การปรับเปลี่ยนสู่องค์กร

อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพบน
หลักของความโปร่งใส 

 มีพื้นท่ีที่สามารถลดความเสี่ยง 
ภัยน้ าท่วม-น้ าแล้ง และเกิด 
ระบบจัดการน้ าชุมชน จ านวน  
ไม่น้อยกว่า 4,000 ต าบล 

 การมีแผนจัดการป้องกันความ
เสี่ยงจากภยัธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ระดับพื้นท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ี 
ส าคัญ  

 การเตือนภยัที่มีประสิทธิภาพ 

แผนระดับ 3 
ยุทธศาสตร์กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี 

 จ านวนพื้นที่ชลประทาน (ล้านไร่) 

 จ านวนกฎหมายทีไ่ดร้ับการยก
ร่าง/แก้ไข/ปรับปรุง (ฉบับ) 

 จ านวนส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณม์ี
การปรับปรุงโครงสร้าง (ส่วน
ราชการ) 

 ร้อยละของข้าราชการกระทรวง
เกษตรฯ เป็น Smart Officers 
(ร้อยละ) 

แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 5 ปี 
 

 ปริมาตรเก็บกักน้ าเพิม่ขึ้น จ านวน 2,653 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย จ านวน 4,027,509 ไร่ 
 พื้นที่ชลประทานที่ไดร้ับการบริหารจัดการ จ านวน 28.38 ล้านไร่ 

 หน่วยงานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การ
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แผนปฏิบัติราชการ กรม
ชลประทาน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิม

พ้ืนที่ชลประทานตามศกัยภาพ
ลักษณะลุ่มน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณา
การ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การป้องกันความเสียหายและ

สนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิด
จากน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างเครือข่ายของทุกภาค
ส่วนในการบริหารจัดการน้ า

ชลประทาน 

ยุทธศาสตร์ 5  
การปรับเปลี่ยนสู่องค์กร

อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพบน
หลักของความโปร่งใส 

 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น จ านวน 2,778,084 ไร่ ประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) 
ร้อยละ 100 

แผนแม่บทการบริหาร 

จัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี 
 ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าเดมิ จ านวน

(โครงการ) พ้ืนท่ี (ไร่) 

 เพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนในโครงการแหล่งน้ าเดมิ จ านวนแห่ง ปริมาณน้ า 
(ล้าน ลบ.ม.) 

 พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ า/ระบบส่งน้ าใหม่/ระบบผันน้ า            
ปริมาณน้ า (ล้าน ลบ.ม.) จ านวนพืน้ท่ีมีระบบส่งน้ า (ไร่) 

 พัฒนาระบบผันน้ าและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ า ปรมิาณน้ า         
(ล้าน ลบ.ม.) 

 ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ า 
จ านวนแห่ง 

 ปริมาณวัชพืชและขยะมลูฝอยท่ี
ก าจัด (ตันต่อปี) 

 การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่
ชะลอน้ า จ านวนแห่ง ปริมาณน้ า 
(ล้าน ลบ.ม.) 

 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
อาคารบังคับน้ าและสถานสีูบน้ า
เพื่อบรรเทาอุทกภยัในพ้ืนท่ี
เฉพาะจุด จ านวนแห่ง พื้นที่รับ
ประโยชน์ (ไร่) 

 บรรเทาอุทกภยัในเชิงพื้นที่อย่าง
เป็นระบบในระดับลุ่มน้ า/พื้นที่
วิกฤติ 

 จ านวนหมู่บ้านที่สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าได้ด้วย 
ตนเอง และสามารถขยายผล
ความส าเร็จไปยังพ้ืนท่ีอื่น 

 

 จ านวนลุ่มน้ าที่มีวางแผนจัดสรรน้ าเพื่อระบบนิเวศ 
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แผนปฏิบัติราชการ กรม
ชลประทาน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิม

พ้ืนที่ชลประทานตามศกัยภาพ
ลักษณะลุ่มน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณา
การ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การป้องกันความเสียหายและ

สนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิด
จากน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างเครือข่ายของทุกภาค
ส่วนในการบริหารจัดการน้ า

ชลประทาน 

ยุทธศาสตร์ 5  
การปรับเปลี่ยนสู่องค์กร

อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพบน
หลักของความโปร่งใส 

 ร้อยละการจดัท าแผนบรรเทา
อุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็น
ระบบในระดับลุม่น้ า/พื้นที่วิกฤต ิ

 ร้อยละพื้นท่ีได้รับการแก้ไขปัญหา 

 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทุกระดับเป็นมาตรฐาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 

   

ยุทธศาสตร์กรม
ชลประทาน 20 ป ี

 จ านวนปริมาณเก็บกักน้ าที่ 
เพิ่มขึ้น (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)  

 จ านวนพื้นที่ชลประทานที่  
เพิ่มขึ้น (หน่วย : ล้านไร่) 

 จ านวนพื้นที่ชลประทานที่  
เพิ่มขึ้นจากโครงการชลประทาน
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(หน่วย : ไร่) 

 ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ า
ในเขตชลประทานไดร้ับน้ าตาม
ปริมาณน้ าต้นทุนท่ีมีในแตล่ะปี 
(หน่วย : ร้อยละ) 

 ปริมาณน้ าท่ีจัดสรรให้ตาม
วัตถุประสงค์การใช้น้ า (หน่วย : 
ล้าน ลบ.ม.) 

 ร้อยละของอ่างเก็บน้ าและทางน้ า
ชลประทานที่มีคณุภาพน้ าได้
เกณฑ์มาตรฐานกลางของกรม
ชลประทาน (หน่วย : ร้อยละ) 

 พื้นที่จัดรูปที่ดินและระบบน้ าเพื่อ
การเกษตร(หน่วย : ล้านไร่) 

 จ านวนหรือร้อยละของพื้นที่ใน
เขตชลประทานท่ีไดร้ับการ
ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ าท่ี
เพิ่มขึ้น (หน่วย : ร้อยละ) 

 จ านวนหรือร้อยละของพื้นที่ใน
เขตชลประทานท่ีไดร้ับความ
เสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
ที่ลดลง (หน่วย : ร้อยละ) 

 ระบบฐานข้อมลูน้ าและการ
คาดการณ์สถานการณ์น้ าตามลุ่ม
น้ าท่ีเป็นระบบเดียวกันทั้ง
ประเทศ สามารถเชื่อมต่อกับ
ระบบ internet และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายของกรม

 จ านวนโครงการของกรม
ชลประทานที่ไปสนับสนุน
โครงการในแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด (หน่วย : โครงการ) 

 จ านวนโครงการชลประทานที่
ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณ
จากจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
ท้องถิ่น (หน่วย : โครงการ) 

 ร้อยละของจ านวนเครือข่ายผู้ใช้
น้ าทุกภาคส่วนท่ีเพิ่มขึ้น (หน่วย : 
ร้อยละ) 

 ร้อยละของจ านวนโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ าที่มี
การด าเนินการแบบมสี่วนร่วมใน

 ความส าเร็จในการปรับเปลี่ยน
เป็นองค์กรอัจฉริยะ 

 ร้อยละของผู้ใช้น้ าและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีที่มีความเชื่อมั่นในความ
เป็นองค์กรอัจฉริยะของกรม
ชลประทาน (หน่วย : ร้อยละ) 
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แผนปฏิบัติราชการ กรม
ชลประทาน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิม

พ้ืนที่ชลประทานตามศกัยภาพ
ลักษณะลุ่มน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณา
การ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การป้องกันความเสียหายและ

สนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิด
จากน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างเครือข่ายของทุกภาค
ส่วนในการบริหารจัดการน้ า

ชลประทาน 

ยุทธศาสตร์ 5  
การปรับเปลี่ยนสู่องค์กร

อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพบน
หลักของความโปร่งใส 

 อัตราการใช้น้ าในภาคการเกษตร
ด้วยการบริหารจดัการน้ าและ 
การปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้ า 
(หน่วย : ร้อยละ) 

ชลประทานอย่างทันต่อ 
เหตุการณ์ (Real time) 

 ร้อยละของกลุม่เป้าหมายที่ได้รับ
ข้อมูลการคาดการณส์ถานการณ์
น้ าของกรมชลประทานอยา่งทัน
ต่อเหตุการณ์ (หน่วย : ร้อยละ) 

ระดับการร่วมมือในงาน
ชลประทาน (หน่วย : ร้อยละ) 

 ร้อยละของจ านวนโครงการ
เกี่ยวกับการบรหิารจดัการน้ าท่ีมี
การด าเนินการแบบมสี่วนร่วมใน
ระดับการร่วมมือบริหารงาน
จัดการน้ าในงานชลประทาน 
และ/หรือระดับการเสริมอ านาจ
ประชาชนในพ้ืนท่ี            
(หน่วย : ร้อยละ) 
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แผนปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ า 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

1) มีปริมาตรเก็บกักน้ าและพ้ืนที่ชลประทานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและ
ความต้องการในพ้ืนที่ 

1) จ านวนปริมาตรเก็บกักน้ าเพ่ิมข้ึน 1,181.06 ล้านลูกบาศก์เมตร 
2) จ านวนพื้นที่ชลประทานที่เพ่ิมข้ึน 1,579,553 ไร่ 
3) เพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนในโครงการแหล่งน้ าเดิม 9 แห่ง 
4) แหล่งน้ าที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 475 แห่ง 
5) ปริมาณน้ าไหลลงอ่างเก็บน้ าทั้งประเทศอย่างน้อย 40,000 ล้านลูกบาศก์เมตร

ต่อปี เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
6) ตัวชี้วัดและเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี 

(พ.ศ. 2566 - 2580) 
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แนว
ทางการ
พัฒนา 

โครงการ 
(X) 

เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) 
ความสอดคล้องของแผนปฏบิัติราชการกรม

ชลประทาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
หน่วย
นับ 

2566 2567 2568 2569 2570 
หน่วย 
งาน 

ยุทธศาสตร์
ชาต ิ(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y) 

ประเด็น แผนย่อย 
เป้าหมาย
แผนแม่บท
ย่อย (Y1) 

1) พฒันา
แหล่งน้ าและ
เพิ่มพื้นที่
ชลประทาน
ตามศักยภาพ
ลักษณะลุ่ม
น้ า 
2) ปรับปรุง
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
โครงการ
ชลประทาน
เดิมให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด 

โครงการ
ส่งเสริมการ
ด าเนินงาน
อันเนื่อง 
มาจาก
พระราชด าร ิ

99 114 125 137 xxx แห่ง 2,391.4638 2,446.1405 2,675.9475 2,822.2449 xxx กปพ. การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190202 
ระดับ
ความ
มั่นคงน้ า
เพื่อการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 

- โครงการ
เพิ่มปริมาณ
น้ าในอ่าง
เก็บน้ าเขื่อน
แม่กวงอุดม
ธารา 
จังหวัด
เชียงใหม่ 

- - - 160 xxx ล้าน 
ลบ.ม.
ต่อปี 

813.2546 2,685.8700 1,817.4183 1,145.7134  สพญ. การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190202 
ระดับ
ความ
มั่นคงน้ า
เพื่อการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 

 

- โครงการ
เขื่อนทดน้ า
ผาจุก 
จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

20,700 - - 263,475 xxx ไร่ 1,198.7054 2,419.8643 533.0013 533.0013 xxx สพญ. การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน

190202 
ระดับ
ความ
มั่นคงน้ า
เพื่อการ
พัฒนา
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แนว
ทางการ
พัฒนา 

โครงการ 
(X) 

เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) 
ความสอดคล้องของแผนปฏบิัติราชการกรม

ชลประทาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
หน่วย
นับ 

2566 2567 2568 2569 2570 
หน่วย 
งาน 

ยุทธศาสตร์
ชาต ิ(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y) 

ประเด็น แผนย่อย 
เป้าหมาย
แผนแม่บท
ย่อย (Y1) 

น้ าของ
ประเทศ 

เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 

 

- โครงการ
อ่างเก็บน้ า
คลองหลวง 
จังหวัด
ชลบุร ี

27,085 16,915 - - xxx ไร่ 259.8267 167.8063 - - xxx สพญ. การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190202 
ระดับ
ความ
มั่นคงน้ า
เพื่อการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 

 

- โครงการ
ห้วยโสมง
อันเนื่อง 
มาจาก
พระราชด าริ 
จังหวัด
ปราจีนบุร ี

- 17,300 - - xxx ไร่ 45.8430 296.0362 - - xxx สพญ. การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190202 
ระดับ
ความ
มั่นคงน้ า
เพื่อการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 

 

- โครงการ
อ่างเก็บน้ า
ห้วยน้ ารีอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

13,000 - 25,900 - xxx ไร่ 535.8415 191.0720 209.9080 - xxx สพญ. การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ

190202 
ระดับ
ความ
มั่นคงน้ า
เพื่อการ
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แนว
ทางการ
พัฒนา 

โครงการ 
(X) 

เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) 
ความสอดคล้องของแผนปฏบิัติราชการกรม

ชลประทาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
หน่วย
นับ 

2566 2567 2568 2569 2570 
หน่วย 
งาน 

ยุทธศาสตร์
ชาต ิ(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y) 

ประเด็น แผนย่อย 
เป้าหมาย
แผนแม่บท
ย่อย (Y1) 

จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

พัฒนา
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 

 

- โครงการ
จัดหาแหล่ง
น้ าและเพิ่ม
พื้นที่
ชลประทาน 

165,483 
 

136.69 

163,709 
 

188.15 

175,954 
 

158.99 

178,337 
 

178.99 

xxx 
 

xxx 
 
 
 

ไร่ 
 

ล้าน 
ลบ.ม. 

21,812.1091 28,931.0766 29,906.5268 31,273.5287 xxx สพญ. 
กพก. 
สชป. 
1-17 

การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190202 
ระดับ
ความ
มั่นคงน้ า
เพื่อการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 

 

- โครงการ
อ่างเก็บน้ า
น้ าปี้อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
จังหวัด
พะเยา 

- 
 
- 

- 
 
- 

63,000 
 

90.05 

- 
 
- 

xxx 
 

xxx 

ไร่ 
 

ล้าน 
ลบ.ม. 

140.9988 527.7975 1,411.8301 - xxx สพญ. การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190202 
ระดับ
ความ
มั่นคงน้ า
เพื่อการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 

 
- โครงการ
ประตูระบาย
น้ าศรีสองรัก

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

72,500 
 
6 

xxx 
 

xxx 

ไร่ 
 

500.5717 1,300.0437 604.3855 1,476.5687 xxx สพญ. การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ

19) การ
บริหาร
จัดการ

การพัฒนา 
การจัด 

190202 
ระดับ
ความ
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แนว
ทางการ
พัฒนา 

โครงการ 
(X) 

เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) 
ความสอดคล้องของแผนปฏบิัติราชการกรม

ชลประทาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
หน่วย
นับ 

2566 2567 2568 2569 2570 
หน่วย 
งาน 

ยุทธศาสตร์
ชาต ิ(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y) 

ประเด็น แผนย่อย 
เป้าหมาย
แผนแม่บท
ย่อย (Y1) 

อันเนื่อง 
มาจาก
พระราชด าริ 
อ าเภอเชียง
คาน จังหวัด
เลย 

ล้าน 
ลบ.ม. 

ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

น้ าทั้ง
ระบบ 

การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

มั่นคงน้ า
เพื่อการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 

 

- โครงการ
พัฒนาลุ่มน้ า
ห้วยหลวง
ตอนล่าง 
จังหวัด
หนองคาย 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

245.87 
 

315,195 

xxx 
 

xxx 

ไร่ 
 

ล้าน 
ลบ.ม. 

939.9224 4,402.7879 4,508.1339 8,212.2326 xxx สพญ. การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190202 
ระดับ
ความ
มั่นคงน้ า
เพื่อการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 

 

- โครงการ
อ่างเก็บน้ า
ล าสะพุง 
อันเนื่อง 
มาจาก
พระราชด าริ 
จังหวัดชัยภูม ิ

- 
 
- 

40,000 
 

46.905 

- 
 
- 

- 
 
- 

xxx 
 

xxx 

ไร่ 
 

ล้าน 
ลบ.ม. 

264.1772 913.2977 - - xxx สพญ. การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190202 
ระดับ
ความ
มั่นคงน้ า
เพื่อการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 
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แนว
ทางการ
พัฒนา 

โครงการ 
(X) 

เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) 
ความสอดคล้องของแผนปฏบิัติราชการกรม

ชลประทาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
หน่วย
นับ 

2566 2567 2568 2569 2570 
หน่วย 
งาน 

ยุทธศาสตร์
ชาต ิ(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y) 

ประเด็น แผนย่อย 
เป้าหมาย
แผนแม่บท
ย่อย (Y1) 

 

- โครงการ
ประตูระบาย
น้ าบ้านก่อ
พร้อมระบบ
ส่งน้ า 
จังหวัด
สกลนคร 

- 10,000 - - xxx ไร่ 194.7152 755.7359 - - xxx สพญ. การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190202 
ระดับ
ความ
มั่นคงน้ า
เพื่อการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 

 

- โครงการ
อ่างเก็บน้ า
ล าน้ าชี อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
จังหวัดชัยภูม ิ

- 
 
- 

75,000 
 

70.21 

- 
 
- 

- 
 
- 

xxx 
 

xxx 

ไร่ 
 

ล้าน 
ลบ.ม. 

610.7480 1,219.2500 - - xxx สพญ. การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190202 
ระดับ
ความ
มั่นคงน้ า
เพื่อการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 

 

- โครงการ
อ่างเก็บน้ า
ห้วยกรอก
เคียน 
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

- 
 
- 

11,000 
 

19.2 

- 
 
- 

- 
 
- 

xxx 
 

xxx 

ไร่ 
 

ล้าน 
ลบ.ม. 

752.4300 385.0080 - - xxx สพญ. การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน

190202 
ระดับ
ความ
มั่นคงน้ า
เพื่อการ
พัฒนา
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แนว
ทางการ
พัฒนา 

โครงการ 
(X) 

เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) 
ความสอดคล้องของแผนปฏบิัติราชการกรม

ชลประทาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
หน่วย
นับ 

2566 2567 2568 2569 2570 
หน่วย 
งาน 

ยุทธศาสตร์
ชาต ิ(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y) 

ประเด็น แผนย่อย 
เป้าหมาย
แผนแม่บท
ย่อย (Y1) 

น้ าของ
ประเทศ 

เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 

 

- โครงการ
อ่างเก็บน้ า
คลองโพล้ 
จังหวัด
ระยอง 

- 
 
 

- 40 
 
 

- 
 
 

xxx 
 

 

ล้าน 
ลบ.ม. 

503.8250 2,353.7290 596.0660 - xxx สพญ. การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190202 
ระดับ
ความ
มั่นคงน้ า
เพื่อการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 
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แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น้ า 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

1) การบริหารจัดการน้ าโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ าที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม ตามปริมาณน้ าต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศ 
เกษตร และอุตสาหกรรม) 
2) เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรในพ้ืนที่ชลประทาน 
3) การปรับเปลี่ยนการใช้น้ าภาคเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1) ครัวเรือนเกษตรที่ได้ประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ ารวม 2,576,015 ครัวเรือน 
2) พ้ืนที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ า จ านวน 27.70 ล้านไร ่
3) พ้ืนที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการปรับปรุง 3,972,986 ไร่ 
4) จ านวนพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ิมข้ึน 523,927 ไร่ 
5) ระบบชลประทานมีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 
6) ตัวชี้วัดและเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี 

(พ.ศ. 2566 - 2580) 
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แนว
ทางการ
พัฒนา 

โครงการ 
(X) 

เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) 
ความสอดคล้องของแผนปฏบิัติราชการกรม

ชลประทาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
หน่วย
นับ 

2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์
ชาต ิ(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y) 

ประเด็น แผนย่อย 

เป้าหมาย
แผน

แม่บท
ย่อย 
(Y1) 

1) บริหาร
จัดการน้ า
โดยให้ทุก
ภาคส่วน
ได้รับน้ าที่มี
คุณภาพ
อย่างทั่วถึง
และเป็น
ธรรม ตาม
ปริมาณน้ า
ต้นทุนที่มีใน
แต่ละปี 
(อุปโภค 
บริโภค 
เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม 
และรักษา
ระบบนิเวศ) 
2) ควบคุม
คุณภาพน้ า
ในแหล่งน้ า
ชลประทาน

- โครงการ
จัดการงาน
ชลประทาน  
 

27.31 27.41 27.56 27.70 xxx ล้าน
ไร่ 

1,832.2581 1,936.7165 2,044.2346 2,162.5045 xxx สชป.  
1-17 

การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190202 
ระดับ
ความ
มั่นคงน้ า
เพื่อการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 

- โครงการ
ปรับปรุงงาน
ชลประทาน  
 

934,963 977,462 1,051,451 1,045,110 xxx ไร่ 10,085.6681 10,150.3265 10,215.3621 10,456.0131 xxx สชป.  
1-17 

การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190202 
ระดับ
ความ
มั่นคงน้ า
เพื่อการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 

- โครงการ
สนับสนุน
การบริหาร
จัดการน้ า

100 100 100 100 xxx ร้อยละ 17,011.3970 17,728.6616 17,778.7447 18,050.5120 xxx สชป.  
1-17 
กสช. 
ศทส. 
สบอ. 

การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ

190202 
ระดับ
ความ
มั่นคงน้ า
เพื่อการ
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แนว
ทางการ
พัฒนา 

โครงการ 
(X) 

เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) 
ความสอดคล้องของแผนปฏบิัติราชการกรม

ชลประทาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
หน่วย
นับ 

2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์
ชาต ิ(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y) 

ประเด็น แผนย่อย 

เป้าหมาย
แผน

แม่บท
ย่อย 
(Y1) 

และรักษา
ระบบนิเวศ 
3) บริหาร
จัดการพื้นที่
ชลประทาน
เพื่อสร้าง
มูลค่าสูงสุด 

และงาน
ชลประทาน  
 

มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

พัฒนา
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 

- โครงการ
จัดรูปที่ดิน
และจัด 
ระบบน้ า 
เพื่อ
เกษตรกรรม 

91,339 145,667 144,196 142,725 xxx ไร่ 1,045.0000 1,659.6100 1,641.9450 1,624.2800 xxx สจด. การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190202 
ระดับ
ความ
มั่นคงน้ า
เพื่อการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 
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แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

1) ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ าเป็นการช่วยเหลือหรือลดความเสียหายจากอุทกภัย 
ของพ้ืนที่เกษตรกรรม ชุมชนเมือง เขตเศรษฐกิจ และพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ าซาก  
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าให้ดียิ่งขึ้น 
3) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ลดลง อันเนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
4) การคาดการณ์สถานการณ์น้ ามีความทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทันต่อ
เหตุการณ์ 

1) พ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย จ านวน 
1,808,487 ไร่ 
2) ตัวชี้วัดและเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2580) 
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แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ (X) 

เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) 
ความสอดคล้องของแผนปฏบิัติราชการกรม

ชลประทาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
หน่วย
นับ 

2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์
ชาต ิ(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y) 

ประเด็น แผนย่อย 

เป้าหมาย
แผน

แม่บท
ย่อย 
(Y1) 

1) พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การจัดการ
น้ าในภาวะ
วิกฤติ  
2) เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การระบาย
น้ าในยาม
วิกฤติ  
3) ปรับปรุง
ระบบการ
จัดการข้อมูล
ด้านน้ าให้
ทันสมัย 

โครงการบรรเทา
อุทกภยัเมือง
นครศรีธรรมราช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

- 17,400 - - xxx ไร่ 452.7010 5,539.2916 - - xxx สพญ. การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190102 
ระดับการ
รับมือกับ
ภัยพิบัติ
ด้านน้ า
เพิ่มขึ้น 

- โครงการป้องกัน
และบรรเทาภัย
จากน้ า 
 

296,185 353,611 378,972 406,869 xxx ล้านไร ่ 7,087.3372 11,697.0039 11,701.4840 13,353.0077 xxx สชป. 
1-17 

การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190102 
ระดับการ
รับมือกับ
ภัยพิบัติ
ด้านน้ า
เพิ่มขึ้น 

- โครงการคลอง
ระบายน้ าหลาก 
บางบาล-บางไทร 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

- - - 229,138 xxx ไร่ 3,568.3502 6,422.2514 2,687.4717 1,569.8298 xxx สพญ. การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ

190102 
ระดับการ
รับมือกับ
ภัยพิบัติ
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แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ (X) 

เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) 
ความสอดคล้องของแผนปฏบิัติราชการกรม

ชลประทาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
หน่วย
นับ 

2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์
ชาต ิ(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y) 

ประเด็น แผนย่อย 

เป้าหมาย
แผน

แม่บท
ย่อย 
(Y1) 

 มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

ด้านน้ า
เพิ่มขึ้น 

- โครงการบรรเทา
อุทกภยัเมือง
ชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ (ระยะที ่1) 
 

- 20,000 - - xxx ไร่ 461.4599 1,693.6098 - - xxx กพก. การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190102 
ระดับการ
รับมือกับ
ภัยพิบัติ
ด้านน้ า
เพิ่มขึ้น 

- โครงการประตู
ระบายน้ าล าน้ า
พุง-น้ าก่ าอันเนื่อง 
มาจาก
พระราชด าริ 
จังหวัดสกลนคร 
 

- 78,358 - - xxx ไร่ 164.6500 1,146.4276 - - xxx สพญ. การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190102 
ระดับการ
รับมือกับ
ภัยพิบัติ
ด้านน้ า
เพิ่มขึ้น 
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แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ (X) 

เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) 
ความสอดคล้องของแผนปฏบิัติราชการกรม

ชลประทาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
หน่วย
นับ 

2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์
ชาต ิ(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y) 

ประเด็น แผนย่อย 

เป้าหมาย
แผน

แม่บท
ย่อย 
(Y1) 

- โครงการ
ปรับปรุงคลอง 
ยม-น่าน จังหวัด
สุโขทัย 
 

- 27,954 - - xxx ไร่ 139.8886 2,046.8374 - - xxx สพญ. การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190102 
ระดับการ
รับมือกับ
ภัยพิบัติ
ด้านน้ า
เพิ่มขึ้น 

- โครงการ
ปรับปรุงสิ่งกีด
ขวางทางน้ า 

5,633,013 xxx xxx xxx xxx ตัน 310.4114 xxx xxx xxx xxx สชป. 
1-17 
สคก. 

การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190102 
ระดับการ
รับมือกับ
ภัยพิบัติ
ด้านน้ า
เพิ่มขึ้น 
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แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ าชลประทานในระดับพื้นที่ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

1) ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในพื้นท่ีในการบริหารจัดการชลประทาน 
2) การบูรณาการร่วมกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น ในการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ 
3) เพ่ิมเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้น้ า (เครือข่ายผู้ใช้น้ าเกษตร อุปโภค-บริโภค 
อุตสาหกรรม อ่ืนๆ) 

1) จ านวนเครือข่ายผู้ใช้น้ าทุกภาคส่วนที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100 
2) จ านวนโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าที่มีการด าเนินการแบบมี
ส่วนร่วมในระดับการร่วมมือบริหารจัดการน้ าในงานชลประทาน 
(Collaboration Participation) และ/หรือระดับการเสริมอ านาจ
ประชาชนในพื้นท่ี (Empowering) 
3) จ านวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ าที่มีการด าเนินการแบบมี
ส่วนร่วมในระดับการร่วมมือในงานชลประทาน 
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แนวทางการพัฒนา โครงการ (X) 

เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องของแผนปฏบิัติราชการกรมชลประทาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
หน่วย
นับ 

2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์
ชาต ิ(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y) 

ประเด็น แผนย่อย 
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย 
(Y1) 

1) สนับสนุนผลักดัน
การสร้างเครือข่าย
บริหารจัดการน้ าใน
พื้นที่มาบริหาร
จัดการแหล่งน้ าให้
เกิดความยั่งยืน 
2) ขยายเครือข่าย
การบริหารจัดการน้ า
โดยชุมชนให้
ครอบคลุมพื้นที่
ชลประทาน 

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าและงานชลประทาน  

- โครงการปรับปรุง
ระบบการจัดการน้ า
และพัฒนาองค์กร
ผู้ใช้น้ า  

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 20,584,300 xxx xxx xxx xxx กสช. 
สชป.  
1 - 17 

การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190202 ระดับ
ความมั่นคงน้ า
เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 

 

- โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมการ
บริหารจัดการน้ า
ชลประทาน  

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 2,625,000 xxx xxx xxx xxx กสช. 
สชป. 
1 - 17 

การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190202 ระดับ
ความมั่นคงน้ า
เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 

 

- โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมงาน
ก่อสร้างแหล่งน้ า  

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4,462,500 xxx xxx xxx xxx สบก. 
สพญ. 
กพก. 
กสช. 
สชป.  
1-17 

การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ

190202 ระดับ
ความมั่นคงน้ า
เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 
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แนวทางการพัฒนา โครงการ (X) 

เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องของแผนปฏบิัติราชการกรมชลประทาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
หน่วย
นับ 

2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์
ชาต ิ(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y) 

ประเด็น แผนย่อย 
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย 
(Y1) 

มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

 

- โครงการพัฒนา
ความรู้และความ
ร่วมมืองาน
ชลประทาน 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4,400,000 xxx xxx xxx xxx กสช. 
สชป.  

1 – 17 
สบก. 
สพญ. 
กพก. 

 

การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190202 ระดับ
ความมั่นคงน้ า
เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 
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แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การพัฒนาสู่องค์กรอัจฉริยะบนหลักของความโปร่งใส 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการท างานมุ่งสู่การเป็นองค์อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและดิจิทัล 
2) ปรับปรุงกฎ/ระเบียบ เพ่ือลดข้อจ ากัดในการท างาน 
3) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ครอบคลุมทุกภารกิจ 
4) พัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ คุณธรรมให้กับบุคลากร 
5) เพ่ิมประสิทธิภาพและสมรรถนะของบุคลากร 

1) การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
2) การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไก
หลักในการด าเนินงาน (Digitalize Process) 
3) ผลคะแนนตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
4) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
5) งานวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จและเผยแพร่เพ่ือประโยชน์ในงานชลประทาน 
6) ประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ 
7) การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
8) ปรับปรุงกฎ/ระเบียบ เพ่ือลดข้อจ ากัดในการท างาน 
9) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารส าหรับงานชลประทาน 
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แนวทางการพัฒนา โครงการ (X) 

เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องของแผนปฏบิัติราชการกรมชลประทาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
หน่วย
นับ 

2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์
ชาต ิ(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y) 

ประเด็น แผนย่อย 
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย 
(Y1) 

1) สร้างองค์กรที่มี
ความยืดหยุ่นต่อการ
ปรับตัว 
2) มีระบบเทคโนโลยี
ที่มีความทันสมัยต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
3) พัฒนาบุคลากรให้
มีศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวไปตาม
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

- โครงการตามแผน
กลยุทธก์ารบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
กรมชลประทาน  
 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx สบค. 
ทุกส านัก 

กอง 

การปรับ
สมดุลและ
พัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

20) การ
บริการ
ประชาชน 
และ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

การพัฒนา
บริการ
ประชาชน 
 
 
 
การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ 
 
 
 
 
การสร้าง
และพัฒนา
บุคลากร
ภาครัฐ 
 
 
 

200101 งาน
บริการภาครัฐ 
ที่ปรับเปลี่ยน
เป็น 
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 
200401 
ภาครัฐมีขีด 
สมรรถนะสูง 
เทียบเท่า 
มาตรฐานสากล 
และมีความ 
คล่องตัว 
 
200501 
บุคลากรภาครัฐ
ยึดค่านิยม 
ในการท างาน
เพื่อประชาชน 
ยึดหลัก
คุณธรรม 
จริยธรรม 
มีจิตส านึก 
มีความสามารถ
สูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ 



แผนปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)                             

- 67 - 

แนวทางการพัฒนา โครงการ (X) 

เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องของแผนปฏบิัติราชการกรมชลประทาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
หน่วย
นับ 

2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์
ชาต ิ(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y) 

ประเด็น แผนย่อย 
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย 
(Y1) 

- โครงการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร โครงการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx ศทส. การปรับ
สมดุลและ
พัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

20) การ
บริการ
ประชาชน 
และ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

การพัฒนา
บริการ
ประชาชน 
 
 
 
การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ 
 
 
 

200101 งาน
บริการภาครัฐ 
ที่ปรับเปลี่ยน
เป็น 
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 
200401 
ภาครัฐมีขีด 
สมรรถนะสูง 
เทียบเท่า 
มาตรฐานสากล 
และมีความ 
คล่องตัว 

 

- โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารส าหรับงาน
ชลประทาน 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx ศทส. การปรับ
สมดุลและ
พัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

20) การ
บริการ
ประชาชน 
และ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

การพัฒนา
บริการ
ประชาชน 
 
 
 
การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ 
 
 
 

200101 งาน
บริการภาครัฐ 
ที่ปรับเปลี่ยน
เป็น 
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 
200401 
ภาครัฐมีขีด 
สมรรถนะสูง 
เทียบเท่า 
มาตรฐานสากล 
และมีความ 
คล่องตัว 
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แนวทางการพัฒนา โครงการ (X) 

เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้องของแผนปฏบิัติราชการกรมชลประทาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
หน่วย
นับ 

2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์
ชาต ิ(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y) 

ประเด็น แผนย่อย 
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย 
(Y1) 

 

โครงการพัฒนา
งานวิจัยเพือ่การ
ชลประทาน 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx สวพ. การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

19) การ
บริหาร
จัดการน้ าทั้ง
ระบบ 

การพัฒนา 
การจัด 
การน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ าของ
ประเทศ 

190202 ระดับ
ความมั่นคงน้ า
เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 




