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ค าน า 

แผนปฏิบัติการกรมชลประทาน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นการก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานของ
กรมชลประทาน 5 ภารกิจส าคัญ เพ่ือมุ่งสู่ผลส าเร็จของกระทรวง ได้แก่ 1) งานตามภารกิจ 2) งานขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  3) งานริเริ่มใหม่ 4) การบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน   
และ 5) การบริหารทรัพยากร ซึ่งอธิบดีกรมชลประทาน นายสัญชัย เกตุวรชัย ได้น าเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 เนื้อหาของ 5 ภารกิจส าคัญ ประกอบด้วย
เป้าหมายการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ทั้งระยะสั้น 1 ปี ระยะกลาง 3 – 5 ปี และระยะยาว 
มากกว่า 5 ปี และระบุหน่วยงานรับผิดชอบแต่ละภารกิจ 

นอกจากภารกิจส าคัญ 5 ประการดังกล่าวแล้ว แผนปฏิบัติการกรมชลประทานฉบับนี้ ยังมี
ภารกิจที่กรมชลประทานต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกปี ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง  
การปฏิบัติราชการกรมชลประทานที่อธิบดีจะต้องลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการกับปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  รวมทั้งการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก  กอง ตามแผนยุทธศาสตร์ 
กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559  โดยได้จัดท ารายละเอียด 
ความเชื่อมโยงในมุมมองของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และรายละเอียดใน
ระดับยุทธศาสตร์ และระดับปฏิบัติการ ซึ่งระบุหน่วยงานรับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด  

จากวิสัยทัศน์กรมชลประทาน “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความม่ันคงด้านน  า เพื่อเพิ่มมูลค่า
การบริการ ภายในปี  2579” แสดงถึงการมองการณ์ไกลในระยะ 20 ปีข้างหน้า สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยกรมชลประทานได้วาง Road Map การด าเนินงานแต่ละระยะ 5 ปี ไว้เป็น 
ทิศทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ซึ่งแผนปฏิบัติการกรมชลประทานฉบับนี้ จะเป็นคู่มือการท างานของ
บุคลากรได้เป็นอย่างด ี

 
 

กรมชลประทาน 
ตุลาคม 2559 
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1. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  

พ.ศ. 2558 – 2569 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 – 2564 
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โครงสร้างการบริหารงานของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
2 
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2. แนวทางการด าเนินงานของกรมชลประทาน 

2.1 การขับเคลื่อนนโยบายและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ทิศทางการปฏิบัติงานของกรมชลประทาน เพื่อมุ่งสู่ผลส้าเร็จของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประกอบด้วย งานตามภารกิจ งานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานริเริ่มใหม่ การบูรณา
การเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน และการบริหารทรัพยากร ดังนี้ 

2.1.1 งานตามภารกิจ  ภารกิจตามกฎกระทรวง ประกอบด้วย การพัฒนาแหล่งน้้า การจัดรูปที่ดิน 
การบริหารจัดการน้้า และการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้้า 

1) การพัฒนาแหล่งน้้า เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 8.7 ล้านไร่ ภายในปี 2569 รวม
ระยะเวลา 10 ปี รายละเอียดดังภาพ 

 
ภาพที่ 1 เป้าหมายการพัฒนาแหลง่น้้าและการจัดรปูที่ดิน 

พื้นที่ชลประทาน เพิ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2559 ถึงปีพ.ศ. 2569 รวมระยะเวลา 10 ปี    
จ้านวน 1,350,000 ไร่  380,000 ไร่  4,870,000ไร่ และ  2,100,000 ไร่ ตามล้าดับ 

ปริมาณน้้าเก็บกัก เพิ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2559 ถึงปีพ.ศ. 2569 รวมระยะเวลา 10 ปี   
จ้านวน 756 ล้าน ลบ.ม. 420 ล้าน ลบ.ม. 2,420 ล้าน ลบ.ม. และ 1,205 ล้าน ลบ.ม. ตามล้าดับ 

2) การจัดรูปที่ดิน เพิ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2559 ถึงปีพ.ศ. 2569 รวมระยะเวลา 10 ปี       
จ้านวน 348,460 ไร่  97,580 ไร่  680,000 ไร่ และ  680,000 ไร่ ตามล้าดับ 

3) การบริหารจัดการน้้า โดยยึดหลัก 3 ถ. คือ “ถูกที่ ถูกเวลา ถูกปริมาณ” ในด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการน้้าทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ด้านการป้องกันความเสยีหายอันเกิดจากน้้า โดยการ
ประชาสัมพันธ์ช้ีแจงกับประชาชน มีหน่วยเฉพาะกิจชลประทาน การก้าจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้้า และการ
เตรียมอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งาน 
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2.1.2 งานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1) สนับสนุนโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัฐ โดย 

1.1) การจัดหาแหล่งน้้าและจัดท้าระบบส่งน้้าแปลงใหญ่ประชารัฐต้นแบบให้ครบทั้ง 56 
แปลง โดยในปี 2559 ด้าเนินการไปแล้วจ้านวน 36 แปลง อีก 20 แปลงไม่ต้องด้าเนินการเนื่องจากมีแหล่งน้้า
สนับสนุนอยู่แล้ว 

1.2) การจัดหาแหล่งน้้าและจัดท้าระบบส่งน้้าแปลงใหญ่ประชารัฐทั่วไป จ้านวน 91 แปลง 
ด้าเนินการแล้วในปี 2559 จ้านวน 54 แปลง ที่ต้องด้าเนินการในปี 60 จ้านวน 5 แปลง ด้าเนินการในปี 61 
จ้านวน 32 แปลง 

1.3) การจัดหาแหล่งน้้าและจัดท้าระบบส่งน้้าแปลงใหญ่ประชารัฐส่วนที่เพิ่มเติม ในปี 
2560 นี้กรมชลประทานเตรียมความพร้อมส้าหรับการตั้งงบสนับสนุนเพื่อรองรับในปี 2561 - 2562 ต่อไป 

2) ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ โดยมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ให้ความรู้การใช้น้้าและจัดท้าข้อมูลด้านการชลประทานประจ้าศูนย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 
2560 กรมชลประทานได้ต้ังงบประมาณเพื่อด้าเนินการไว้แล้ว 

3) สนับสนุนน้้าในพื้นที่ ส.ป.ก. ในปี พ.ศ. 2559 – 2560 สนับสนุนงบประมาณในการจัดท้า
ระบบชลประทานในพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนไว้ ได้แก่ จ.นครราชสีมา จ.กาญจนบุรี และ จ.สุราษฏร์ธานี ส้าหรับ
แผนในระยะต่อไป กรมชลประทานจะประสาน/ตรวจสอบ ข้อมูลร่วมกับ ส.ป.ก. เพื่อพิจารณาจัดหาน้้า
สนับสนุนพื้นที่ต่อไป 

4) การจ้างแรงงานเกษตรในพื้นที่ชลประทาน โดยมีวงเงินงบประมาณ 2,400 ล้านบาท 
จ้านวนแรงงาน 8,000,000 คน-วัน 
 

2.1.3 งานริเริมใหม่ 
1) Design by Agri-Map การใช้ Agri-Map เพื่อวางโครงการ/ออกแบบระบบชลประทาน 

เพื่อสนับสนุนเปา้หมายตามยุทธศาสตร์การบริหารจดัการน้้าบรรลุใหไ้ด้เร็วข้ึน และจะส่งผลให้เกษตรแปลงใหญ ่
และ Zoning ประสบผลส้าเร็จแบบยั่งยืนอีกด้วย ทั้งนี้ในปี 2560 จะใช้ Agri-Map ในการออกแบบโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก 

2) ศูนย์ปฏิบัติการน้้าอัจฉริยะ (Intelligence Water Operation Center: IWOC)   เพื่อ
ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ คาดการณ์สถานการณ์น้้าอย่างเป็นระบบ มีระบบบริหารจัดการน้้าและการแจ้ง
เตือน มีศูนย์บัญชาการ การบริหารจัดการน้้า มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน และประเมินผล 

3) ศูนย์พันธมิตร โดยใช้สถานีทดลองการใช้น้้าชลประทาน 9 แห่ง เป็น “ศูนย์พันธมิตร” 
เพื่อให้ความรู้ในการใช้น้้าชลประทาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ (เขาหินซ้อน ห้วยทราย อ่าวคุ้งกระเบน ภูพาน ห้วยฮ่องไคร้ กุลทอง) ให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ผลผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จ้านวน 882 ศูนย์ 
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2.1.4 การบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน โดยยึดหลัก“ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมแก้ปัญหา” ประกอบด้วย 
1) นโยบายแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) โดยการมอบหมายให้ผู้อ้านวยการโครงการ

ชลประทานจังหวัด เป็นตัวแทนของกรมชลประทานใน Single Command เพื่อประสานสนับสนุนงานด้าน
การชลประทานในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง 

2) การเพิ่มเครือข่ายในการบริหารจัดการน้้า ใช้คณะกรรมการจัดการชลประทาน   (JMC : 
Joint Management Committee for Irrigation) ขับเคลื่อนงานบูรณาการ ระหว่างองค์กรผู้ใช้น้้า อปท.ใน
พื้นที่ โครงการชลประทาน และหน่วยงานอื่นๆ โดยมีการวางแผนร่วมก่อนทั้งก่อนการเพาะปลูก    ช่วง
เพาะปลูก และหลังการเพาะปลูก ปัจจุบันมีจ้านวน 226 กลุ่ม 

2.1.5 การบริหารทรัพยากร 
1) การบริหารแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2560-2564 โดยใช้แผนยุทธศาสตร์กรม

ชลประทานฉบับใหม่ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  
1.1) การพัฒนาแหลง่น้้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้้า  
1.2) การเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจัดการน้้าอย่างบรูณาการเพือ่ขับเคลื่อนให้นโยบาย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุเป้าหมาย 
1.3) การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้้า 
1.4) การเสรมิอ้านาจประชาชนในระดบัพื้นที่ สร้างเครือข่าย และการมสี่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนในงานบริหารจัดการน้้าชลประทาน 
1.5) การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ 

ทั้งนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ดังกล่าว จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้กรมชลประทานบรรลุ
วิสัยทัศน์ “องค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้้า เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579” อีกทั้งยัง
สนับสนุนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายอีกด้วย 

2) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ   
2.1) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจา้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

วงเงินงบประมาณ 47,924.4351 ล้านบาท เป้าหมายเบิกจ่ายไม่ต่้ากว่าร้อยละ 96 หรือวงเงิน 46,007.4577 
ล้านบาท และให้กันเงินได้ไม่เกินร้อยละ 4 (1,916.9774 ล้านบาท) 

2.2) การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ปัจจุบันกรมชลประทานได้ใช้วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding) คือ เพิ่มความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันจากระบบที่สามารถเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานไว้
ทุกข้ันตอน ลดปัญหาการเผชิญหน้าระหว่าง ผู้ซื้อกับผู้ขาย และเผชิญหน้าเมื่อท้าสัญญาแล้วเท่านั้น ทั้งนี้
หน่วยงานสามารถติดตามการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการว่าอยู่ในข้ันตอนใด ทั้งจะช่วยให้เร่ง
ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนอีกด้วย 

3) การพัฒนา Smart Officer โดยพัฒนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระดับหัวหน้าฝ่ายส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษา และหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 คน ให้เป็น Smart Officer เพื่อท้าหน้าที่ถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการชลประทานให้แก่เกษตรกร ผ่านองค์กรผู้ใช้น้้า 
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2.1.6 แผนปฏิบัติงานกรมชลประทานเพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประเด็นส าคัญ การด าเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. งานตามภารกิจ 

 1.1 การพัฒนาแหล่งน้้า 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 การจัดรูปที่ดิน 
 
 
1.3 การบริหารจัดการน้้า 
 
 
 
1.4 การป้องกันความ

เสียหายอันเกิดจากน้้า 

 
เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ไร่) 
 
 
 
ปริมาณน้้าเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.) 
 
 
 
งานจัดรูปที่ดิน (ไร่) 
 
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการน้้า 
 
 
- การประชาสัมพันธ์ชี้แจงกับประชาชน 
- การก้าจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้้า 
- การเตรียมอาคารชลประทานให้พร้อม
ใช้งาน 
 
 

 
380,000 

4,870,000 
2,100,000 

 
420 

2,420 
1,205 

 
97,580 
680,000 
680,000 

ปริมาณน้้าต้นทุน 

 
2560 

2561 – 2564 
2565 – 2569 

 
2560 

2561 – 2564 
2565 – 2569 

 
2560 

2561 – 2564 
2565 – 2569 
งานต่อเน่ือง 

 
 
 

งานต่อเน่ือง 
งานต่อเน่ือง 
งานต่อเน่ือง 

 

 
 
 
 

รธส.  รธว.  สบก.  สสธ.   สอส. สพญ. กพก.  
สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ และ ขนาดกลาง  

สชป.1-17   
 
 

สจด. 
 

 
รธบ.  สบอ.  สชป.1-17  โครงการก่อสร้าง 1-17 

โครงการชลประทานจังหวัด 76 จังหวัด 
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 93 โครงการ 

 
รธบ.  สบอ.  สชป.1-17  โครงการก่อสร้าง 1-17 

โครงการชลประทานจังหวัด 76 จังหวัด 
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 93 โครงการ 
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ประเด็นส าคัญ การด าเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ 
2. การขับเคลื่อนนโยบาย    

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
2.1 สนับสนุนโครงการ

ส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่
ภาครัฐ 

 
 
2.2 ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้

เพิ่มผลผลิตสินค้า
เกษตร 
(ศพก. 882 ศูนย์) 

 
 
2.3 สนับสนุนน้้าในพื้นที่  

ส.ป.ก. 
 
 
 
2.4 การจ้างแรงงาน

เกษตรกรในพื้นที่ 

 
 
 
- แปลงใหญ่ประชารัฐต้นแบบ 
- แปลงใหญ่ประชารัฐทั่วไป 
- แปลงใหญ่ประชารัฐส่วนที่เพิ่มเติม 
 
 
 
ให้ความรู้ด้านการใช้น้้าและจัดท้าข้อมูล
ด้านการชลประทานประจ้าศูนย์อย่าง
ต่อเน่ือง 
 
 
 
จัดท้าระบบน้้าชลประทานในพื้นที่ ส.
ป.ก. ที่ยึดคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

20 แปลง 
37 แปลง 

เตรียมความพร้อมในการ
ตั้งงบสนับสนุนเพื่อ
รองรับในปี 61-62 

 
882 ศูนย์ 

 
 
 
 
 

นครราชสีมา กาญจนบุรี 
สุราษฏร์ธานี 

 
 

8,000,000 คน-วัน 
 

 
 
 

2560 
2560 
2560 

 
 
 

2560 และ 
ต่อเน่ือง 

 
 
 
 

2559 – 2560 
 
 
 
 

งานต่อเน่ือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รธบ. 
สบอ. 

สชป.1–17 
โครงการชลประทานจังหวัด 76 จังหวัด 

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 93 โครงการ 
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ประเด็นส าคัญ การด าเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ 
3. งานริเร่ิมใหม่ 

3.1 Design by Agri-
Map 

 
 
 
3.2 ศูนย์ปฏิบัติการน้้า

อัจฉริยะ 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 ศูนย์พันธมิตร 
 
 
 
 
3.4 นวัตกรรมในการ

ก้าจัดผักตบชวา 
 
 
 

 
- ประยุกต์ใช้วางโครงการและออกแบบ 
- ประยุกต์ใช้วางแผนและปลูกพืช 
- ใช้ Agri-Map ในการออกแบบโครงการ

ชลประทานขนาดเล็ก 
 
- ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ คาดการณ์

สถานการณ์น้้าอย่างเป็นระบบ 
- ระบบบริหารจัดการน้้าและการแจ้ง

เตือน 
- ศูนย์บัญชาการ การบริหารจัดการน้้า 
 
- การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน 

และประเมินผล 
 
- ให้ความรู้การใช้น้้าชลประทาน การ

ถ่ายทอดความรู้ให้กับศูนย์การเพิ่ม
ผลผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  882 
ศูนย์ 

 
- มีระบบติดตามผักตบชวา 
- เพิ่มความถี่ในการจัดเก็บและเปลี่ยน

วิธีการจัดเก็บ 

 
แหล่งน้้าชุมชนและ 
โครงการชลประทาน

ขนาดเล็ก 
 
 
Phase 1 ติดตาม
สถานการณ์น้้า ใช้งาน 
ภายใน 31 พ.ค. 2560 
 
Phase 2 พยากรณ์น้้า 
ใช้งานภายใน 30 ก.ย. 
2560 
 
 
ใช้สถานีทดลองการใช้น้้า 
9 แห่ง เชื่อมโยง ศพก.  
882 ศูนย์ 
 
 
จากรอบเวร เป็น 
งานประจ้า 

 
2560 

และต่อเน่ือง 
 

 
 

ภายใน 31 พ.ค. 2560 
 

งานต่อเน่ือง 
 

ภายใน 30 ก.ย. 2560 
และต่อเน่ือง 
งานต่อเน่ือง 

 
 

งานต่อเน่ือง 
 
 
 
 

งานต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

รธว.  สบก.  สสธ.  สอส. สวพ. 
รธบ.  สบอ.  สชป.1-17 

โครงการชลประทานจังหวัด 76 จังหวัด 
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 93 โครงการ 
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ประเด็นส าคัญ การด าเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ 
4. การบูรณาการเช่ือมโยง  

ระหว่างหน่วยงาน 
4.1 นโยบายแบบ

เบ็ดเสร็จ (single 
command) 

 
4.2 เพิ่มเครือข่ายในการ

บริหารจัดการน้้า 

 
 
มอบ ผอ.คป. เป็นตัวแทนกรม single 
command เพื่อประสานสนับสนุนงาน
ด้านการชลประทานในการขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวง 
ใช้คณะกรรมการจัดการชลประทาน 
(JMC) ขับเคลื่อนงานบูรณาการ ระหว่าง
องค์กรผู้ใช้น้้า อปท. ในพื้นที่ โครงการ
ชลประทาน และหน่วยงานอ่ืนๆ 

 
 

76 คน 
 
 
 
ขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่ม
ผู้ใช้น้้า ก่อนการเพาะปลูก  
ช่วงเพาะปลูก  และหลัง
การเพาะปลูก 
 

 
 

งานต่อเน่ือง 
 
 
 

งานต่อเน่ือง 

 
 
 
 

รธบ.  สบอ.  สชป.1-17 
โครงการชลประทานจังหวัด 76 จังหวัด 

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 93 โครงการ 
 

5. การบริหารทรัพยากร 
5.1 แผนยุทธศาสตร์กรม

ชลประทาน พ.ศ. 
2560 – 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. การพัฒนาแหล่งน้้าและเพิ่มพื้นที่

ชลประทานตามศักยภาพลุ่มน้้า 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการน้้าอย่างบูรณาการตาม
วัตถุประสงค์การใช้น้้า 

3. การป้องกันความเสียหายและ
สนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้้า 

4. การเสริมอ้านาจประชาชนในระดับ
พื้นที่ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้้า
ชลประทาน 

5. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ 
 

 
พื้นที่ 4,870,000 ล้านไร ่
ความจุ 2,420 ล้าน ลบ.ม. 
พื้นที่ 2,100,000 ล้านไร่ 
ความจุ 1,205 ล้าน ลบ.ม. 

 
 
 
 
 
 
 

องค์กรอัจฉริยะ 
 

 
ปี 2561 - 2564 
ปี 2561 - 2564 
ปี 2565 - 2569 
ปี 2565 - 2569 

 
 
 
 
 
 
 

2579 
 

 
ทุกส้านัก/กอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



10 

ประเด็นส าคัญ การด าเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ 
5.2 การเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้จ่ายภาครัฐ 
 
 
 
5.3 การพัฒนา Smart 

Officer 

- การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
รัฐบาล 

- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซ้ือ จัดจ้าง 
 
 
พัฒนาผู้ปฏิบัติงานส่งน้้าในพื้นที่ 

เบิกจ่ายร้อยละ 96 
 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 

689 คน 

2560 
 

2560 
 
 

งานต่อเน่ือง 

รธร.  กองแผนงาน  และ ทุกส้านัก/กอง 
 

ทุกส้านัก/กอง 
 
 

รองอธิบดี กผง. สบค.  สบอ.  สชป.1-17 
โครงการชลประทานจังหวัด 76 จังหวัด 

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 93 โครงการ 
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2.2 การด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างกรมชลประทาน กับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2.2.1) เป้าหมายและตัวชี้วัดกระทรวง ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดท้าข้อเสนอโดยปรับปรุง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด จากผลการประชุมร่วมกับส้านักงบประมาณ เมื่อวันที่ 4 และวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ได้มี
การพิจารณาร่วมกัน และก้าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดกระทรวง พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานห ลักเป็น
เจ้าภาพ ดังนี้ 

ตารางที่ 1 เป้าหมายและตัวช้ีวัดกระทรวง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ. 12 เป้าหมายกระทรวง ตัวชี้วัดกระทรวง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรที่ส้าคัญเพิ่มขึ้น 

- ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น...ชนิด 
- ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรที่ลดลง...ชนิด 
- ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรที่ลดลง (ร้อยละ 5) 

คุณภาพสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น - ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสูงขึ้น...ชนิด 
- เพิ่มมาตรฐานสินค้าเกษตร...ชนิด 
- จ้านวนฟาร์ม/โรงงาน/สถานประกอบการที่มีมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น...แห่ง 
- จ้านวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์...ไร่ 

เพิ่มศักยภาพเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร 

- จ้านวนสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น..แห่ง 
- จ้านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร

เพิ่มขึ้น...ราย 
- ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ...ต่อปี 
- จ้านวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  
  (Smart Farmer)...ราย 
- จ้านวนพื้นที่ท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน (ทฤษฏีใหม่/

ผสมผสาน)...ไร่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

บริหารจัดการน้้าต้นทุนเพื่อ
การเกษตรอย่างเหมาะสม 

- บริหารจัดการน้้าในพื้นที่ชลประทานเดิม 24.96 ล้านไร่ 
- พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการจัดหาน้้าเพิ่มขึ้น 

563,761 ไร่ 
- จ้านวนพื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือร้อยละ 

72.50 
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2.2.2 เป้าหมายและตัวชี้วัดกระทรวงในส่วนของกรมชลประทาน 
 

ตารางที่ 2 เป้าหมายและตัวช้ีวัดกระทรวงในส่วนของกรมชลประทาน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ. 12 ตัวชี้วัดกระทรวง เป้าหมายหน่วยงาน 
หน่วยงานปฏิบัติ/ 

สนับสนุน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้้ า ใ น พื้ น ที่
ชลประทานเดิม 24.96 ล้านไร่ 

- การบริหารจัดการน้้าโดยให้ทุก
ภาคส่วนได้รับน้้าที่ มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตาม
ปริมาณน้้าต้นทุนที่มีในแต่ละปี  

   (งปม. 8,436.6306 ล้านบาท) 

กรมชลประทาน 

 พื้นที่ เกษตรที่ ได้รับประโยชน์
จ า ก ก า ร จั ด ห า น้้ า เ พิ่ ม ขึ้ น 
563,761 ไร่ ประกอบด้วย 
1. กรมชลประทาน 382,137 ไร่ 
2. กรมพัฒนาที่ดิน 174,900 ไร่ 
3. ส้านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ 

เกษตรกรรม 6,724 ไร่ 

- ปริ มาณน้้า เ ก็บ กักและพื้ นที่
ชลประทานเพิ่มขึ้น  

   (งปม. 24,092.8572 ล้านบาท) 
- กองทุนจัดรูปที่ดิน  
   (งปม.750 ล้านบาท) 
- ค ว า ม สู ญ เ สี ย ที่ ล ด ล ง อั น

เน่ืองมาจากภัยอันเกิดจากน้้า  
   (งปม. 7,223.6233 ล้านบาท) 

กรมชลประทาน 
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2.3 แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 – 2564 

1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมองค์กร 

 วิสัยทัศน์ 
“กรมชลประทานเป็น องค์กรอัจฉริยะ ท่ีมุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ า (Water Security) เพ่ือเพ่ิม
คุณค่าการบริการ ภายในปี  2579” 

 

 พันธกิจ 
1. พัฒนาแหล่งน้้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้้าให้เกิดความสมดุล 
2. บริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3. ด้าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้้า และการบริหารจัดการน้้า 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาแหล่งน้้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้้า ( Basin–based 

Approach) 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้้า 
3. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้้า 
4. การเสริมอ้านาจประชาชนในระดับพื้นที่ (Empowering) การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนในงานบริหารงานจัดการน้้าชลประทาน (Networking Collaboration 
Participation) 

5. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turn Around to Intelligence Organization) 
 

 ค่านิยมองค์กร 
WATER for all 

Work Smart เก่งงาน เก่งคิด 
Accountability รับผิดชอบงาน 
Teamwork & Networking ร่วมมือร่วมประสาน 
Expertise เช่ียวชาญงานที่ท้า 
Responsiveness น้าประโยชน์สู่ประชาชน 
 

2) แผนท่ียุทธศาสตร์ 
แผนที่ยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 มิติ 10 เป้าประสงค์ ดังนี ้
1. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ มี   5   เป้าประสงค์ 

2. มิติคุณภาพการให้บริการ มี   3   เป้าประสงค์ 

3. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  มี   3   เป้าประสงค์ 

4. มิติการพฒันาองค์กร  มี   4   เป้าประสงค์ (ระดับปฏิบัติการ)  

(เป้าประสงค์ที่ 2 คาบเกี่ยวมิติที่ 1 และ มิติที่ 2) 
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2) แผนท่ียุทธศาสตร์ 
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 Road Map แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 - 2564 
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3) ผังสรุปแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 – 2564  

 

 

 

 

“องค์กร

อัจฉริยะ 

ที่มุ่งสร้าง 

ความม่ันคง

ด้านน้้า 

(Water 

Security) 

เพื่อเพิ่ม

คุณค่าการ

บริการภายใน

ปี 2579” 

วิสัยทัศน์ 
Vission : V 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
Strategic Issues : SI 

1. การพัฒนาแหลง่น้้า 

และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 

ตามศักยภาพลุ่มน้้า 

2. การเพิ่มประสิทธภิาพ

การบริหารจัดการน้้า

อย่างบูรณาการ ตาม

วัตถุประสงค์การใช้น้้า 

3. การป้องกันความ

เสียหายและสนับสนุน

การบรรเทาภัยอันเกิด

จากน้้า 

เป้าประสงค์ 
Strategic Goals : SG 

 

กลยุทธ์ 
Strategies 

1.1 ทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาตามลุ่มน้้าและจัดการน้้าตามศักยภาพพื้นที่ภาคและลุ่มน้้า 
โดยให้ความส้าคัญกับการบูรณาการในการพัฒนาในระดับลุ่มน้้าย่อยตามแนวทาง IWRM 
โดยค้านึงถึงความสมดุลทางสังคม สิ่งแวดล้อม และบริบทความเปลี่ยนแปลง (Basin-based 
Approach) 
1.2 พัฒนาแหล่งน้้า และเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้เต็มศักยภาพตามสภาพภูมิประเทศ และ
การใช้น้้า โดยให้ความส้าคัญกับโครงการในลักษณะลุ่มน้้าย่อยทั้งระบบ (Basin-based 
Approach) 
1.3 ผันน้้าจากลุ่มน้้าใกล้เคียง/นานาชาติมาใช้ประโยชน ์
1.4 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอาคารชลประทาน เพื่อเพิ่มความจุในการกักเก็บน้้าและเพิ่ม
พื้นที่ชลประทาน 
1.5 แสวงหาความร่วมมือและร่วมทุนจากภาคีในการพัฒนาแหล่งน้้า 
1.6 ด้าเนินงานโครงการพระราชด้าริให้ครบทั้งระบบ 

2.1 ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาอาคารชลประทานอย่างมีส่วนร่วม เพื่ออยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 
2.2 วางแผนและส่งน้้าอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับน้้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
2.3 ควบคุมคุณภาพน้้าของลุ่มน้้าในแหล่งน้้าชลประทาน และรักษาระบบนิเวศ 
2.4 ปรับราคาค่าน้้าดิบ (อุปโภค-บริโภค และอตุสาหกรรม) ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 
2.5 จัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้้าในพื้นที่ชลประทานร่วมกับเกษตรกร 
2.6 จัดสรรน้้าให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นที่การเกษตร (Zoning) และการเกษตรแปลงใหญ่ 
2.7 ศึกษาวิจัยการลดการใช้น้้าของภาคการเกษตร 
2.8 ทบทวน ประเมินผลโครงการลงทุนของกรมชลประทานเดิม ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้า คลองระบายน้้า 
3.2 พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มต้่าให้เป็นพื้นที่น้้านอง 
3.3 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน้้าในภาวะวิกฤต 
3.4 ปรับปรุงระบบจัดการข้อมูลด้านน้้าและระบบชลประทานให้ทันสมัย เป็นแบบ Real 
Time 
3.5 พัฒนาแบบจ้าลองพยากรณ์การบริหารจัดการน้้าและอุทกภัย (RID Model) แบบบูรณา
การทั้งภายใน-ภายนอก 
3.6 ปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัย/คาดการณ์สถานการณ์น้้า 
 
 

1. มีแหล่งเก็บกกัน้้าและมีปริมาณน้้าที่จัดการได้ เพื่อเพิ่มพืน้ที่
ชลประทาน 
2. การบริหารจัดการน้้า โดยให้ทุกภาคสว่นได้รับน้้าที่มีคณุภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามปรมิาณน้้าตน้ทนุที่มีในแต่ละปี 
(อุปโภค บริโภค เกษตร อุตสาหกรรม และรักษาระบนิเวศ) 
5. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ลดลง อันเนือ่งมาจากอทุกภัย
และภัยแล้ง 
7. ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในพื้นที่ ไปสู่
ระดับการเสริมอ้านาจการบริหารจัดการการชลประทาน 
10. เป็นองคก์รอัจฉริยะ 

2. การบริหารจัดการน้้า โดยให้ทุกภาคสว่นได้รับน้้าที่มีคณุภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามปรมิาณน้้าตน้ทนุที่มีในแต่ละปี 
6. การคาดการณ์สถานการณน์้้ามีความทนัสมัยและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายของ ชป. ทีท่ันตอ่เหตกุารณ ์
8. เพิ่มเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใชน้้า้ (เครือข่ายผู้ใช้น้้า
เกษตร อุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม อืน่ๆ) 

3. การปรับเปลี่ยนการใช้น้้าภาคเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทางการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน 
9. ได้รับการสนับสนนุจากทอ้งถิน่และจังหวดัในการพัฒนา
โครงการ 

OpO9 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เหมาะสมในงาน
ชลประทาน 
OpO10 กระบวนงานที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการท้างานบนฐาน
ดิจิทัล เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
OpO11 บุคลากรมีสมรรถนะสูง 
OpO12 มีผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ประโยชน์ในงานชลประทาน 

4. การเสริมอ้านาจ

ประชาชนในระดับ

พื้นที่ การสร้าง

เครือข่าย และการมี

ส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วนในงานบริหารงาน

จัดการน้้าชลประทาน 
5. การปรับเปลี่ยนสู่

องค์กรอัจฉริยะ 

พันธกิจ 
Mision : M 

พัฒนาแหล่งน้้า

และเพ่ิมพื้นที่

ชลประทานตาม

ศักยภาพของลุ่ม

น้้าให้เกิดความ

สมดุล 

เสริมสร้างการมี 

ส่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒ

นาแหล่งน้้า และ

การบริหาร

จัดการน้้า 

ด้าเนินการ

ป้องกันและ

บรรเทาภัยอันเกิด

จากน้้าตาม

ภารกิจอย่าง

เหมาะสม 

บริหารจัดการน้้า

อย่างบูรณาการ

ให้เพียงพอ ทั่วถึง 

และเป็นธรรม 

4.1 เพิ่มอ้านาจและสร้างการมีส่วนร่วม 
4.2 การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการท้างานกับภาคประชาชน และ NGO 
4.3 จัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้้าให้ครอบคลุมพ้ืนที่ชลประทานที่พัฒนาแล้ว 
4.4 การบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคราชการ (ส่วนราชการ จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด ท้องถ่ิน) 

5.1 พัฒนาบุคลากรให้ความรู้ ทักษะ กรอบแนวคิดและความสามารถ (Knowledge Worker) 
5.2 ขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรอัตโนมัติ 
5.3 พัฒนาการท้างานโดยระบบดิจิทัล 

ประสิทธิผล 

 

พัฒนาองค์กร 

 

ประสิทธภิาพ 

 

คุณภาพบริการ 
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G 1 
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G 

SG

G 

SG

G 

SG

G 
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3 
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7 
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4) ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และหน่วยงานรับผิดชอบ 
ตารางท่ี 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และหน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

SI 

มิติ / เป้าประสงค ์
(Strategic Goals) 

SG 

ตัวชี้วดัระดบัยุทธศาสตร์ 
(Key Performance Indicators) 

K 

ส านัก/กอง ที่รับผิดชอบ
ผลการปฏบิตัิงาน 

มิติ / เป้าประสงค์ระดับ
ปฏิบตัิการ 

(Operational 
Objective) 

OpO 

ตัวชี้วดัระดบัปฏบิตัิการ 
OpK 

ส านัก/กอง ที่รับผิดชอบ
ผลการปฏบิตัิงาน 

 มิตดิ้านประสิทธิผลตามพนัธกจิและยุทธศาสตร์  มิตดิ้านประสิทธิผลตามพนัธกจิและยุทธศาสตร์  
1. การพัฒนาแหล่งน้ า 
และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 
ตามศักยภาพลุ่มน้ า 
(Basin-based 
Approach) 

1. มีแหล่งเก็บกักน้้าและมี
ปริมาณน้้าที่จัดการได้ เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 
 

1. จ้านวนปริมาณเก็บกักน้้าที่เพ่ิมขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) 
2. จ้านวนพ้ืนที่ชลประทานที่เพ่ิมขึ้น (ลา้นไร่) 
3. จ้านวนแหล่งน้้าเพ่ือชุมชนที่เพ่ิมขึ้น (แห่ง) 
     4. ร้อยละของโครงการพระราชด้าริที่ได้รับการ
พัฒนาประสิทธิภาพ (ร้อยละ) 
5. จ้านวนพ้ืนที่ชลประทานที่เพ่ิมขึ้นจากโครงการ
พระราชด้าริ (ไร่) 

สพญ., กพก., สชป.1-17 
สพญ., กพก., สชป.1-17 
กพก., สชป.1-17 
กปพ.,สพญ., กพก., สชป.
1-17 
กปพ.,สพญ., กพก., สชป.
1-17 

1. มีแหล่งเก็บกักน้้าและมี
ปริมาณน้้าที่จัดการได้ เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 
 

1. จ้านวนปริมาณเก็บกักน้้าที่เพ่ิมขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) 
2. จ้านวนพ้ืนที่ชลประทานที่เพ่ิมขึ้น (ลา้นไร่) 
3. จ้านวนแหล่งน้้าเพ่ือชุมชนที่เพ่ิมขึ้น (แห่ง) 
     4. ร้อยละของโครงการพระราชด้าริที่ได้รับ
การพัฒนาประสิทธิภาพ (ร้อยละ) 
5. จ้านวนพ้ืนที่ชลประทานที่เพ่ิมขึ้นจากโครงการ
พระราชด้าริ (ไร่) 

สพญ., กพก., สชป.1-17 
สพญ., กพก., สชป.1-17 
กพก., สชป.1-17 
กปพ.,สพญ., กพก., สชป.
1-17 
กปพ.,สพญ., กพก., สชป.
1-17 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการน้ า
อย่างบูรณาการ ตาม
วัตถปุระสงค์การใช้น้ า 

2. การบริหารจัดการน้้า โดย
ให้ทุกภาคส่วนได้รับน้้าที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม ตามปริมาณน้้าต้นทุน
ที่มีในแต่ละปี (อุปโภค
บริโภค เกษตร อุตสาหกรรม 
และรักษาระบบนิเวศ) 

6. ร้อยละของพ้ืนที่บริหารจัดการน้้าในเขต
ชลประทานที่ได้รับน้้าตามปริมาณน้้าต้นทุนที่มีใน
แต่ละปี (ร้อยละ) 
7. ประมาณน้้าที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การใช้
น้้า (ล้าน ลบ.ม.) 
 
8. ร้อยละของอ่างเก็บน้้าและทางน้้าชลประทานที่มี
คุณภาพน้้าได้เกณฑ์มาตรฐานกลางของกรม
ชลประทาน (ร้อยละ) 
9. อัตราการใช้ที่ดินในเขตจัดรูปทีด่ินเพ่ิมขึ้น 
(Cropping intensity) (ร้อยละ) 

สบอ., สชป.1-17  
 
 
สชป.1-17, คณะกรรม 
การเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
การชลประทาน 
สบอ., สชป.1-17 
 
 
สจด. 

2. การบริหารจัดการน้้า 
โดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้้า
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม ตามปริมาณน้้า
ต้นทุนที่มีในแต่ละปี 
(อุปโภคบริโภค เกษตร 
อุตสาหกรรม และรักษา
ระบบนิเวศ) 

6. ร้อยละของพ้ืนที่บริหารจัดการน้้าในเขต
ชลประทานที่ได้รับน้้าตามปริมาณน้้าต้นทุนที่มีใน
แต่ละปี (ร้อยละ) 
7. ประมาณน้้าที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การใช้
น้้า (ล้าน ลบ.ม.) 
 
8. ร้อยละของอ่างเก็บน้้าและทางน้้าชลประทานที่
มีคุณภาพน้้าได้เกณฑ์มาตรฐานกลางของกรม
ชลประทาน (ร้อยละ) 
9. อัตราการใช้ที่ดินในเขตจัดรูปทีด่ินเพ่ิมขึ้น 
(Cropping intensity) (ร้อยละ) 

สบอ., สชป.1-17  
 
 
สชป.1-17, คณะกรรม 
การเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
การชลประทาน 
สบอ., สชป.1-17 
 
 
สจด. 

3. การป้องกันความ
เสียหายและสนับสนนุ
การบรรเทาภัยอันเกดิ

5. ความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจที่ลดลง อัน
เนื่องมาจากอุทกภัยและภัย

15. ร้อยละของพ้ืนที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจ
ในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง (ร้อยละ) 
16. มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง้ใน

สบอ., สชป.1-17 
 
ศูนย์อ้านวยการบรรเทาสา

5. ความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจที่ลดลง อัน
เนื่องมาจากอุทกภัยและภัย

15. ร้อยละของพ้ืนที่ความเสียหายของพืช
เศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัย
แล้ง (ร้อยละ) 

สบอ., สชป.1-17 
 
ศูนย์อ้านวยการบรรเทาสา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

SI 

มิติ / เป้าประสงค ์
(Strategic Goals) 

SG 

ตัวชี้วดัระดบัยุทธศาสตร์ 
(Key Performance Indicators) 

K 

ส านัก/กอง ที่รับผิดชอบ
ผลการปฏบิตัิงาน 

มิติ / เป้าประสงค์ระดับ
ปฏิบตัิการ 

(Operational 
Objective) 

OpO 

ตัวชี้วดัระดบัปฏบิตัิการ 
OpK 

ส านัก/กอง ที่รับผิดชอบ
ผลการปฏบิตัิงาน 

จากน้ า แล้ง เขตพ้ืนที่ชลประทานลดลง (บาท) ธารณภัย กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

แล้ง 16. มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง้ใน
เขตพ้ืนที่ชลประทานลดลง (บาท) 

ธารณภัย กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

4. การเสริมอ านาจ
ประชาชนในระดับพืน้ที่ 
(Empowering) การ
สร้างเครือข่าย และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในงานบริหารงานจดัการ
น้ าชลประทาน 
(Networking 
Collaboration 
Participation) 

7. ยกระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และชุมชนใน
พ้ืนที่ ไปสู่ระดับการเสริม
อ้านาจการบริหารจัดการ
การชลประทาน 

19. ร้อยละของจ้านวนโครงการเก่ียวกับการพัฒนา
แหล่งน้้าที่มีการด้าเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับ
การร่วมมือในงานชลประทาน (Collaboration 
Participation) (ร้อยละ) 
20.ร้อยละของจ้านวนโครงการเก่ียวกับการบริหาร
จัดการน้้าที่มีการด้าเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับ
การร่วมมือบริหารงานจัดการน้้าในงานชลประทาน 
(Collaboration Participation) และ/หรือระดับ
การเสริมอ้านาจประชาชนในพ้ืนที่ (Empowering) 
(ร้อยละ) 

กสช., สบอ., สพญ., กพก., 
กปพ., สชป.1-17 
 
 
กสช., สบอ., กปพ., สจด., 
สชป.1-17 

7. ยกระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และชุมชน
ในพ้ืนที่ ไปสู่ระดับการเสริม
อ้านาจการบริหารจัดการ
การชลประทาน 

19. ร้อยละของจ้านวนโครงการเก่ียวกับการ
พัฒนาแหล่งน้้าที่มีการดา้เนินการแบบมีส่วนร่วม
ในระดับการร่วมมือในงานชลประทาน 
(Collaboration Participation) (ร้อยละ) 
20.ร้อยละของจ้านวนโครงการเก่ียวกับการบริหาร
จัดการน้้าที่มีการด้าเนินการแบบมีส่วนร่วมใน
ระดับการร่วมมือบริหารงานจัดการน้้าในงาน
ชลประทาน (Collaboration Participation) 
และ/หรือระดับการเสริมอ้านาจประชาชนในพ้ืนที่ 
(Empowering) (ร้อยละ) 

กสช., สบอ., สพญ., กพก.
, กปพ., สชป.1-17 
 
 
กสช., สบอ., กปพ., สจด., 
สชป.1-17 

5. การปรับเปลี่ยนสู่
องคก์รอัจฉริยะ (Turn 
Around to 
Intelligence 
Organization) 

10. เป็นองค์กรอัจฉริยะ 24. ร้อยละของผู้ใช้น้้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ยอมรับในความเป็นองค์กรอัจฉริยะของกรม
ชลประทาน (ร้อยละ) 

ส้านัก กอง ที่เก่ียวข้อง
ตามที่กรมก้าหนด 

10. เป็นองค์กรอัจฉริยะ 24. ร้อยละของผู้ใช้น้้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ยอมรับในความเป็นองค์กรอัจฉริยะของกรม
ชลประทาน (ร้อยละ) 

ส้านัก กอง ที่เก่ียวข้อง
ตามที่กรมก้าหนด 

 มิตดิ้านคุณภาพการให้บริการ  มิตดิ้านคุณภาพการให้บริการ  
2. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการน้ า
อย่างบูรณาการ ตาม
วัตถปุระสงค์การใช้น้ า 

2. การบริหารจัดการน้้า โดย
ให้ทุกภาคส่วนได้รับน้้าที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม ตามปริมาณน้้าต้นทุน
ที่มีในแต่ละปี 

6. ร้อยละของพ้ืนที่บริหารจัดการน้้าในเขต
ชลประทานที่ได้รับน้้าตามปริมาณน้้าต้นทุนที่มีใน
แต่ละปี (ร้อยละ) 
7. ประมาณน้้าที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การใช้
น้้า (ล้าน ลบ.ม.) 
8. ร้อยละของอ่างเก็บน้้าและทางน้้าชลประทานที่มี
คุณภาพน้้าได้เกณฑ์มาตรฐานกลางของกรม

 OpO1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เช่ือมั่นในระบบเทคโนโลยี
ข้อมูลสารสนเทศและองค์
ความรู้ด้านการชลประทาน 
 
 
 

OpK1 ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เช่ือมั่นใน
ระบบเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้
ด้านการชลประทาน (ร้อยละ) 
 
OpK2 จ้านวนรางวัลจากหน่วยงานและองค์กรทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ที่ยกย่อง/ชมเชย
ระบบงานด้านต่าง ๆ ของกรมชลประทาน (รางวลั) 

ส้านัก กอง ที่เก่ียวข้อง
ตามที่กรมก้าหนด 
 
 
ส้านัก กอง ที่เก่ียวข้อง
ตามที่กรมก้าหนด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

SI 

มิติ / เป้าประสงค ์
(Strategic Goals) 

SG 

ตัวชี้วดัระดบัยุทธศาสตร์ 
(Key Performance Indicators) 

K 

ส านัก/กอง ที่รับผิดชอบ
ผลการปฏบิตัิงาน 

มิติ / เป้าประสงค์ระดับ
ปฏิบตัิการ 

(Operational 
Objective) 

OpO 

ตัวชี้วดัระดบัปฏบิตัิการ 
OpK 

ส านัก/กอง ที่รับผิดชอบ
ผลการปฏบิตัิงาน 

ชลประทาน (ร้อยละ) 
9. อัตราการใช้ที่ดินในเขตจัดรูปทีด่ินเพ่ิมขึ้น (ไร่) 

OpO2 ผู้ใช้น้้ามีความพึง
พอใจจากการบริหารน้้า 
OpO3 อาคารชลประทาน
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 

OpK3. ร้อยละของผู้ใช้น้้าที่มีความพึงพอใจในการ
บริหารน้้าของกรมชลประทาน (ร้อยละ) 
OpK4. ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน (ร้อยละ) 

ส้านัก กอง ที่เก่ียวข้อง
ตามที่กรมก้าหนด 
สบอ., สชป.1-17 3. การป้องกันความ

เสียหายและสนับสนนุ
การบรรเทาภัยอันเกดิ
จากน้ า 

6. การคาดการณ์
สถานการณ์น้้ามีความ
ทันสมัยและเข้าถงึ
กลุ่มเป้าหมายของ ชป. ที่
ทันต่อเหตุการณ์ 

17. ระบบฐานข้อมูลน้้าและการคาดการณ์
สถานการณ์น้้าตามลุ่มน้้าที่เป็นระบบเดียวกันทัง้
ประเทศ สามารถเชื่อมต่อกับระบบ internet และ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ ชป. อย่างทันต่อ
เหตุการณ์ (Real time) 
     18. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้น้้าที่ได้รับน้้า
ข้อมูลการคาดการณ์สถานการณ์น้้าของ ชป. อย่าง
ทันต่อเหตุการณ์ (ร้อยละ) 

สบอ., ศทส., สชป.1-17 
 
 
 
 
สชป.1-17 

4. การเสริมอ านาจ
ประชาชนในระดับพืน้ที่ 
(Empowering) การ
สร้างเครือข่าย และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในงานบริหารงานจดัการ
น้ าชลประทาน 
(Networking 
Collaboration 
Participation) 
 
 
 
 
 

8. เพ่ิมเครือข่ายให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้น้้า 
(เครือข่ายผู้ใช้น้้าภาคเกษตร 
ภาคอุปโภค-บริโภค 
ภาคอุตสาหกรรม อ่ืน ๆ) 

21. ร้อยละของจ้านวนเครือข่ายทุกกลุ่มผู้ใช้น้้าที่
เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 

กสช., สบอ., สพญ., กพก., 
กปพ., สจด., สชป.1-17 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

SI 

มิติ / เป้าประสงค ์
(Strategic Goals) 

SG 

ตัวชี้วดัระดบัยุทธศาสตร์ 
(Key Performance Indicators) 

K 

ส านัก/กอง ที่รับผิดชอบ
ผลการปฏบิตัิงาน 

มิติ / เป้าประสงค์ระดับ
ปฏิบตัิการ 

(Operational 
Objective) 

OpO 

ตัวชี้วดัระดบัปฏบิตัิการ 
OpK 

ส านัก/กอง ที่รับผิดชอบ
ผลการปฏบิตัิงาน 

 มิตดิ้านประสิทธภิาพของการปฏบิตัิราชการ  มิตดิ้านประสิทธภิาพของการปฏบิตัิราชการ  
2. การเพิ่มประสิทธภิาพ
การบริหารจดัการน้ า
อย่างบูรณาการ ตาม
วัตถปุระสงค์การใช้น้ า 

3. การปรับเปลี่ยนการใช้น้้า
ภาคเกษตรมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

10.อัตราการใช้น้้าในภาคการเกษตรด้วยการ
บริหารจัดการน้้าและปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้้า (ร้อย
ละ) 
     11. ปริมาณผลผลิตต่อไร่ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

สบอ., สชป.1-17 
 
 
สบอ., สชป.1-17 

OpO4 การเตรียมความ
พร้อมก่อนการก่อสร้าง
เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
OpO5 การก่อสร้าง
ซ่อมแซมและปรับปรุงแล้ว
เสร็จตามแผน 
 
 
 
 
OpO6 มีการวางแผนและ
บริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
OpO7 มีระเบียบและ
กฎหมายที่ทันสมัย 
 

OpK5 ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จ
ตามแผนงาน (ร้อยละ) 
OpK6 ร้อยละของงานส้ารวจที่แล้วเสร็จตาม
แผนงาน (ร้อยละ) 
OpK7 ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตาม
แผนงาน (ร้อยละ) 
OpK8 ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตาม
แผนงาน (ร้อยละ) 
 
 
OpK9 ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทาน
ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ร้อยละ) 
OpK10 ร้อยละของการซ่อมแซมและปรับปรุง
อาคารชลประทานที่แลว้เสร็จตามแผนงาน  
(ร้อยละ) 
OpK11 ร้อยละของเครื่องจักร เครื่องมือ อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน (ร้อยละ) 
OpK12 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ) 
OpK13 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม (ร้อยละ) 
OpK14 ร้อยละของประกาศ ค้าสั่ง กฎระเบียบ
และกฎหมายที่ได้มีการยกร่าง ปรับปรุงแก้ไข 
(หน่วย: ร้อยละ) 

สบก., สชป.1-17 
 
สสธ., สชป.1-17 
 
สอส., สชป.1-17 
 
สมด., คณะกรรมการ
แผนงานโครงการเพ่ือ
จ่ายเงินค่าทดแทน
ทรัพย์สิน 
สพญ., กพก., กปพ., 
สชป.1-17 
สบอ., สชป.1-17 
 
 
สคก. 
 
ทุกส้านัก กอง 
 
ทุกส้านัก กอง 
 
สมด. 
 
 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการน้ า
อย่างบูรณาการ ตาม
วัตถปุระสงค์การใช้น้ า 

4. เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ทางการเกษตรในพ้ืนที่
ชลประทาน 

12. ร้อยละความส้าเร็จของการจัดท้าระบบงาน 
วิธีการ และฐานข้อมูลส้าหรับการประเมินผล
โครงการ EIRR/ผลตอบแทนทางการเงิน FIRR และ
ประสิทธิภาพการชลประทาน DPR และการ
ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตร
ของระบบชลประทาน (B/C Ratio) (ร้อยละ) 
     13. มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรในพ้ืนที่
ชลประทาน (คา่ตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการ (EIRR) 
     14. ความคุ้มคา่ทางเศรษฐกิจด้านการเกษตร
ของระบบชลประทาน (ค่าตอบแทนต่อค่าลงทุน
ของโครงการ (B/C Ratio) 
 

สบก., สชป.1-17 
 
 
 
 
 
สบก., สชป.1-17 
 
 
สบก., สชป.1-17 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

SI 

มิติ / เป้าประสงค ์
(Strategic Goals) 

SG 

ตัวชี้วดัระดบัยุทธศาสตร์ 
(Key Performance Indicators) 

K 

ส านัก/กอง ที่รับผิดชอบ
ผลการปฏบิตัิงาน 

มิติ / เป้าประสงค์ระดับ
ปฏิบตัิการ 

(Operational 
Objective) 

OpO 

ตัวชี้วดัระดบัปฏบิตัิการ 
OpK 

ส านัก/กอง ที่รับผิดชอบ
ผลการปฏบิตัิงาน 

4. การเสริมอ านาจ
ประชาชนในระดับพืน้ที่ 
(Empowering) การ
สร้างเครือข่าย และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในงานบริหารงานจดัการ
น้ าชลประทาน 
(Networking 
Collaboration 
Participation) 

9. ได้รับการสนับสนุนจาก
ท้องถิ่นและจังหวัดในการ
พัฒนาโครงการ 

22. จ้านวนโครงการของชลประทานที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (โครงการ) 
23. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัด
และท้องถิ่นให้ด้าเนินโครงการของชลประทาน 
(บาท) 

สชป.1-17 
 
สชป.1-17 

OpO8 มีความร่วมมือ/
ความช่วยเหลือด้านการ
ชลประทานกับต่างประเทศ
ในการพัฒนาโครงการ 
OpO9 มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
และทั่วถงึ 

OpK15. ร้อยละของความร่วมมือ/ความช่วยเหลือ
ด้านการชลประทานกับต่างประเทศที่มีผลการ
ด้าเนินกิจกรรมในการพัฒนาโครงการ (ร้อยละ) 
 
OpK16. ร้อยละของจ้านวนเร่ืองที่เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ (ร้อยละ) 

สบก., ส้านัก กอง ที่
เก่ียวข้องตามที่กรม
ก้าหนด 
 
สลก., สชป.1-17 

 มิตดิ้านพฒันาองคก์ร   มิตดิ้านพฒันาองคก์ร   
 OpO10 มีระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศและองคค์วามรูท้ี่
เหมาะสมในงานชลประทาน 
OpO11 กระบวนงานที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
การท้างานบนฐานดิจิทัล 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
OpO12 บุคลากรมี
สมรรถนะสูง 
OpO13 มีผลงานการวิจัย
และพัฒนาที่ใช้ประโยชน์ใน
งานชลประทาน 

  OpO10 มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศและองคค์วามรู้
ที่เหมาะสมในงาน
ชลประทาน  
OpO11 กระบวนงานที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
การท้างานบนฐานดิจิทัล 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ  
OpO12 บุคลากรมี
สมรรถนะสูง  
 
OpO13 มีผลงานการวิจัย
และพัฒนาที่ใช้ประโยชน์ใน
งานชลประทาน  

OpK17 ร้อยละความส้าเร็จในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู ้(ร้อยละ) 
 
 
OpK18 ร้อยละของกระบวน งานที่มีการพัฒนา
หรือปรับปรุงวิธีการท้างานบนฐานดิจิทัล โดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ร้อยละ) 
 
OpK19 ร้อยละเฉลีย่ของข้าราชการกรมที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผนและผา่นการประเมินสมรรถนะตาม
เกณฑ์ที่กรมก้าหนด (ร้อยละ) 
OpK20 ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาทีแ่ล้ว
เสร็จและมีการเผยแพร่ถ่ายทอด เพ่ือการใช้
ประโยชน์ในงานชลประทาน (ร้อยละ) 

ศทส., ส้านัก กอง ที่
เก่ียวข้องตามที่กรม
ก้าหนด 
 
ศทส., ส้านัก กอง ที่
เก่ียวข้องตามที่กรม
ก้าหนด 
 
สบค. 
 
 
สวพ. 

หมายเหตุ :        คือ ใช้วัดเมื่อตัวชีว้ัดที่เก่ียวข้องด้าเนินการแล้วเสร็จก่อน 23 
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2.4 ข้อเสนอตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินผลการเชื่อมโยงระบบข้อมูลและประเมินศักยภาพความพร้อมของ

หน่วยงานท่ีจะก้าวสู่ Connected Government 
   

 ส้านักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมรองรับการ
ประเมินจาก (ร่าง) ตัวช้ีวัดเพื่อการประเมินผลการเช่ือมโยงระบบข้อมูลและประเมินศักยภาพความพร้อมของ
หน่วยงานที่จะก้าวสู่ Connected Government ในส่วนของกรอบการประเมินผลส่วนราชการ หรือส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริมและพิจารณางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการบูรณาการฐานข้อมูล 

 วัตถุประสงค์ในการจัดท้าตัวช้ีวัด เพื่อการประเมินผลการเช่ือมโยงระบบข้อมูลและประเมิน
ศักยภาพความพร้อมของหน่วยงาน เพื่อให้มีตัวช้ีวัดที่หน่วยงานทุกส่วนราชการสามารถประเมินตนเองส้าหรับ
การเตรียมความพร้อมในการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนในการปรับเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ
ดิจิทัลตามแผน 3 ปี (2559-2561) และการท้าให้แผนบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติ (2560 -2579) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ประสบผลส้าเร็จ โดยค้านึงถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท้างานภาครัฐ ทั้งในด้านความโปร่งใส การลดกระดาษ ลดต้นทุน ลดความซ้้าซ้อนในการ
จัดเก็บข้อมูล และเน้นการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อน้าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมบริการ การวัดประกอบด้วย 5 
ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ขององค์กร การจัดท้าแผนบรูณาการข้อมลูเพื่อพฒันาระบบดิจิทลั 
2. การวัดการให้บริการ e-service ของภาครัฐ 
3. การวัดกระบวนการในการพฒันา e- Government 
4. การวัด data Governance 
5. การวัดความร่วมมือ/การมสี่วนร่วมและการบริหารจัดการความรู้ 

(รายละเอียดในภาคผนวก 3) 
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ภาคผนวก  
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1. Presentation ทิศทางการปฏิบัติงานของกรมชลประทานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและบรรลเุป้าหมาย 

การพัฒนาที่ส้าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

โดยนายสัญชัย  เกตุวรชัย  อธิบดีกรมชลประทาน เมือ่วันที่ 2 ตุลาคม 2559 
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สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี 
http://kromchol.rid.go.th/budgets/Analyze/data/2559/strategy2560-2564/index.html   



31 

 
กรอบการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกรมชลประทานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

น้ า 

หนัก 
(%) 

เป้าหมาย/เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 

มิติภายนอก (น้ าหนักร้อยละ 70) 

การประเมินประสิทธิผล         

1.  ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มี

เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม  (ร้อยละ 75)   

1.1 ร้อยละของผลการด้าเนินการตามแนวทางการ
ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 

5 70 75 80 85 90 

1.2 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ  (10)      

1.2.1 ผลผลิตพืชที่ส้าคัญเฉลี่ยต่อไร่ (กก./ไร่)       

1.2.1.1 ข้าวนาปี 2.5 1 2 3 4 5 

1.2.1.2 มันส้าปะหลัง 2.5 1 2 3 4 5 

1.2.1.3 ปาล์มน้้ามัน 2.5 1 2 3 4 5 

1.2.1.4 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2.5 1 2 3 4 5 

1.3 จ้านวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้้าที่เพิ่มขึ้น 10 338,815 

(84.89) 

348,815 

(87.34) 

358,373 

(89.79) 

368,151 

(92.24)  

377,929 

(94.69) 

1.4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้้าในเขต
ชลประทาน 

15 1.10 1.14 1.18 1.22 1.26 

1.5  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (ล้าน
ล้านบาท)  

5 1.34 1.36 1.38 1.40 1.42 

1.6 การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัย
แล้ง 

5 80 85 90 95 100 

1.7 ร้อยละของจ้านวนแหล่งน้้าเพื่อชุมชน/ชนบท 
ที่เพิ่มขึ้นเทียบกับเป้าหมายตามแผน (แห่ง) 

10 91 94 97 98.50 100 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

น้ า 

หนัก 
(%) 

เป้าหมาย/เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 

1.8 ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคาร
ชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน 

5 92 94 96 98 100 

1.9 การจัดสรรน้้าให้แก่ภาคอุปโภคและ

ภาคอุตสาหกรรม (ค่าน้้าชลประทาน - ร้อยละของ

ปริมาณน้้าที่จัดสรรให้ภาคอุปโภคและ

ภาคอุตสาหกรรม) 

10 90 95 100 105 110 

การประเมินคุณภาพ 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่ขอวัดและน า
คะแนนไปรวมทีต่ัวชี้วัดที่ 1 

- (กรมชลประทานไม่มีตัวชี้วัดนี้ จึงน าน้ าหนกัไปรวมที่ 
ตัวชี้วัดที่ 1) 

มิติภายใน   (น้ าหนักร้อยละ 30) 

การประเมินประสิทธิภาพ  (ร้อยละ  20) 

3. ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  5      

3.1 ร้อยละความส้าเรจ็ของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

2.5 70 73 76 79 82 

3.2 ร้อยละความส้าเรจ็ของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

2.5 87 89 91 93 95 

4. ตัวชี้วัดการประหยัดพลังงาน 2.5 1 2 3 4 5 

5. ตัวชี้วัดการประหยัดน้ า 2.5 1 2 3 4 5 

6. ตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ 

5 1 2 3 4 5 

การพัฒนาองค์การ  (ร้อยละ10) 
7. ตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะองค์การ  5 1 2 3 4 5 

8. ตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

5 1 2 3 4 5 

  



33 

 



34 

 



35 

 



36 

  



37 

 



38 

 



39 

 



40 

 



41 

 



42 

 



ทศิทางการปฏบิตังิานของกรมชลประทาน
เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายและบรรลเุป้าหมายการพฒันาทีส่ าคญั

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นายสญัชยั  เกตวุรชยั
อธบิดกีรมชลประทาน

2 ตุลาคม 2559

1



การขับเคลื่อนนโยบายและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.



1. งานตามภารกิจ

3.

79,656.88 80,412.88 80,832.88
83,252.88

84,457.88

เพิม่ข ึน้ 756 เพิม่ขึน้ 420 เพิม่ขึน้ 2,420 เพิม่ขึน้ 1,205

30,220,000
31,570,000 31,950,000

36,820,000
38,920,000

เพิม่ขึน้
1,350,000

เพิม่ขึน้
380,000

เพิม่ขึน้
4,870,000

เพิม่ขึน้
2,100,000

แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12

เพิม่พืน้ทีช่ลประทาน ไมน่อ้ยกวา่ 350,000 ไรต่อ่ปี

แผนยทุธศาสตรบ์รหิารจดัการทรพัยากรน า้ 

ปี 2558-2569 เป้าหมาย 12 ปี

เพิม่ปรมิาณน ้าเก็บกัก 4,800 ลา้น ลบ.ม.  เพิม่พืน้ทีช่ลประทาน 8.7 ลา้นไร ่

ภารกจิ
ตาม

กฎกระทรวง

พฒันาแหลง่น า้

การป้องกนัความ
เสยีหายอนัเกดิจากน า้

การจดัรปูทีด่นิ

เพิม่ข ึน้
680,000

12,671,520
13,019,980 13,117,560 13,797,560

14,477,560

เพิม่ข ึน้
348,460

เพิม่ข ึน้
97,580

เพิม่ขึน้
680,000

บรหิารจดัการน า้

ขบัเคลือ่นโดย

กอ่น พ.ค. 57 ปี 57-59 ปี 60 ปี 61-64 ปี 65-69

ปรมิาณน ้าเก็บกัก
(ลา้น ลบ.ม.)

พืน้ทีช่ลประทาน 
(ไร)่

งานจัดรปูทีด่นิ
(ไร)่

4,045 ลา้น ลบ.ม. 

1,457,580 ไร่

7,350,000 ไร่

พฒันาแหลง่น า้

การจดัรปูทีด่นิ

โครงการชลประทานขนาดใหญ่ กลาง เล็ก

โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
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การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน  า
(1) การบริหารจัดการน  าฤดูฝนปี 2559 เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัย

ปี 2559 และให้มีน  าต้นทุนส าหรับฤดูแล้งปี 2559/2560

(2) การบริหารจัดการน  าส าหรับฤดูแล้งปี 2559/2560

(3) การบริหารจัดการน  าส าหรับฤดูฝนปี 2560

บริหารจัดการตามล าดบัความส าคัญการจัดสรรน  า

• ล าดับ 1 จัดสรรน  าเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
• ล าดับ 2 จัดสรรน  าเพื่อการรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้ง
• ล าดับ 3 ส ารองน  าไว้ส าหรับการใช้น  าในช่วงต้นฤดูฝน
• ล าดับ 4 จัดสรรน  าเพื่อการเกษตรกรรม
• ล าดับ 5 จัดสรรน  าเพื่อการอุตสาหกรรม

1. งานตามภารกิจ (ต่อ)

หลัก 3 ถ. “ถูกที่    ถูกเวลา ถูกปริมาณ”บรหิารจดัการน า้

หน่วยเฉพาะกิจ
ชลประทาน

เพื่อประชาชน

ประชาสัมพันธช์ี แจงกับประชาชน1.การป้องกนัความ
เสยีหายอนัเกดิจากน า้

2.

ก าจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน  า3.

เตรียมอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งาน4.
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3. งานริเริ่มใหม่

6

Design by Agri-Map
เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน  า
บรรลุให้ได้เร็วขึ น และจะส่งผลให้เกษตรแปลงใหญ่ และ 
Zoning ประสบผลส าเร็จแบบยั่งยืนอีกด้วย
ปี 60 จะใช้ Agri-Map ในการออกแบบโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก

การใช้ Agri-Map เพ่ือวางโครงการ
/ออกแบบระบบชลประทาน

ศูนย์พันธมิตร
ใช้สถานีทดลองการใช้น  าชลประทาน 9 แห่ง เป็น “ศูนย์พันธมิตร” เพ่ือให้ความรู้ในการใช้น  าชลประทาน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ให้ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์

ศนูยพ์ันธมติร
สถานทีดลองการใชน้ ้าชลประทาน

ศนูยศ์กึษาการพัฒนา
อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ

นวัตกรรมในการก าจัดผักตบชวา

- มีระบบติดตามผักตบชวา
- เพ่ิมความถี่ในการจัดเก็บ 
และเปลี่ยนวิธีการก าจัด 
จากรอบเวร เป็นงานประจ า

ศูนย์ปฏิบัติการน  าอัจฉริยะ (Intelligence Water Operation Center: IWOC)
 ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ คาดการณ์สถานการณ์น  าอย่างเป็นระบบ
 ระบบบริหารจัดการน  าและการแจ้งเตือน
 ศูนย์บัญชาการ การบริหารจัดการน  า
 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน และประเมินผล

เขาหนิซอ้น  
หว้ยทราย  
อา่วคุง้กระเบน
ภพูาน   
หว้ยฮอ่งไคร ้  
พกิลุทอง



4. การบูรณาการเชื่อมโยงในระหว่างหน่วยงาน

7.

(JMC: Joint Management Committee for Irrigation)

เพิ่มเครือข่ายในการบริหารจัดการน  า

ใช้คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ขับเคลื่อนงานบูรณาการ ปัจจุบันมีจ านวน 226 กลุ่ม

อปท.
ในพื นที่

นโยบายแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)

มอบหมายให้ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัด เป็นตัวแทนของกรมชลประทานใน Single Command เพื่อประสาน
สนับสนุนงานด้านการชลประทานในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง



ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน เพ่ือไปสนับสนุนนโยบายกระทรวง

5. การบริหารทรัพยากร

8.

แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2560-2564 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงิน
งบประมาณ 47,924.4351 ล้านบาท เป้าหมาย
เบิกจ่ายไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 96  (46,007.4577 ล้านบาท)
ให้กันเงินไม่เกินร้อยละ 4 (1,916.9774 ล้านบาท)

1. 2.

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื อจัดจ้าง
โปรง่ใส ตรวจสอบได้

พัฒนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระดับหัวหน้าฝ่ายส่งน  าและบ ารุงรักษา และหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
ไม่น้อยกว่า 600 คน ให้เป็น Smart Officer เพื่อท าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการชลประทานให้แก่
เกษตรกร ผ่านองค์กรผู้ใช้น  า

พัฒนา Smart Officer3.



ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ

ระบบแปลง
ใหญ่ประชารัฐ

การประยุกต์
Agri Map

ศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิม

ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตร(ศพก.)

การบริหารจัดการน  า
ในเขตชลประทาน

Smart 
Officers

เร่งรัดการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ

Single Command/องค์กรผู้ใชน้  าชลประทาน/ คณะกรรมการจัดการชลประทาน/ อาสาสมัครชลประทาน

เกษตรกร

บ ารุงรักษาบ ารุงรักษา บริหารก่อสร้าง
วิชาการ

สพญ. กพก.

สบก. สสธ. สอส.
สบอ. และ สชป. 1 – 17 กผง. /

ทุกหน่วยงาน
สบค./สบอ./
สชป.1-17

สชป.1-17 
สบอ.

โครงการชลประทานจังหวัด 76 จังหวัด และ
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา 93 โครงการ

สนง.ก่อสร้างฯ
ขนาดใหญ่และ

ขนาดกลาง

โครงการชลประทานจังหวัด 76 จังหวัด และ
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา 93 โครงการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน

สบอ./
สชป.
1-17

สบก./
สสธ./
สอส.

หน่วยงานในพื นที่

การบูรณาการในพื นที่

นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“ลดต้นทุน  และสร้างโอกาสการแข่งขันภาคเกษตร”

เป้าหมายการด าเนินงาน

โครงการก่อสร้าง 
1-17/76 คป./93คบ.

สนับสนุนน  า
ในพื นที่
ส.ป.ก.

ประยุกต์ใช้
1. วางโครงการและ
ออกแบบ
2. วางแผนการ
ปลูกพืช

1. พัฒนาแหล่งน  า
2. บริหารจัดการน  าและ

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

พัฒนา
ผู้ปฏิบัติงาน
ส่งน  าในพื นที่ 

689 คน

เบิกจ่ายให้
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
รัฐบาล

ถ่ายทอด
ความรู้ด้านการ

ชลประทาน 
882 ศูนย์

สนับสนุน
แหล่งน  าใน

พื นที่เป้าหมาย

วิชาการ
บ ารุง  
รักษา

สนับสนุนแหล่ง
น  าในพื นที่ 3+

จังหวัด

แผนงานส าคัญ

รองอธิบดี

ส านัก/กอง
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