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แนวทางการด าเนินงานส าคัญของโครงการ

นโยบายและแผนงานส าคัญที่มีการทบทวน
• ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทย
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12
• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 – 2564
• ประเด็นการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการน ้า
• แผนยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
• (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า
• นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี 

พ.ศ. 2558 – 2593
• แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี
• แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 20 ปี
• แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 20 ปี
• แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ 20 ปี
• แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564
• แนวทางการพัฒนา EEC



เป้าหมาย

ปี 2490

ปี 2560

ปี 2579

32 ล้านไร่

17.945 ล้านไร่

ประมาณการพื้นท่ีชลประทานในปัจจุบัน

•การเพิ่มประสิทธิภาพ
•หาแหล่งน ้าใหม่ ด้วยเทคโนโลยีใหม่
•การผันน ้า

• การพัฒนาลุ่มน ้าย่อยแบบบูรณาการ 
(สรก / กจว / จว / อปท)

• ศาสตร์พระราชา (แหล่งน ้า ดิน ไร่นา)
• นโยบายรัฐบาล และกระทรวงเกษตร 

(เกษตรแปลงใหญ)่ 
• การพัฒนาแหล่งน ้าด้วยภูมิปัญญา

ชุมชน

• โครงการถ่ายโอนให้ท้องถิ่น ชป เล็ก, สถานีสูบ
น ้าด้วยไฟฟ้า

• การพัฒนาโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 
/ กลาง
• การพัฒนาประสิทธิภาพระบบชลประทาน
• เพ่ิมปริมาณแหล่งกักเก็บน ้าเดิม

แนวทางหลกั แนวทางเสริม
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ความสามารถทางด้านงบประมาณ
•การพัฒนาโครงการแบบ PPP (DBOT)

(เป้าหมายตามแผนงาน 20 ปี กรมชลประทาน)

การด าเนินงานที่ผ่านมา

แนวทางการด าเนินงานตามปกติ



1 กรอบทิศทางยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี

วาระน าเสนอ

WATER for all

2 เป้าหมาย ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี และโครงการส้าคัญ
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3 การตอบสนองต่อสถานการณ์



เป้าหมาย: องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน  า (Water Security) เพื่อเพิ่ม
คุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

การเพิ่มพื นที่ชลประทาน/การบริหารจัดการน  า

ตอบสนองความต้องการน  าครอบคลุมทั่วถึง

ภารกิจ

การบริการ

Intelligent 
Organization

Water Security 
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จาก พ.ศ. 2560 พัฒนาสู่ องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน  า (Water Security) เพ่ือเพิ่มคุณค่าการบริการ 
ภายในปี พ.ศ. 2579

Phase 4:
2575 - 2579

•จัดตั งศูนย์บริหารจัดการน  า
•ระบบงานส าคัญเชื่อมโยงเป็นระบบเดียว
(Single System) และแสดงผลแบบ Real-time
•Business Intelligence / Simulation 
เพื่อการตัดสินใจทางด้านชลประทาน
•แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าหลัก และลุ่มน  าสาขา 
(ลุ่มน  าย่อย) ทั งระบบ
•แผนงานด้านความร่วมมือระดับต่างๆ และร่วมทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) 
•คลังสมอง RID 
•Knowledge Worker 
• มี Application แสดงข้อมูลด้านน  าแบบ Real 
time ที่มีพื นฐานจากระบบ Digital 

Intelligent Organization 

•ศูนย์กลางการควบคุมและบริหารน  าระบบอัจฉริยะ
•ระบบ IoT ควบคุมระบบชลประทานทั งระบบ
•ผลงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนแม่บทพัฒนาลุ่ม
หลัก และลุ่มน  าสาขา (ลุ่มน  าย่อย) / แผนงานความ
ร่วมมือ 
•KM & INNOVATION
• มีการก่อสร้างระบบชลประทานด้วยนวัตกรรมชั นสูง
• มีระบบเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง

•Water Management Intelligent Center
•ผลงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนแม่บทพัฒนา
ลุ่มน  าย่อย/ แผนงานความร่วมมือ 
•RID Knowledge Center ถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางด้านชลประทาน และการบริหารจัดการน  า
ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(งานต่อเนื่อง)
• มีการก่อสร้างระบบชลประทานด้วยนวัตกรรม
ชั นสูง (งานต่อเนื่อง)
•Smart Worker

•แหล่งน  าชลประทานครอบคลุมทุกลุ่มน  า ระบบ
ชลประทานครบสมบูรณ์ ด าเนินงานเต็มศักยภาพ
• มีการก่อสร้างระบบชลประทานด้วยนวัตกรรมชั นสูง 
(งานต่อเนื่อง)
• Irrigation Advice and Consulting Center

มุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะ 

Phase 1: 
2560 - 2564

• พื นที่ชลประทาน 49.5 ล้านไร่
• ปริมาณน  าเก็บกัก 93,655 ล้านลบ.ม.
• การป้องกันและบรรเทาภัยจากน  า 14.1 ล้านไร่
• พื นที่จัดรูปท่ีดิน 14.46 ล้านไร่
• ครัวเรือนรับประโยชน์ 7.431 ล้านครัวเรือน
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Turnaround Transformation

ปฏิรูปรูปบบกระบวนงานสร้างภาคีเครือข่ายและความร่วมมือ
Networking and Collaboration

เสริมพลังใหม่สู่การปรับเปลีย่น
Revitalization for Change

Phase 2: 
2564 - 2569

Phase 3: 
2570 - 2574



จุดแข็ง (Strengths ) จุดอ่อน (Weaknesses)
สรุปประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน (S - W) ของกรมชลประทาน  

1.  องค์กรหลักด้านการบริหารจัดการน  าที่มีกฎหมายรองรับบทบาทชัดเจน
2. ขีดความสามารถทางด้านวิศวกรรมทางด้านน  าท่ีสูง สั่งสมประสบการณ์

และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
3. เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางด้านน  า ที่หน่วยงานต่างๆ น าข้อมูลไปใช้อ้างอิง 

4. มีระบบ IT และระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงระบบงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายใน
และภายนอกกรมชลประทาน อยู่ทั่วทั งประเทศ

5. มีระบบการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก (สถาบันพัฒนาชลประทาน และวิทยาลัยชลประทาน)

6. มีความสามัคคี มีความผูกพัน รักในองค์กร ส่งเสริมการท างาน (ปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรต่อเนื่อง

7. พัฒนาการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนการจัดการความรู้กับหน่วยงาน
ภายนอก (KM best Practice)

8. ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม และพัฒนางานการมีส่วนร่วมฝัง
ไว้ในทุกส่วนงาน

1. อาคารชลประทาน ที่มีอยู่เดิม ขาดการดูแล ปรับปรุง และพัฒนาให้ทันสมัย
สอดคล้องกับการบริหารจัดการน  า

2. การพัฒนาแหล่งน  ายังท าเป็นโครงการเดี่ยว ไม่มีลักษณะที่ท าเป็นโครงการ
ลุ่มน  าท่ีชัดเจน

3. ระบบการท างานท่ีเรียนรู้จากประสบการณ์และระบบของกรมที่เป็นอยู่เดิม 
ขาดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รูปแบบระบบและเทคโนโลยีการจัดการ
แบบใหม่

4. เครื่องจักรกล เครื่องมือมีสภาพเก่าใช้งานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ
5. การบริหารจัดการข้อมูลยังไม่เป็นระบบทั งหมด (มีข้อมูลเรื่องน  าจ านวนมาก 

มีระบบเทคโนโลยีหลากหลาย แต่กระจาย และยังไม่รวมศูนย์บูรณาการ)
6. บุคลากรที่มีประสบการณ์สูง ก าลังจะก าลังเกษียณอายุไปเกิดการขาดช่วง

บุคลากร
7. ศักยภาพของบุคลากรลดลง จากงาน Outsource / Layer การบังคับ

บัญชา ขาดช่วง ท าให้เรียนรู้ต่องานขาดไปด้วย /ขาดคลังความรู้

8. ขาดการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงรุก รวมทั ง
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรมชลประทานมี
อยู่อย่างจ ากัด หรือขาดการสร้างมวลชลสัมพันธ์

9. ขาดกลไกในการจูงใจและสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการ
น ามาต่อยอดเชิงปฏิบัติจริง

10.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทานไม่ทันสมัยกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน6



โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

สรุปประเด็นโอกาส และอุปสรรค (O - T) ของกรมชลประทาน  

1. ทิศทางการพัฒนาประเทศ และการปฏิรูปต่างให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
น  า โดยมีจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน  าท่ีก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
พื นที่ชลประทาน 8.7 ล้านไร่ การเพ่ิมประสิทธิภาพกักเก็บน  า และการระบายน  า ลด
ความเสียหายจากภาวะวิกฤติ และมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ตามลุ่มน  าสาขาเพื่อให้มี
น  าใช้อย่างเพียงพอ

4. ประชาชนมีการตื่นตัวกับกระแสการขาดแคลนทรัพยากรน  ามากขึ น 

5.  การขยายตัวของประชากร สังคมเมือง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม ท าให้ต้องการน  าสูงขึ น

7. แนวคิดการค านวณ Water Footprint ในการผลิต ท าให้ภาคการผลิตตะหนักเรื่อง
การใช้น  ามากขึ น

8. พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถน ามาช่วยในการสนับสนุนการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการน  า และเพิ่มประสิทธภิาพระบบชลประทานได้

2. ประเทศไทยยังมีพื นท่ีที่มีศักยภาพอีกจ านวนมากที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งน  า และ
พื นที่ชลประทาน

1.   นโยบาย และกฎหมายด้านการพัฒนาทรัพยากรน  า มีส่วนงานเกี่ยวข้องจ านวน
มาก ซึ่งอาจส่งผลต่อภารกิจของกรมชลประทานในระยะยาว

8. ข้อตกลงด้านการใช้แหล่งน  าระหว่างประเทศยังขาดผลสรุปที่ชัดเจน 
9. ภาครัฐจัดสรรงบประมาณการพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้านน  าน้อย หากเทียบ

กับด้านอื่นๆ

5. แม้จะมีพื นที่ชลประทานศักยภาพเยอะ แต่การพัฒนาท าได้ยากขึ น เนื่องจากมีการ
อยูอ่าศัย จนท าให้สภาพพื นที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงราคาที่ดินที่เพ่ิมสูงขึ นมาก

4. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศส่งผลต่อโอกาสของการเกิดภัยพิบัติที่มากขึ น 
รุนแรงขึ น และยากต่อการคาดการณ์ ท าให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปได้
ยากขึ น

6. มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ (Land Use) และรุกล  าพื นที่ ส่งผลลบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ก่อให้เกิดอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรน  าเพิ่มขึ น

3. กระแสการต่อต้านการพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง-ใหญ่ ส่งผลต่อการด าเนินงาน
พัฒนาพื นที่ชลประทาน และการบริหารจัดการทรัพยากรน  าล่าช้า และงบประมาณ
โครงการที่สูงขึ น

2. ภารกิจบริหารจัดการน  ามีความซ  าซ้อนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจ านวนมาก

10. ประชาชนขาดจิตส านึกการประหยัดน  า เนื่องจากราคาน  า ไม่สะท้อนต้นทุนการ
จัดหาที่แท้จริง (รัฐอุ้มราคาน  า โดยถือเป็นปัจจัยพื นฐานในการด ารงชีพ)

6. มีการน าองค์ความรูชุ้มชน หรือหลักคิดตามศาสตร์พระราชา มาปฏิบัติเพื่อพัฒนา
แหล่งน  าขนาดเล็กของชุมชนในพื นที่ต่างๆ มากขึ น

7. หน่วยงานท่ีรับการถ่ายโอนภารกิจไป ขาดประสิทธิภาพ และงบประมาณในการดูแล
โครงการ

3. ภาครัฐก าลังเร่งผลักดันให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการวิจัยและ
นวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ภายในองค์กร และการท างาน พร้อมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เพื่อยกระดับการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4
การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนใน

การบริหารจัดการน  าชลประทานในระดับพื นที่

แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 : ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1
การพัฒนาแหล่งน  าและ
เพิ่มพื นท่ีชลประทานตาม
ศักยภาพลักษณะลุ่มน  า

(Basin-based 
Approach)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน  าอย่าง

บูรณาการ ตาม
วัตถุประสงค์การใช้น  า

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3
การป้องกันความเสียหาย
และสนับสนุนการบรรเทา

ภัยอันเกิดจากน  า

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5
การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ 

(Turnaround to Intelligent Organization)
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Strategy design Model : การพัฒนาแหล่งน  าและเพิ่มพื นที่ชลประทาน ในลักษณะที่เป็นการจัดท าโครงการลุ่มน  าหลักและลุ่มน  าสาขาแบบทั ง 
Package จะช่วยบูรณาการงานและช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาตามสภาพของพื นที่ได้อย่างเหมาะสม

การพัฒนาแหล่งน  าและเพ่ิมพื นท่ีชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน  า
(Basin-based Approach)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : 

9

แก้มลิง

พื นท่ีสปกแหล่งน ้าชุมชน

พื นท่ีชลประทาน

ประตูทดน ้า / ระบายน ้า

เขื่อน

ชป เล็ก ถ่ายโอน

โครงการพระราชด้าริ

แผนลุ่มน  าสาขา A

แผนลุ่มน  าสาขา B

แผนลุ่มน  าสาขา C

แผนแม่บทการพัฒนา
ตามลุ่มน  า (หลัก)

พัฒนาแหล่งน  า เพิ่มประสิทธิภาพ
ความจุ

พัฒนาภาคี 
แบบบูรณาการ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : 

10

การพัฒนาแหล่งน  าและเพ่ิมพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน  า
(Basin-based Approach)

เป้าประสงค์ ร่างตัวชี วัด (2560-2579) กลยุทธ์
SG1 มีปริมาณน ้าเก็บกัก
และพื นที่ชลประทาน
เพิ่มขึ น

KL1 : จ้านวนปริมาณกักเก็บน ้าที่เพิ่มขึ น (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.) 
[K1 ในแผนยุทธ์ 2560-2564]

KL2 : จ้านวนพื นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ น (หน่วย : ล้านไร่)
[K2 ในแผนยุทธ์ 2560-2564]
• KL 2.1 :  จ้านวนพื นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ นจาก

โครงการพระราชด้าริ (หน่วย : ไร)่
[ปรับจาก K5 ในแผนยุทธ์ 2560-2564]

กลยุทธ์ที่ 1.1 จัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาตามลุ่มน ้าหลัก และจัดท้าแผน
แม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าสาขา (ลุ่มน ้าย่อย) ทั งระบบ โดยจัดการน ้าตาม
แนวทาง IWRM (Integrated Water Resource Management) 
กลยุทธ์ที่ 1.2 ด้าเนินการพัฒนาโครงการชลประทานตามแผนแม่บทการ
พัฒนาลุ่มน ้าหลัก และลุ่มน ้าสาขา (ลุ่มน ้าย่อย) ด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน ้า
กลยุทธ์ที่ 1.3 ผันน ้าและเก็บกักน ้าจากลุ่มน ้าในประเทศและแหล่งน ้า
นานาชาติมาใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 1.4 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน ้า เพื่อเพิ่มความจุในการ
กักเก็บน ้า ส้าหรับการเพิ่มพื นที่ชลประทาน / รองรับความต้องการการใช้
น ้าที่เพิ่มขึ น
กลยุทธ์ที่ 1.5 แสวงหาความร่วมมือและร่วมทุนจากภาคีในการพัฒนา
แหล่งน ้า
กลยุทธ์ที่ 1.6 ด้าเนินงานโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ให้เต็มระบบ

(3 ตัวชี วัด)



Strategy design Model : การบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการควรด าเนินการตั งแต่การพิจารณาความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ เพื่อน ามาถึงแนว
ทางการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอาคารชลประทานด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันจะน ามาสู่การวางแผนจัดการส่งน  าที่มีประสิทธิภาพสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับพื นที่ชลประทานได้อย่างเหมาะสม และสอดรับกับความต้องการการใช้น  า โดยจะต้องมีการทบทวนกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

ขยายผล เพิ่มบทบาท JMC เพื่อให้พื นท่ีในเขตชลประทานมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงกว่าพื นท่ีนอกเขตชลประทาน พิจารณา / ทบทวน

ความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุง
อาคาร

ใช้ Tech

วางแผนส่งน  า

ควบคุม
คุณภาพน  า

ต่อยอด 
JMC

การบริหาร
จัดการน  า

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น  าประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
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1

2

3

4

บ้ารุงรักษา
: กรมชลฯ

บ้ารุงรักษา
: JMC

upgradingTime

บทบาทการบ้ารุงรักษาแหล่งน ้าจะต้องไปอยู่กับ JMC มากขึ น



การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น  าประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : 

เป้าประสงค์ ร่างตัวชี วัด (2560-2579) กลยุทธ์
SG2 เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจทางการ
เกษตรในพื นที่ชลประทาน

KL3 : มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรในพื นที่ชลประทาน (ค่าตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ (EIRR)
[K13 ในแผนยุทธ์ 2560-2564]
• KL3.1 : ร้อยละความส้าเร็จของการจัดท้าระบบงาน วิธีการและฐานข้อมูลส้าหรับการประเมินผลโครงการ EIRR 

และการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรของระบบชลประทาน (B/C Ratio)
[ปรับจาก K12 ในแผนยุทธ์ 2560-2564]

KL4 : ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรของระบบชลประทาน (ค่าตอบแทนต่อค่าลงทุนของโครงการ (B/C Ratio)
[K14 ในแผนยุทธ์ 2560-2564]

กลยุทธ์ที่ 2.1 ประเมินผลโครงการลงทุนของกรม
ชลประทานเดิมตามระยะเวลาที่เหมาะสม

SG3 การบริหารจัดการน ้าโดยให้ทุกภาค
ส่วนได้รับน ้าที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม ตามปริมาณน ้าต้นทุนท่ีมีในแต่
ละปี (อุปโภค บริโภค เกษตร 
อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ)

KL5 : ร้อยละของพื นที่บริหารจัดการน้ าในเขตชลประทานได้รับน้ าตามปริมาณน้ าต้นทุนที่มีในแต่ละปี (หน่วย : ร้อยละ)
[K6 ในแผนยุทธ์ 2560-2564]
• KL5.1 : จ้านวนหรือร้อยละครัวเรือนในเขตชลประทานท่ีได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ น

[เพ่ิมตัวชี้วัดใหม่]
KL6 : ปริมาณน ้าที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ า*  (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

[K7 ในแผนยุทธ์ 2560-2564]
หมายเหตุ * ควรสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า

KL7 : ร้อยละของอ่างเก็บน้ าและทางน้ าซลประทานที่มีคุณภาพน้ าได้เกณฑ์มาตรฐานกลางของกรมชลประทาน (หน่วย : 
ร้อยละ)

[K8 ในแผนยุทธ์ 2560-2564]

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาประสิทธิภาพอาคาร
ชลประทานด้วยระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร
จัดการน ้าที่ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาการส่งน ้าอย่างมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 2.4 ควบคุมคุณภาพน ้าในแหล่งน ้า
ชลประทาน และรักษาระบบนิเวศ

SG4 การปรับเปลี่ยนการใช้น ้าภาคเกษตร
มีประสิทธิภาพมากขึ น

KL8 : พื นที่จัดรูปที่ดินและระบบน ้าเพ่ือการเกษตร (หน่วย : ล้านไร่)
[เพ่ิมตัวชี้วัดใหม่]

KL9 : อัตราการใช้น้ าในภาคการเกษตรด้วยการบริหารจัดการน้ าและการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้ า (หน่วย : ร้อยละ)
[K10 ในแผนยุทธ์ 2560-2564]

กลยุทธ์ที่ 2.5 สร้างความสมดุลในการใช้น ้า และ
จัดสรรน ้าให้มีประสิทธิภาพ

(9 ตัวชี วัด) 12



Strategy design Model : การจัดการภัยพิบัติมีหลายมาตรการและมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ขอบเขตของกรมชลประทานจะเน้นที่
มาตรการป้องกันความเสียหาย โดยใช้มาตรการหรือเครื่องมือของชลประทานเป็นส าคัญ 

การเตือนภัย

- การแก้ไขระบบโทรมาตรเก่า ขาดการบ้ารุงรักษา
- การจัดการระบบข้อมูลยังไม่พร้อมต่อการคาดการณ์ หรือ

ให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
- ปรับปรุ งระบบข้อมูลที่ ยั งไม่ เชื่ อมโยงกัน และยังไม่

สอดคล้องกัน

การจัดการ

- การกักเก็บน ้า / การระบายน ้า ที่เหมาะสม
- การจัดการการบุกรุกในพื นที่น ้านอง

การก่อสร้าง

- ก่อสร้างอาคารชลประทานเพ่ือป้องกันหรือลดปัญหาจากน ้า
- ปรับปรุงพัฒนาระบบชลประทานในบางพื นที่ยังไม่สามารถ

ป้ อ ง กั น ภั ย ไ ด้ เ พี ย ง พ อ  เ ช่ น ท้ า พ นั ง กั น น ้ า ต า ม
ล้าน ้าที่มีพื นที่ราบต่้า 

การจัดการ

- การเร่งระบายน ้าลงตามแหล่งน ้าขนาดใหญ่

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการจังหวัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก่อนเกิดเหตุ 
(มาตรการป้องกัน)

ระหว่างเกิดเหตุ
(มาตรการการจัดการ)

หลังเกิดเหตุ
(มาตรการการฟ้ืนฟู / เยียวยา)

การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน  าประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน  า

เป้าประสงค์ ร่างตัวชี วัด (2560-2579) กลยุทธ์
SG5 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีลดลง อัน
เนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแล้ง

KL10 : จ้านวนหรือร้อยละของพื นท่ีในเขตชลประทานท่ีได้รับการ
ป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้าท่ีเพ่ิมขึ น (หน่วย : ร้อยละ)

[เพ่ิมตัวชี้วัดใหม]่
KL11 : จ้านวนหรือร้อยละของพื นท่ีในเขตชลประทานท่ีได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง ท่ีลดลง (หน่วย : ร้อยละ)

[บรับจาก K15 ในแผนยุทธ์ 2560-2564]

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน ้าในภาวะ
วิกฤต (ระบายน ้าในพื นท่ีลุ่มน ้า)
กลยุทธ์ที่ 3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้า

SG6 การคาดการณ์สถานการณ์น ้ามีความทันสมัยและ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ ชป.ท่ีทันต่อเหตุการณ์

KL12 : ระบบฐานข้อมูลน ้าและการคาดการณ์สถานการณ์น ้าตามลุ่มน ้า
ท่ีเป็นระบบเดียวกันทั งประเทศ สามารถเชื่อมต่อกับระบบ internet 
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของชลประทานอย่างทันต่อเหตุการณ์ (Real 
time)*

[K17 ในแผนยุทธ์ 2560-2564]
หมายเหตุ * ควรด้าเนินการแล้วเสร็จและวัดเฉพาะ 5 ปีแรก
KL13 : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับข้อมูลการคาดการณ์
สถานการณ์น ้าของชลประทานอย่างทันต่อเหตุการณ์ (หน่วย : ร้อยละ)

[K18 ในแผนยุทธ์ 2560-2564]

กลยุทธ์ที่ 3.3 ปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลด้านน ้าให้
ทันสมัย และเป็นแบบ Real Time เพื่อการพัฒนาแบบจ้าลอง 
(RID Model) และปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัย

(4 ตัวชี วัด)

14



ปัจจุบันมีพื นท่ีองค์กรผู้ใช้น ้า 16,519,076 ไร่ 
จากพื นท่ีชลประทาน 24,534,640 ไร่ (67.33%) 

หมายเหตุ: ข้อมูลจ้านวนองค์กรผู้ใช้น ้าชลประทานทุกประเภทที่ขึ นบัญชใีนเขต สชป. 
1-17 ณ 30 ก.ย. 58 จากการบรรยายพิเศษ การสัมมนาเพื่อติดตามผลการด้าเนินงาน
ตามนโยบายและทิศทางการด้าเนนิงานในอนาคต โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รอง
อธิบดีฝ่ายบ้ารุงรักษา

Strategy design Model : การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (Networking Collaboration) ลักษณะการท างานกรมชลประทานจึงต้องครอบคลุม  
Cooperation-Facilitates-Participation (ประสานงานนโยบาย การปฏิบัติงานบูรณาการ การอ านวยการ และการสร้างการมีส่วนร่วม) 

ส่วนราชการ
ร่วมด าเนินงาน

อปท.

ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
หรือกลุ่มอนุรักษ์

(NGO)

• เน้นการบูรณาการการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
และแผนชาติทั งการพัฒนา
พื นที่ชลประทาน การ
บริหารจัดการน  า และการ
บรรเทาภัยจากน  า กับ
หน่วยเกี่ยวข้อง 

• ขยายการสร้างการมีส่วน
ร่วม กับประชาชนทุกกลุ่ม 
นอกเหนือจากกลุ่มผู้ใช้น  า

• ลดแรงต่อต้าน หรือกีดกัน
การพัฒนาโครงการ ท างาน
แบบมวลชลสัมพันธ์ พัฒนา
ความสัมพันธ์ ให้กลุ่มต่างๆ 
ร่วมเข้ามาท างานเป็นเครือข่าย
เดียวกัน

• ให้ความช่วยเหลือ อ านวยการ
สอนและสร้างความเข้าใจใน
การใช้งาน บ ารุงดูแลรักษา 
อาคาร หรือระบบชลประทาน 
ที่ส่งมอบถ่ายโอน

N
et
w
o
rk

C
o
lla
b
o
ra
ti
o
n

การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการน  าชลประทานในระดับพื นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
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ที่มา : หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนพัฒนาโดย International Association for Public Participation (IAP2)

Strategy design Model : การเพิ่มระดับการมีส่วนร่วม เน้นการสร้างเครือข่ายเพื่อการท างาน และเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ไม่ใช่เพียงการให้
ข้อมูลข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็น

กล
ุ่มผ

ู้มีส
่วน

ได
ส้่ว

นเ
สยี

ผู้ได้รับผลกระทบ ✓

L1 – L2
✓

L1

ผู้ใช้น  า ✓

L1 – L4

อื่นๆ เช่น NGO
01

02

03

04

05 Empower
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ

ให้ประชาชนมีบทบาท
และร่วมในการตัดสินใจ

Collaborate
ร่วมมือ

ประชาชนมีโอกาสเข้า
ร่วมท างานกับภาครัฐ

Involve
เกี่ยวข้อง

ประชาชนมีโอกาสเข้า
ร่วมกระบวนการ

การตัดสินใจ

Consult

รับฟังความคิดเห็น
ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระเสรี

Information

ให้ข้อมูลข่าวสาร
ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับ

ภาครัฐ

ส่วนราชการ
ร่วมด าเนินงาน

อปท.

ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
หรือกลุ่มอนุรักษ์

(NGO)

เสนอโครงการ เตรียมการ ก่อสร้าง ใช้ประโยชน์ล าดับขั นการสร้าง
การมีส่วนร่วม

การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการน  าชลประทานในระดับพื นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการน  าชลประทานในระดับพื นที่

เป้าประสงค์ ร่างตัวชี วัด (2560-2579) กลยุทธ์
SG7 การบูรณาการร่วมกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
และท้องถิ่น ในการบริหารจัดการน ้าในพื นท่ี

KL14 : จ้านวนโครงการของกรมชลประทานท่ีไปสนับสนุนโครงการในแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (หน่วย : โครงการ)

[ปรับจาก K22 ในแผนยุทธ์ 2560-2564]
KL15 : จ้านวนโครงการชลประทานท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด 
กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น (หน่วย : โครงการ)

[ปรับจาก K23 ในแผนยุทธ์ 2560-2564]

กลยุทธ์ 4.1 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคราชการ (ส่วนราชการ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ท้องถิ่น)

SG8 เพ่ิมเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้น ้า 
(เครือข่ายผู้ใช้น ้าเกษตร อุปโภค-บริโภค 
อุตสาหกรรม อ่ืนๆ)

KL16 : ร้อยละของจ้านวนเครือข่ายผู้ใช้น ้าทุกภาคส่วนท่ีเพ่ิมขึ น (หน่วย : ร้อยละ)
[K21 ในแผนยุทธ์ 2560-2564]

กลยุทธ์ 4.2 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการ
ท้างานกับภาคประชาชน และ NGO

SG9 ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ชุมชนในพื นท่ี ในการบริหารจัดการงาน
ชลประทาน

KL17 : ร้อยละของจ้านวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ าท่ีมีการด้าเนินการ
แบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือในงานชลประทาน (Collaboration 
Participation) (หน่วย : ร้อยละ)

[K19 ในแผนยุทธ์ 2560-2564]
KL18 : ร้อยละของจ้านวนโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าท่ีมีการ
ด้าเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือบริหารงานจัดการน ้าในงาน
ชลประทาน (Collaboration Participation) และ/หรือระดับการเสริมอ้านาจ
ประชาชนในพื นท่ี (Empowering) (หน่วย : ร้อยละ)

[K20 ในแผนยุทธ์ 2560-2564]

กลยุทธ์ 4.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน และ
กลุ่มผู้ใช้น ้าให้ครอบคลุมพื นท่ีชลประทานท่ีพัฒนาแล้ว 

(5 ตัวชี วัด)
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Intelligent 
Organization

ระบบและวิธีการท างาน 
(System and Work 
Process on Digital 

Platform)

นวัตกรรมและองค์ความรู้ / 
(Innovation and 

Knowledge)

การพัฒนาเทคโนโลยี 
(Technology) บุคลากร (People)

• จัดหาน ้า
• บริหารจัดการน ้า
• ป้องกันความเสียหาย 

และบรรเทาภัยจากน ้า

18

Strategy design Model : องค์กรอัจฉริยะ (Intelligent Organization) คือการสนธิก าลังขององค์กร (Synergy) คน องค์ความรู้ และวิธีการ
ท างานบนฐานดิจิทัล (Digital Platform) โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสารสนเทศ

การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : 

บุคลากร
▪ พัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสม และสรรหา

บุคลากรที่จะมาขับเคลื่อน
▪ พัฒนาศักยภาพด้านงานชลประทาน และ

ทักษะการบริหารจัดการที่ทันสมัย
▪ สามารถน้าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการท้างาน
▪ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีการ

ประสานงานที่ดี

การพัฒนาเทคโนโลยี
▪ แสวงหาและประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อ

การชลประทาน
▪ มีการต่อยอด และขยายผลเทคโนโลยีเพื่อการ

ชลประทาน

ระบบและวิธีการท างาน
▪ มีจัดระบบการท้างาน และกระบวนการที่

ทันสมัย เปลี่ยนแปลงได้เร็ว บนฐานดิจิทัล
▪ มีการพัฒนาเครื่องมือในการท้างาน

สมัยใหม่ บนฐานดิจิทัล

นวัตกรรมและองค์ความรู้
▪ มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบทั งองค์กร
▪ มีหน่วยงานคลังสมองในการวิเคราะห์ (Think Tank)
▪ มีการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาเพื่อน้าไปต่อยอดใน

อนาคต



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)

เป้าประสงค์ ร่างตัวชี วัด(2560-2579) กลยุทธ์ (เสนอ21มี.ค.2560)
SG10 เป็นองค์กรอัจฉริยะ KL19 : ความส้าเร็จในการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรอัจฉริยะ ประกอบด้วยความส้าเร็จดังนี  

ด้านบุคลากร
• บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีองค์ความรู้ทางด้านชลประทาน มีทักษะการบริหารจัดการ
• บุคลากรเป็น Smart Worker สามารถใช้เครื่องมือในการท้างานบนฐานของดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้
• มีการน้านวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการก่อสร้างอาคารชลประทาน
• มีการน้านวัตกรรม และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการชลประทาน (ส่งน ้า)
• ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านชลประทานสามารถใช้ประโยชน์และอ้างอิง
ด้านการพัฒนาเทคโนโลย ี
• มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการควบคุมระยะไกล (Remote Sensing) สามารถบริหารจัดการน ้าที่มีประสิทธิภาพ
• มีการควบคุมโครงการ อาคารชลประทานและยกระดับการบริหารจัดการน ้าด้วย IOT
• มีการสื่อสารหลากหลายช่องทาง (RID Multi–Platform Communication)
ด้านระบบและวิธีการท างาน
• มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการน ้า
• มีระบบการท้างานบนพื นฐานดิจิทัล
• มีระบบการเตือนภัยและการให้ข้อมูลแก่ประชาชนในแบบ Real Time และมี User Friendly Application

[เพ่ิมตัวชี้วัดใหม่]
KL20 : ร้อยละของผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเชื่อมั่นในความเป็นองค์กรอัจฉริยะของกรมชลประทาน 
(หน่วย : ร้อยละ)

[K24 ในแผนยุทธ์ 2560-2564]

กลยุทธ์ 5.1 สรรหาบุคลากรรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อน
สู่องค์กรอัจฉริยะ
กลยุทธ์ 5.2 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ 
กรอบแนวคิดและความสามารถ (Smart Worker)
กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมระบบการจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management)
กลยุทธ์ 5.4 พัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
ชลประทาน
กลยุทธ์ 5.5 พัฒนาระบบ การบริหารงานบน
พื นฐานดิจิตัล (Digital Platform) และการจัดการ
งานชลประทานในภาวะวิกฤติ

(2 ตัวชี วัด)
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สรุปจ านวนตัวชี วัด ร่างตัวชี วัด (2560 - 2579)

1. การพัฒนาแหล่งน  าและเพิ่มพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน  า (Basin-based 
Approach)

3

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น  า 9

3. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน  า 4

4. การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาค
ส่วนในการบริหารจัดการน  าชลประทานในระดับพื นที่

5

5. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 2

รวม 23

แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 : สรุปตัวชี วัดประเด็นยุทธศาสตร์

หมายเหตุ: รวมตัวชี วัดหลักและตัวชี วัดย่อย



1 กรอบทิศทางยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี

วาระน าเสนอ

WATER for all

2 เป้าหมาย ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี และโครงการส าคัญ
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3 การตอบสนองต่อสถานการณ์



กลยุทธ์ โครงการส าคัญ (Flagship Projects) ผู้รับผิดชอบหลัก

1.1 จัดท้าแผน
แม่บทการพัฒนา
ตามลุ่มน ้าหลัก และ
จัดท้าแผนแม่บท
การพัฒนาลุ่มน ้า
สาขา (ลุ่มน ้าย่อย) 
ทั งระบบ โดยจัดการ
น ้าตามแนวทาง 
IWRM (Integrated 
Water Resource 
Management) 

แนวทางหลัก
1.1.1 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาลุ่มน ้าสาขา

- ศึกษาความเป็นไปได้ทั ง 254 ลุ่มน ้าสาขา (ลุ่มน ้าย่อย) 
- ทบทวนความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการที่ยังไมไ่ดม้ีการด้าเนินการในอดีต

1.1.2 โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาลุ่มน ้าสาขา (ลุ่มน ้าย่อย) 
1.1.3 โครงการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละจดัท้าแผนงานในการผนัน ้าข้ามลุ่มน ้าหรือระบบกักเก็บ
น ้า
1.1.4 โครงการศึกษาทบทวนโครงการพระราชด้ารทิี่สร้างไว้เดิม และยังไม่สมบูรณ์ (มีแหล่งเก็บ
กักน ้า แต่ยังไม่มีระบบกระจายน ้า หรือมีประสิทธิภาพในการกักเกบ็น ้าต่้า)
1.1.5 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการกอ่สร้างโครงการชลประทานขนาดใหญแ่ละขนาดกลางโดย
วิธีการ PPP
1.1.6 โครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน ้าท่ีเหมาะสมกบั
ประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงสุด
แนวทางเสริม
1.1.7 โครงการศึกษาความเป็นไปได้การด้าเนินโครงการของความร่วมมือแบบประชารัฐในการ
พัฒนาโครงการชลประทาน
1.1.8 โครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพัฒนาแหล่งน ้าชลประทานที่สอดคล้องตามนโยบาย
รัฐบาลและนโยบายสา้คัญอื่นๆ 
1.1.9 โครงการพัฒนาระบบชลประทานด้วยนวัตกรรมชั นสูง (เชื่อมโยงกลยุทธ์ 5.3 และ 1.2)

- กิจกรรม 2: ศึกษาความเป็นไปได้ในการน้ามาปรับใช้ และวางแผนการด้าเนินการ

สบก. / สพญ. / กพก. /
สชป. /สอส. / สสธ.

สพญ. / กพก. / สชป.
สบก.

กปพ. / สชป.

สบก. / สพญ. / กพก.

สบก. / กผง.

กผง. / กสช.

สบก.

สวพ. /สบอ. / สชป.

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

โครงการจัดท้าแผนพัฒนาลุ่มน ้าสาขา

ทิศทางการด าเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด และโครงการส าคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาแหล่งน  าและเพิ่มพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน  า (Basin-based Approach)

โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาลุ่มน ้าสาขา (ลุ่มน ้าย่อย)
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โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท้าแผนงานการผันน ้า

โครงการทบทวนโครงการพระราชด้าริท่ีสร้างไว้เดิม และยังไม่สมบูรณ์

โครงการศึกษาการพัฒนานวัตกรรม

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแบบ PPP

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือแบบประชารัฐ

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งน ้าตามนโยบาย

โครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน ้าท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย



กลยุทธ์ โครงการส าคัญ (Flagship Projects) ผู้รับผิดชอบหลัก

1.2 ด้าเนินการพัฒนา
โครงการชลประทาน
ตามแผนแม่บทการ
พัฒนาลุ่มน ้าหลัก และ
ลุ่มน ้าสาขา (ลุ่ม
น ้าย่อย) ด้วย
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการ
บริหารจัดการน ้า

1.2.1 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าตามแผนแม่บท และแผนพัฒนาลุ่มน ้าสาขา (ลุ่มน ้าย่อย)

1.2.2 โครงการพัฒนาระบบชลประทานด้วยนวัตกรรมชั นสูง (เชื่อมโยงกลยุทธ์ 5.3 และ 1.1)
- กิจกรรม 3: ด้าเนินการก่อสรา้งตามแผนงาน

สพญ. / กพก. / สชป.

สชป. / ส้านักหรือกอง
ที่เกี่ยวข้องทั งหมด

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาแหล่งน  าและเพิ่มพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน  า (Basin-based Approach)

23

โครงการพัฒนาแหล่งน้่าตามแผนงานท่ีด้าเนินการอยู่ในปัจจุบัน

โครงการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม

ทิศทางการด าเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด และโครงการส าคัญ



กลยุทธ์ โครงการส าคัญ (Flagship Projects) ผู้รับผิดชอบหลัก

1.3 ผันน ้าและเก็บกักน ้า
จากลุ่มน ้าในประเทศและ
แหล่งน ้านานาชาติมาใช้
ประโยชน์

1.3.1 โครงการด้าเนินการตามแผนงานการผนัน ้าข้ามลุ่มน ้า
- การผันน ้าจากลุ่มน า้กก-องิ-น่าน มาลงอ่างเก็บน ้าเขื่อนสิริกิติ์ 
- การผันน ้าจากลุ่มน า้ฝาง มาลงดันแม่น ้าปิง เพื่อให้ไหลลงอ่างเก็บน ้าเขื่อนภูมิพล

1.3.2 โครงการผันน ้าลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ
- การผันน ้าจากแมน่ ้าเลย มาลงแหล่งน ้าธรรมชาติ

1.3.3 โครงการผันน ้าจากลุม่น ้านานาชาติ
1.3.4 โครงการก่อสร้างระบบเก็บกักน ้าเพื่อไม่ให้น ้าลงทะเลหรือล้าน ้านานาชาติ

สพญ. / กพก.

สพญ. / กพก. / สชป.

สพญ.
สพญ.

1.4 ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพแหล่งน ้าเพื่อ
เพิ่มความจุในการกักเก็บ
น ้า ส้าหรับการเพิ่มพื นท่ี
ชลประทาน / รองรับความ
ต้องการการใช้น ้าท่ีเพิ่มขึ น

1.4.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน า้ 
- โครงการเพิ่มปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

สพญ. / กพก.

1.5 แสวงหาความร่วมมือ
และร่วมทุนจากภาคีในการ
พัฒนาแหล่งน ้า 

1.5.1 โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยวิธีการ PPP

1.5.2 โครงการพัฒนาโครงการชลประทานตามความร่วมมือแบบประชารฐั
1.5.3 โครงการพัฒนาก่อสร้างแหล่งน ้าชลประทานที่สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลและ
นโยบายส้าคัญอื่นๆ 

สพญ. / กพก. / 
หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ
สชป. / กพก.
สพญ. / กพก. / สชป.

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาแหล่งน  าและเพิ่มพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน  า (Basin-based Approach)

โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยวิธีการ PPP

โครงการด้าเนินการตามแผนงานการผันน ้า

24

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน ้า และอ่างเก็บน ้า

โครงการก่อสร้างชลประทานตามความร่วมมือประชารัฐ

โครงการพัฒนาแหล่งน้่าชลประทานตามนโยบาย

โครงการผันน ้าลงสู่แหล่งธรรมชาติหรืออ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่

โครงการผันน ้าจากลุ่มน ้านานาชาติ

โครงการก่อสร้างระบบเก็บกักน ้าเพื่อไม่ให้น ้าลงทะเลหรือล้าน ้านานาชาติ

ทิศทางการด าเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด และโครงการส าคัญ



กลยุทธ์ โครงการส าคัญ (Flagship Projects) ผู้รับผิดชอบหลัก

1.6 ด้าเนินงานโครงการ
ชลประทานอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ
ให้ครบทั งระบบ

1.6.1 โครงการพัฒนาโครงการพระราชด้าริที่มีอยูแ่ล้วให้ครบทั งระบบ (พัฒนาโครงการที่มีทั ง
แหล่งเก็บน ้า และระบบกระจายน ้าให้ครบถ้วน)

1.6.2 โครงการก่อสร้างโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริใหม่ (ขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก) ให้ครบทั งระบบ

สพญ. / สชป. / 
กปพ. 

สพญ. / สชป. / 
กปพ. 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาแหล่งน  าและเพิ่มพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน  า (Basin-based Approach)

โครงการพัฒนาโครงการพระราชด้าริเดิมให้ครบระบ

25

โครงการก่อสร้างโครงการชลประทานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริใหม่ให้ครบทั งระบบ

ทิศทางการด าเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด และโครงการส าคัญ



กลยุทธ์ โครงการส าคัญ (Flagship Projects) ผู้รับผิดชอบหลัก

2.1 ประเมินผลโครงการ
ลงทุนของกรม
ชลประทานเดิมตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม

2.1.1 โครงการประเมินผลโครงการชลประทานด้วยวิธีการทางเศรษฐศาสตร ์(EIRR และ 
FIRR)
2.1.2 โครงการประเมินประสทิธิภาพอาคารชลประทานและการสง่น ้า (เน้นปรับปรุงทั ง
โครงการ)
2.1.3 โครงการประเมินผลความคุ้มค่าจากโครงการชลประทานที่มีการน้านวัตกรรมมาปรบั
ใช้ในการเพิ่มปริมาณน ้าเก็บกักหรอืการบรหิารจัดการน ้า
2.1.4 โครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการปรับปรงุ ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาอาคาร
ชลประทานเดิมโดยให้องค์กรผู้ใช้น ้า, JMC และชุมชน รวมทั งการใช้แนวความคิด PPP เข้า
มามีส่วนร่วม

สบอ. / สชป. / สบก. / 
กผง.
สบอ. / สชป. / สบก. / 
กผง.
กผง.

สบอ. / กผง. / สชป. / 
กสช.

2.2 พัฒนาประสิทธิภาพ
อาคารชลประทานด้วย
ระบบเทคโนโลยีเพื่อการ
บริหารจัดการน ้าที่
ทันสมัย

2.2.1 โครงการพัฒนาโครงการชลประทานเดิม 
- ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา โครงการชลประทานให้อยู่สภาพพรอ้มใช้งาน
- ปรับปรุงโครงการชลประทานท่ีหมดอายุการใช้งาน ทั งโครงการเพื่อสอดคล้องกับการ

ใช้น ้าท่ีเปลี่ยนไป 
2.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งและระบายน ้า
2.2.3 โครงการติดตั งระบบเทคโนโลยี (เช่น IOT/bot และอื่นๆ) เพื่อการบริหารจัดการน ้า

- ยกระดับการบริหารจดัการน ้าด้วย IOT / bot และอื่นๆ
- ต่อยอดนวัตกรรม และองค์ความรู้เพื่อการจัดสง่น ้า

2.2.4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน้ าด้วยแนวทางแบบประชารัฐ

สบอ. / สชป. / สวพ.

สบอ. / สชป. / สวพ.
สบอ. / สชป. / สวพ. / 
ศทส.

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

โครงการประเมินผลโครงการด้วยวิธีการทางเศรษฐศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น  า

โครงการประเมินประสิทธิภาพอาคารชลประทาน

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุง ซ่อมแซม ด้วยองค์กรผู้ใช้น ้า และ PPP มีส่วนร่วม

โครงการพัฒนาโครงการชลประทานเดิม

โครงการพัฒนาระบบการจัดส่งน ้าด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

26

โครงการประเมินผลความคุ้มค่าจากโครงการชลประทานท่ีมีนวัตกรรม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสั่งและระบายน ้า

ทิศทางการด าเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด และโครงการส าคัญ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน ้าด้วยแนวทางแบบประชารัฐ



กลยุทธ์ โครงการส าคัญ (Flagship Projects) ผู้รับผิดชอบหลัก

2.3 พัฒนาการส่ง
น ้าอย่างมีส่วนร่วม

2.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มบทบาทกลุ่มผู้ใช้น ้า และ JMC สู่การพัฒนา Smart 
Farmer (เชื่อมโยงกลยุทธ์ 4.3)

- กิจกรรม 2: ขยายผลและเพิ่มบทบาทการท้างาน
2.3.2 โครงการสร้างการรับรูด้้านการบริหารจัดการน ้าแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องระหว่าง
กลุ่มผู้ใช้น ้า และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

สบอ. / สชป. / กสช.

สบอ. / สชป. / กสช.

2.4 ควบคุม
คุณภาพน ้าในแหล่ง
น ้าชลประทาน และ
รักษาระบบนิเวศ

2.4.1 โครงการขยายพื นท่ีควบคุมคุณภาพน ้า ในแหล่งน ้าท่ีเชื่อมต่อกับแหล่งน ้าชลประทาน
2.4.2 โครงการยกระดับประสิทธิภาพเครือ่งมือและขยายพื นท่ีในการตรวจสอบคุณภาพน ้า 
ด้วยเทคโนโลยีควบคุมระยะไกล (Remote Sensing)

สบก. / สบอ. / สชป. / สวพ.
สบก. / สบอ. / สชป. / ศทส.
/ สวพ.

2.5 สร้างความ
สมดุลในการใช้น ้า 
และจัดสรรน ้าให้มี
ประสิทธิภาพ

2.5.1 โครงการศึกษาราคาต้นทุนน ้าชลประทาน
2.5.2 โครงการปรับปรุงระเบียบ และกฎหมายค่าน ้าชลประทาน
2.5.3 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความสมดุลเพื่อการใช้น ้า
2.5.4 โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าในพื นท่ีชลประทานเดิม ที่สามารถด้าเนินการได้
2.5.5 โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าในพื นท่ีชลประทานเปิดใหม่ (ด้าเนินการพร้อมการ
พัฒนาโครงการชลประทาน)
2.5.6 โครงการออกแบบการปรับเปลี่ยนการใช้น ้าเพื่อการเกษตรตามนโยบาย เพื่อมุ่งสู่ 
Smart Farmer เช่น Agri–Map เกษตรแปลงใหญ่ เปียกสลับแห้ง
2.5.7 โครงการส่งเสริมการใช้น ้าท่ีมีประสิทธิภาพ

กผง. / สบก. / สบอ. / สชป.
สมด. / สบอ. / สชป.
สวพ. / สบอ. / สชป.
สจด. / สชป.
สจด. / สชป.

สอส. / สวพ. / สชป.

สบอ. / สชป.

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น  า

โครงการศึกษาราคาต้นทุนน ้าดิบ

โครงการจัดรูปท่ีดินในพื นท่ีชลประทานเดิม

โครงการจัดรูปท่ีดินในพื นท่ีชลประทานใหม่

โครงการออกแบบการปรับเปลี่ยนการใช้น ้าเพื่อการเกษตรตามนโยบาย
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โครงการปรับปรุงระเบียบและกฎหมายค่าน ้าชลประทาน

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความสมดุลการใช้น ้า

โครงการส่งเสริมการใช้น ้าท่ีมีประสิทธิภาพ

โครงการขยายื นท่ีควบคุมคุณภาพน ้า

โครงการยกระดับประสิทธิภาพเครื่องมือและขยายพื นท่ีการตรวจสอบคุณภาพน ้า ด้วยเทคโนโลยีควบคุมระยะไกล

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มบทบาท JMC

โครงการสร้างการรับรู้ด้านการบริหารจัดการน ้าแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง

ทิศทางการด าเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด และโครงการส าคัญ



กลยุทธ์ โครงการส าคัญ (Flagship Projects) ผู้รับผิดชอบหลัก

3.1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการน ้าใน
ภาวะวิกฤต 
(ระบายน ้าใน
พื นที่ลุ่มน ้า)

3.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารชลประทานในพื นท่ีภัยพิบัติวิกฤติรุนแรงในระดับลุ่มน ้าใหญ่ และ
ลุ่มน ้าสาขา
3.1.2 โครงการจัดท้าเส้นทางผันน ้าเลี่ยงเมืองเศรษฐกิจ / ชุมชนส้าคัญ
3.1.3 โครงการศึกษาทบทวนพื นท่ีรับน ้า
3.1.4 โครงการพัฒนาพื นท่ีให้เป็นพื นท่ีรับน ้า
3.1.5 โครงการจัดท้าแผนฉุกเฉินในภาวะวิกฤติ (Emergency Continuous Management 
Plan) ตามอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ ่และขนาดกลาง

สพญ. / กพก. / สชป. / 
สบอ.
สพญ. / กพก. / สชป. / 
สบอ.
สบก. / สชป.
สบก. / สชป.
สบอ. / สชป.

3.2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน ้า

3.2.1 โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรงุและพัฒนาทางระบายน ้า

3.2.2 โครงการปรับปรุงทางระบายน ้าเดิม (เช่น สร้างอาคารควบคุม ขุด ลอก ขยาย ทางระบาย
น ้า เป็นต้น)
3.2.3 โครงการก่อสร้างทางระบายน ้าใหม่ (เช่น คลองระบายและส่งน ้าแบบ 2 in 1)

3.2.4 โครงการศึกษาความเป็นไปได ้และก่อสร้างอุโมงค์ผันน ้าเพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
3.2.5 โครงการแก้ไขปัญหาการบุกรุกเขตชลประทาน (เขตชลประทานใหญ่ กลาง และเล็ก)

3.2.6 โครงการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ และบูรณาการงานปรับปรงุและแกไ้ขสิ่งกีดขวางทาง
น ้าของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ

สบก. / สชป. / สอส. / 
สสธ.
สพญ. / กพก. / สชป. / 
สบอ.
สพญ. / กพก. / สชป. / 
สบอ.
สบก. / สบอ. / สชป.
สมด. / สชป. / กสช. / 
สบอ.
สบก. / สชป. / สอส. / 
สสธ.

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน  า

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้่า 2 in 1

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ และก่อสร้างอุโมงค์ผันน ้า

โครงการทบทวนพื น่ีรับน ้า

โครงการพัฒนาพื นท่ีให้เป็นพื นท่ีรับน ้า

โครงการจัดท้าเส้นทางผันน ้าเลี่ยงเมืองเศรษบกิจ / ชุมชน
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โครงการก่อสร้างอาคารชลประทานในพื นท่ีภัยพิบัติวิกฤติ

โครงการปรับปรุงทางระบายน ้าเดิม

โครงการแก้ไขปัญหาการบุกรุกเขตชลประทาน

โครงการจัดท้าแผนฉุกเฉิน

โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาทางระบายน ้า

โครงการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ และบูรณาการงานปรับปรุงและแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน ้า

ทิศทางการด าเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด และโครงการส าคัญ



กลยุทธ์ โครงการส าคัญ (Flagship Projects) ผู้รับผิดชอบหลัก

3.3 ปรับปรุงระบบการ
จัดการข้อมูลด้านน ้าให้
ทันสมัย และเป็นแบบ 
Real Time เพื่อการ
พัฒนาแบบจ้าลอง (RID 
Model) และปรับปรุง
ระบบแจ้งเตือนภัย

3.3.1 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลน ้าให้เป็นระบบเดยีวกันที่มีความถูกต้องและแม่นย้า
3.3.2 โครงการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสาร (Communication Network) 
3.3.3 โครงการปรับปรุงระบบการส่งข้อมูลแบบ Real time บนฐาน Digital
3.3.4 โครงการจัดตั งและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการน า้อัจฉริยะ (Smart Water Operation 
Center : SWOC) 

- Business Intelligence
- โมเดลการคาดการณ์น ้าของลุ่มน ้า (RID Model)
- Simulation
- รองรับการจัดการน ้าในภาวะวิกฤติ

3.3.5 โครงการปรับปรุงระบบประมวลผล รายงานผล และประเมินความเสี่ยงระดับพื นท่ี
3.3.6 โครงการพัฒนาระบบคาดการณแ์ละแจ้งเตือนสถานการณ์น ้าระดับครัวเรือน (ระบบ
รับส่ง Application / Internet / SMS)

สบอ. / ศทส.
ศทส.
สบอ. / ศทส.
สบอ. / ศทส. / สชป.

สบอ. / ศทส. / สชป.
สบอ. / ศทส. / สชป.

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน  า

โครงการปรับปรุงฐานข้อมูล

โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาร

โครงการปรับปรุงระบบการส่งข้อมูลแบบ Real Time

โครงการจัดตั งและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการน ้าอัจฉริยะ

โครงการปรับปรุงระบบประมวลผล รายงานผล และประเมินความเสี่ยง

โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น ้า
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ทิศทางการด าเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด และโครงการส าคัญ
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4.1 บูรณาการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคราชการ (ส่วน
ราชการ จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด ท้องถิ่น)

4.1.1 โครงการบูรณาการการท้างานรว่มกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด
4.1.2 โครงการบูรณาการการท้างานรว่มกับส่วนราชการ
4.1.3 โครงการบูรณาการการท้างานรว่มกับคณะกรรมการลุ่มน ้า
4.1.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1.5 โครงการบูรณาการการท างานและเสรมิสรา้งความเข้มแข็งแบบประชารัฐ

สชป. / กสช.
สชป. / กสช.
สชป. / กสช. / สบอ.
สชป. / กสช.

4.2 สร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือในการ
ท้างานกับภาค
ประชาชน และ NGO

4.2.1 โครงการเสริมสร้างจิตส้านึกด้านการใช้น ้าและชลประทาน ในพื นที่ท่ียังไม่มีโครงการ
ก่อสร้างชลประทาน หรือมีแผนการพัฒนาโครงการชลประทานอยู่แล้ว
4.2.2 โครงการกิจกรรมสมัพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนและ NGO
4.2.3 โครงการสร้างความร่วมมือกับ NGO ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ชลประทาน

สชป. / กสช.

สชป. / กสช.
สชป. / กสช. / สบก.

4.3 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน 
และกลุ่มผู้ใช้น ้าให้
ครอบคลุมพื นท่ี
ชลประทานที่พัฒนา
แล้ว 

4.3.1 โครงการส้ารวจและจดัท้าฐานขอ้มูลกลุ่มผู้ใช้น ้า
4.3.2 โครงการจัดตั งคณะกรรมการจดัการชลประทานในพื นท่ีทั งหมด
4.3.3 โครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการสรา้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาลุ่มน ้าสาขา 
(ลุ่มน ้าย่อย)

- ก้าหนดหลักเกณฑ์ที่ต้องมี (Criteria) ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาลุ่มน ้า
4.3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจดัการชุมชน และกลุ่มผู้ใช้น ้าแบบเสริมอ้านาจ 
ผ่านเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.)
4.3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมบทบาทกลุ่มผู้ใช้น ้า และ JMC สู่การพัฒนาเป็น 
Smart Farmer (เชื่อมโยงกลยุทธ์ 2.3)

- กิจกรรม 1: พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความเขม้แข็ง

สชป. / กสช. / สบอ.
สชป. / กสช. / สบอ.
สบก. / กสช. / สชป.

กสช. / สชป. / สมอ.

กสช. / สชป. / สมอ.

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน  า
ชลประทานในระดับพื นที่

โครงการบูรณาการท้างานร่วมกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปท

โครงการเสริมสร้างจิตส้านึกด้านการใช้น ้าและชลประทาน

โครงการให้โอกาส NGO ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการชลประทาน

โครงการส้ารวจและจดัท้าฐานข้อมูลกลุ่มผูใ้ช้น ้า

โครงการจัดตั งคณะกรรมการจัดการชลประทานในพื นท่ีทั งหมด

โครงการพัฒนาศักยภาพและการบริหารัดการชุมชน และกลุ่มผู้ใช้น้่าแบบเสริมอ้านาจ
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โครงการกิจกรรมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน และ NGO

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย JMC และเสริมความเข้มแข็ง

โครงการบูรณาการท้างานร่วมกับส่วนราชการ

โครงการบูรณาการท้างานร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน ้า

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาลุ่มน ้าสาขา

โครงการบูรณาการการท้างานและเสริมสร้างความเข้มแข็งแบบประชารัฐ

ทิศทางการด าเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด และโครงการส าคัญ



กลยุทธ์ โครงการส าคัญ (Flagship Projects) ผู้รับผิดชอบหลัก

5.1 สรรหาบุคลากรรุน่
ใหม่ในการขับเคลื่อนสู่
องค์กรอัจฉริยะ

5.1.1 โครงการปรับปรุงสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อขบัเคลื่อนสูอ่งค์กรอัจฉรยิะ
5.1.2 โครงการสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อรองรับการขับเคลื่อนสู่องค์กรอัจฉรยิะ

สบค.
สบค.

5.2 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้ 
ทักษะ กรอบแนวคิด
และความสามารถ 
(Smart Worker)

5.2.1 โครงการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลง 
- Manpower / Career Path / Succession

5.2.2 โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
- ผลตอบแทน / บรรยากาศ / รูปแบบการท้างาน 

5.2.3 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรสู่การเป็นบุคลากรที่มีความรู ้(Knowledge Worker)
- องค์ความรู้ทางด้านชลประทาน / ทักษะการบริหารจัดการ / ภาษา
- ทักษะการ Coaching / Mentoring / ทักษะการวิเคราะห์เชิงตรรกะ

5.2.4 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นบุคลากรอจัฉรยิะ (Intelligent Worker)
- ทักษะการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะการมีส่วนร่วม

สบค.

สบค.

สบค.

สบค.

5.3 ส่งเสริมระบบการ
จัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge 
Management)

5.3.1 โครงการปรับบทบาทสถาบันพัฒนาการชลประทาน
- เป็นคลังสมองเสริมงานของกรมชลประทาน
- มีบุคลากรชลประทานท่ีเกษียณอายุราชการไปแล้วเข้ามารว่มในคลังสมอง 
- มีการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเชื่อมโยงบุคลากรในกรมชลประทาน และบุคคลภายนอก

5.3.2 โครงการพัฒนาระบบและการจดัการองค์ความรู ้(Knowledge Management) ทั ง
องค์กร
5.3.3 โครงการวิจัยและพัฒนางานด้านชลประทาน
5.3.4 โครงการประเมินองค์กรเพื่อมุง่สู่การเป็นองค์กรอจัฉรยิะ

สวพ.

สวพ. / สบค.

สวพ.
กพร. / กผง.

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

โครงการปรับบทบาทสถาบันชลประทาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรสู่การเป็น Knowledge Worker

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรสู่การเป็น Intelligent Worker

โครงการพัฒนา Knowledge Management
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โครงการวิจัยและพัฒนางานด้านชลประทาน

โครงการทบทวนสมรรถนะองค์กร

โครงการสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่

โครงการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการเสริมสร้างความผูกพัน

โครงกาประเมินองค์กรเพื่อมุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะ

ทิศทางการด าเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด และโครงการส าคัญ



กลยุทธ์ โครงการส าคัญ (Flagship Projects) ผู้รับผิดชอบหลัก

5.4 พัฒนา
เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการ
ชลประทาน

5.4.1 โครงการพัฒนาระบบชลประทานด้วยนวัตกรรมชั นสูง (เชื่อมโยงกลยุทธ์ 1.1 และ 1.2)
- กิจกรรม 1: มีงานศึกษาวิจัยและต่อยอดงานวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น เขื่อนใต้ดิน การอัดน ้า

เพิ่มปริมาณน ้าใต้ดินเพื่อการเกษตร การต่อยอดนวัตกรรมด้านชลประทานระดบัชุมชนเพื่อ
ขยายพื นที่เกษตรกรรม หรือนวัตกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ นในอนาคต 

5.4.2 โครงการพัฒนาการสื่อสารหลากหลายช่องทาง (RID Multi–Platform Communication)
5.4.3 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการควบคุมระยะไกลเพื่อการพัฒนาแหล่งน ้า
และการบริหารจัดการน ้าที่มีประสิทธิภาพ
5.4.4 โครงการประยุกต์ใช้เครื่องจักรกล สมองกลในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการชลประทาน

สวพ.

สวพ. / ศทส.
สวพ. / ศทส.

สคก. / สวพ.

5.5 พัฒนาระบบ 
การบริหารงานบน
พื นฐานดิจิตัล 
(Digital Platform) 
และการจัดการงาน
ชลประทานใน
ภาวะวิกฤติ

5.5.1 โครงการจัดระบบการท้างานบนพื นฐานดิจิทัล (Digital Organization) – เช่น ระบบ IT 
(Hardware/Software) พัฒนาการใช้งาน Cloud Computing ฐานข้อมูลด้านน ้าและองค์กร 
ระบบงานการพัสดุ งานบริหารบุคคล งานสารบัญ การรายงาน เป็นต้น
5.5.2 โครงการพัฒนา Application เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท้างานบนพื นฐานของดิจิทัล 
(Digital Organization) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ – MIS / Big data / GIS 
5.5.3 โครงการพัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัยข้อมูล และไซเบอร์ (Data and Cyber 
Security)
5.5.4 โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการด้าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)

- BCP / Recovery Plan / Mirror Site
5.5.5 โครงการศึกษาการปรับปรงุและแกไ้ขกฎหมาย มาตรการ และระเบียบต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท้างาน

- ระเบียบการใช้ที่ดิน / พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า

ศทส. / ทุกส้านัก กอง

ศทส. / ทุกส้านัก กอง

ศทส.

ศทส. / ทุกส้านัก กอง

สมด. / ทุกส้านัก กอง

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)

โครงการพัฒนาระบบชลประทานด้วยนวัตกรรมชั นสูง

โครงการพัฒนาการสื่อสาร

โครงการจัดท้าระบบงานบนฐานดิจิทัล

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการควบคุมระยะไกล

โครงการประยุกต์ใช้เครืองจักรกล สมองกลในการเพิ่มประสิทธิภาพ

32

โครงการพัฒนา Application เพื่อการปฏิบัติงานบนฐานดิจิทัล

โครงการพัฒนาความปลอดภัยข้อมูลและไซเบอร์

โครงการศึกษาการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย

โครงการพัฒนาความปลอดภัยข้อมูลและไซเบอร์

ทิศทางการด าเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด และโครงการส าคัญ
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แผนที่ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579
วิสัยทัศน์ : องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความม่ันคงด้านน  า (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการภายในปี 2579

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

คุณ
ภา

พบ
ริก

าร
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร

SG1 มีปริมาณน  าเก็บกัก
และพื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น

SG4 การปรับเปลี่ยนการใช้น  า
ภาคเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ น

SG9 ยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และชุมชนในพื นที่ 

ในการบริหารจัดการการชลประทาน 

SG2 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทางการเกษตร
ในพื นที่ชลประทาน

SG5 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ที่ลดลง อันเนื่องมาจากอุทกภัย

และภัยแล้ง

SG6 การคาดการณ์สถานการณ์น  า
มีความทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ

ชลประทานที่ทันต่อเหตุการณ์

SG7 บูรณาการร่วมกับจังหวัด 
กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น ในการบริหาร

จัดการน  าในพื นที่

SG8 เพิ่มเครือข่ายให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มผู้ใช้น  า (เครือข่ายผู้ใช้น  าเกษตร 

อุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม อ่ืนๆ)

SG3 การบริหารจัดการน  า
โดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน  า

ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม ตามปริมาณ

น  าต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภค 
บริโภค เกษตร อุตสาหกรรม และ

รักษาระบบนิเวศ)

SG10 เป็นองค์กรอัจฉริยะ

ส่งเสริมนวัตกรรมและองค์ความรู้ ปรับปรุงระบบและวิธีการท างานพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาแหล่งน  า 
และเพ่ิมพื นที่ชลประทาน 

ตามศักยภาพลักษณะลุ่มน  า 
(Basin-based Approach)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน  าอย่างบูรณาการ 
ตามวัตถุประสงค์การใช้น  า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ 
(Turnaround to Intelligent 

Organization)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
(Networking and Participation) ของ

ทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการน  า
ชลประทานในระดับพื นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การป้องกันความเสียหาย
และสนับสนุนการบรรเทาภยัอัน

เกิดจากน  า



1 กรอบทิศทางยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี

วาระน าเสนอ

WATER for all

2 เป้าหมาย ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี และโครงการส้าคัญ

34

3 การตอบสนองต่อประเด็นท้าทาย
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ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี ต่อการตอบสนองต่อประเด็นท้าทาย

ความต้องการการใช้น  าที่เพิ่ม
สูงขึ น

การตอบสนองต่อนโยบายและ
กฎหมายที่ส าคัญ

ความขัดแย้งเรื่องการใช้น  า
รุนแรง

การขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ์
สูง / บุคลากรเกษียณอายุ

มีภัยพิบัติทางน  าที่รุนแรง

การพัฒนาทางด้านนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี

การโจมตีทางด้านสารสนเทศ

1 2 3 4

5 6 7

ตัวอย่างประเด็นท้าทาย
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1. ความต้องการการใช้น  าที่เพิ่มสูงขึ น
การคาดการณ์ประชากรโลก

ความต้องการใช้น  าของโลก ปี ค.ศ. 2000 – 2050

สรุปสถานการณ์
ความต้องการการใช้น ้าท่ีเพ่ิมสูงขึ นจากการขยายตัวของประชากร และขยายตัวของเมือง

• สหประชาชาติคาดการณ์ว่า คาดการณ์ว่าประชากรโลกจะพุ่งสูงขึ นถึง 8 พันล้านคนในปี ค.ศ. 2030 และ 9 
พันล้านคนในปี ค.ศ. 2050 และจะมีความต้องการใช้น  าทั่วโลกจะเพ่ิมขึ นอีกรอ้ยละ 55 ภายในปี 
ค.ศ. 2050 แต่หากพฤติกรรมการใช้น ้าของผู้คนท่ัวโลกยังด้าเนินต่อไปเช่นทุกวันนี  โลกของเราจะเหลือน ้า
เพียงพอใช้เพียงร้อยละ 60 ของความต้องการใช้น ้าทั งหมดภายใน 15 ปีจากนี  หรือในปี ค.ศ. 2050

• ในปี ค.ศ. 2014 ประชากรราว 3.9 พันล้านคน หรือร้อยละ 54 ของประชากรโลก อาศัยอยู่ในเขตเมือง ทั งนี  
คาดการณ์ว่าจะมีประชากรเมืองเพิ่มสูงขึ นถึง 6.3 พันล้านคน หรือสองในสามของประชากรโลก ภายในปี 
ค.ศ. 2050

ความต้องการการใช้น ้าท่ีเพ่ิมสูงขึ นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

• มีการคาดการณ์กันว่า ภายในปี ค.ศ. 2050 สัดส่วนความต้องการในการใช้น ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส้าคัญ โดยความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ น ส่งผลต่อ
ความต้องการการใช้น  าในภาพรวมที่จะเพิ่มสูงขึ นร้อยละ 55 (OECD, 2012) ท้าให้เกิดความต้องการพื นท่ี
และน ้าส้าหรับใช้เป็นปัจจัยการผลิตมากขึ น

• ในประเทศไทย ส้านักนายกรัฐมนตรีได้ออกแถลงการณ์การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 ว่า
ประเทศไทยจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประมาณร้อยละ 3.5 – 4 ทั งจากภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
และการท่องเท่ียว / การบริการ (ซึ่งอาจสะท้อนถึงความต้องการการใช้น ้าท่ีเพ่ิมมากขึ นได้)

ที่มา: UN

ที่มา: OECD
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1. ความต้องการการใช้น  าที่เพิ่มสูงขึ น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาแหล่งน  าและเพิ่มพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน  า (Basin-based Approach)

กลยุทธ์ โครงการส าคัญ
1.1 จัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาตามลุ่มน ้าหลัก และจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้า
สาขา (ลุ่มน ้าย่อย) ทั งระบบ โดยจัดการน ้าตามแนวทาง IWRM (Integrated Water 
Resource Management) 

1.1.1 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาลุ่มน ้าสาขา
- ศึกษาความเป็นไปได้ทั ง 254 ลุ่มน ้าสาขา (ลุ่มน ้าย่อย) / ทบทวนความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการที่ยังไม่ได้มีการด้าเนินการในอดีต

1.1.2 โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาลุ่มน ้าสาขา (ลุ่มน ้าย่อย) 
1.1.3 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และจัดท้าแผนงานในการผันน ้าข้ามลุ่มน ้าหรือระบบกักเก็บน ้า
1.1.4 โครงการศึกษาทบทวนโครงการพระราชด้าริที่สร้างไว้เดิม และยังไม่สมบูรณ์ (มีแหล่งเก็บกักน ้า แต่ยังไม่มีระบบกระจายน ้า หรือมีประสิทธิภาพในการกัก
เก็บน ้าต่้า)
1.1.5 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยวิธีการ PPP
1.1.6 โครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน ้าท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงสุด

1.2 ด้าเนินการพัฒนาโครงการชลประทานตามแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าหลัก และ
ลุ่มน ้าสาขา (ลุ่มน ้าย่อย) ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจดัการน ้า

1.2.1 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าตามแผนแม่บท และแผนพัฒนาลุ่มน ้าสาขา (ลุ่มน ้าย่อย)

1.4 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน ้าเพื่อเพิ่มความจุในการกักเกบ็น ้า ส้าหรับการ
เพิ่มพื นท่ีชลประทาน / รองรับความต้องการการใช้น ้าท่ีเพิ่มขึ น

1.4.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน ้า 

1.6 ด้าเนินงานโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริให้ครบทั งระบบ 1.6.1 โครงการพัฒนาโครงการพระราชด้าริที่มีอยู่แล้วให้ครบทั งระบบ (พัฒนาโครงการที่มีทั งแหล่งเก็บน ้า และระบบกระจายน ้าให้ครบถ้วน)
1.6.2 โครงการก่อสร้างโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริใหม่ (ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) ให้ครบทั งระบบ

กลยุทธ์ โครงการส าคัญ
2.2 พัฒนาประสิทธิภาพอาคารชลประทานดว้ยระบบเทคโนโลยเีพื่อการบริหาร
จัดการน ้าท่ีทันสมัย

2.2.1 โครงการพัฒนาโครงการชลประทานเดิม 
2.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งและระบายน ้า
2.2.4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน ้าด้วยแนวทางแบบประชารัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น  า
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2. การตอบสนองต่อนโยบายและกฎหมายที่ส าคัญ – 2.1 การตอบสนองต่อนโยบาย

นโยบาย Agri-Map
• รัฐบาลมีการเร่งออกนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา และพัฒนาในประเด็นที่จะช่วย

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมาจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายเกษตรแปลง
ใหญ่ / Agri-Map แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ซึ่งรวมถึงนโยบายทางด้านแนว
ทางการด้าเนินในรูปแบบต่างๆ อาทิ การด้าเนินงานแบบประชารัฐ เป็นต้น

• นอกจากนี  ในอนาคตรัฐบาล หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอาจมีการออกนโยบาย หรือมาตรการใหม่ๆ 
เพ่ิมเติมเพื่อช่วยปรับปรุงและพัฒนาการด้าเนินงานในภาพรวมของประเทศมากขึ นไปอีกเช่นกัน

นโยบายการท า Zoning การเกษตร

สรุปสถานการณ์

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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2. การตอบสนองต่อนโยบายและกฎหมายที่ส าคัญ – 2.1 การตอบสนองต่อนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาแหล่งน  าและเพิ่มพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน  า (Basin-based Approach)

กลยุทธ์ โครงการส าคัญ
1.1 จัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาตามลุ่มน ้าหลัก และจัดท้าแผนแม่บทการ
พัฒนาลุ่มน ้าสาขา (ลุ่มน ้าย่อย) ทั งระบบ โดยจัดการน ้าตามแนวทาง 
IWRM (Integrated Water Resource Management) 

1.1.7 โครงการศึกษาความเป็นไปได้การด้าเนินโครงการของความร่วมมือแบบประชารัฐในการพัฒนาโครงการชลประทาน

1.5 แสวงหาความร่วมมือและร่วมทุนจากภาคีในการพัฒนาแหล่งน ้า 1.5.2 โครงการพัฒนาโครงการชลประทานตามความร่วมมือแบบประชารัฐ
1.5.3 โครงการพัฒนาก่อสร้างแหล่งน ้าชลประทานที่สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายส้าคัญอ่ืนๆ

กลยุทธ์ โครงการส าคัญ
2.5 สร้างความสมดุลในการใช้น ้า และจัดสรรน ้าให้มีประสิทธิภาพ 2.5.6 โครงการออกแบบการปรับเปลี่ยนการใช้น ้าเพ่ือการเกษตรตามนโยบาย เพ่ือมุ่งสู่ Smart Farmer เช่น Agri–Map เกษตรแปลงใหญ่ 

เปียกสลับแห้ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น  า
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2. การตอบสนองต่อนโยบายและกฎหมายที่ส าคัญ – 2.2 การตอบสนองต่อกฎหมายและระเบียบ

เป็นกลไกให้เกิดการท างานร่วมกัน 
ต้นน  า 
 กรมทรัพยากรน  า  

ระบบชลประทานหลัก 
 กรมชลประทาน  

ระบบชลประทานรอง 
 กรมชลประทาน  

น  าท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน  

พื นที่ชุ่มน  า 
 กรมทรัพยากรน  า  

การให้บริการน  า 
 กระทรวงมหาดไทย  กรมชลประทาน  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงพลังงาน  

ระบบส ารองน  า - น  าบาดาล 
 กรมทรัพยากรน  าบาดาล  

ระบบฉุกเฉิน   วิกฤต 

• ปัจจุบัน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก้าลังมีการหารือถึงรายละเอียดของพระราชบัญญัติทรัพยากรน  า 
ซึ่งเมื่อมีผลบังคับใช้ อาจส่งผลต่อแนวทางการด้าเนินงานของกรมชลประทานได้

• นอกจากนี  ในอนาคตอาจมีการพิจารณาและก าหนดกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ เพิ่มเติม ท่ี
อาจส่งผลต่อการด้าเนินงานทางด้านชลประทานในอนาคตได้อีกเช่นกัน 

(ร่าง) แนวทางการด าเนินงานตามกรอบของพระราชบัญญตัิทรัพยากรน  า

สรุปผลการเปลี่ยนแปลง พรบ. ทรัพยากรน  า ในช่วงที่ผ่านมา
สรุปสถานการณ์

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ)
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2. การตอบสนองต่อนโยบายและกฎหมายที่ส าคัญ – 2.2 การตอบสนองต่อกฎหมายและระเบียบ

กลยุทธ์ โครงการส าคัญ
2.5 สร้างความสมดุลในการใช้น ้า และจัดสรรน ้าให้มีประสิทธิภาพ 2.5.2 โครงการปรับปรุงระเบียบ และกฎหมายค่าน ้าชลประทาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น  า

กลยุทธ์ โครงการส าคัญ
5.5 พัฒนาระบบ การบริหารงานบนพื นฐานดิจิตัล (Digital Platform) 
และการจัดการงานชลประทานในภาวะวิกฤติ

5.5.4 โครงการศึกษาการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย มาตรการ และระเบียบต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการท้างาน
- ระเบียบการใช้ที่ดิน / พรบ ทรัพยากรน ้า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)
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2. การตอบสนองต่อนโยบายและกฎหมายที่ส าคัญ – 2.3 การพัฒนาโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC)

• ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC (Eastern Economics Corridor) รัฐบาลได้มองชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา ระยอง ให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลให้ข้อเสนอพิเศษเพื่อท่ีจะสร้างการลงทุนให้
มากขึ น 

• การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจจะมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม ดังนี  โลจิสติกส์, อุตสาหกรรมเชื อเพลิง
และเคมีชีวภาพ, ธุรกิจท่องเท่ียว, ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจค้าปลีกและพื นท่ีค้าปลีก, นิคม
อุตสาหกรรม, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

สรุปแนวทางการพัฒนา EEC
สรุปสถานการณ์

หมายเหตุ: สถานการณ์นี อาจสะทอ้นใหเ้ห็นถงึตัวอยา่งนโยบายหรือโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) อื่นๆ ที่
ภาครัฐผลักดัน ซ่ึงอาจส่งผลต่อความต้องการการใช้น ้าที่เพิ่มสูงขึ นอย่างรวดเร็วได้เช่นกัน

• ซึ่งการพัฒนา EEC เน้นทั งในเรื่องของการสร้าง
เมือง และพื นท่ีอุตสาหกรรมใหม่ๆ นี  อาจส่งผล
ต่อความต้องการการใช้น ้าท่ีเพิ่มสูงขึ นจ้านวน
มาก ในช่ ว ง ร ะ ยะ เ ว ล าอั น สั น ไ ด้  (Rapid 
increase in water consumption 
demand)

กรอบเงินลงทุนในการพัฒนา EEC

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ
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2. การตอบสนองต่อนโยบายและกฎหมายที่ส าคัญ – 2.3 การพัฒนาโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาแหล่งน  าและเพิ่มพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน  า (Basin-based Approach)

กลยุทธ์ โครงการส าคัญ
1.3 ผันน ้าและเก็บกักน ้าจากลุ่มน ้าในประเทศและแหล่งน ้านานาชาติมาใช้
ประโยชน์

1.3.1 โครงการด้าเนินการตามแผนงานการผันน ้าข้ามลุ่มน ้า
- การผันน ้าจากลุ่มน ้ากก-อิง-น่าน มาลงอ่างเก็บน ้าเขื่อนสิริกิติ์ 
- การผันน ้าจากลุ่มน ้าฝาง มาลงดันแม่น ้าปิง เพ่ือให้ไหลลงอ่างเก็บน ้าเขื่อนภูมิพล

1.3.2 โครงการผันน ้าลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ
- การผันน ้าจากแม่น ้าเลย มาลงแหล่งน ้าธรรมชาติ

1.3.3 โครงการผันน ้าจากลุ่มน ้านานาชาติ
1.3.4 โครงการก่อสร้างระบบเก็บกักน ้าเพ่ือไม่ให้น ้าลงทะเลหรือล้าน ้านานาชาติ
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3. ความขัดแย้งเรื่องการใช้น  ารุนแรง

• สหประชาชาติระบุว่า ปัจจุบัน ประชากรโลก จ านวน 1 ใน 5 ก าลังประสบภาวะขาดแคลนน  าและ
ทวีความรุนแรงมากขึ น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น 
ประเทศจีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา หลายประเทศในทวีปแอฟริกา เช่น ไนจีเรีย เอธิโอเปีย และอีก
หลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกกลาง เป็นต้น

• หากไม่ได้รับการจัดการและแก้ไขที่ดีพอ อาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง และการแย่งชิง
ทรัพยากรน  าที่รุนแรงมากขึ นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น ้าเพื่อการเกษตร ท่ีอาจเกิดปัญหาทั ง
ภายในภาคการเกษตรเอง และระหว่างภาคการเกษตร และภาคส่วนอ่ืนๆ

ปริมาณการใช้น  าต่อหัวประชากรของแต่ละประเทศ

สรุปสถานการณ์ สัดส่วนน  าต่อหัวประชากร จ าแนกเป็นรายประเทศ

ที่มา: UN, Aquastat
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3. ความขัดแย้งเรื่องการใช้น  ารุนแรง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน  าชลประทานในระดับพื นที่
กลยุทธ์ โครงการส าคัญ

4.1 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคราชการ (ส่วนราชการ 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด ท้องถิ่น)

4.1.1 โครงการบูรณาการการท้างานร่วมกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด
4.1.2 โครงการบูรณาการการท้างานร่วมกับส่วนราชการ
4.1.3 โครงการบูรณาการการท้างานร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน ้า
4.1.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1.5 โครงการบูรณาการการท้างานและเสริมสร้างความเข้มแข็งแบบประชารัฐ

4.2 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการท้างานกับภาคประชาชน และ 
NGO

4.2.1 โครงการเสริมสร้างจิตส้านึกด้านการใช้น ้าและชลประทาน ในพื นที่ที่ยังไม่มีโครงการก่อสร้างชลประทาน หรือมีแผนการพัฒนา
โครงการชลประทานอยู่แล้ว
4.2.2 โครงการกิจกรรมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนและ NGO
4.2.3 โครงการสร้างความร่วมมือกับ NGO ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการชลประทาน

4.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน และกลุ่มผู้ใช้น ้าให้ครอบคลุม
พื นที่ชลประทานท่ีพัฒนาแล้ว 

4.3.3 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาลุ่มน ้าสาขา (ลุ่มน ้าย่อย)
- ก้าหนดหลักเกณฑ์ที่ต้องมี (Criteria) ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาลุ่มน ้า
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4. มีภัยพิบัติทางน  ารุนแรง

• ข้อมูลสถิติจากสหประชาชาติระบุว่าในช่วง 20 – 30 ปีที่ผ่านมามีจ านวนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ก่อตัวเพิ่มสูงขึ นเป็นอย่างมาก และกว่าร้อยละ 70 ของภัยพิบัติที่เกิดขึ นเกี่ยวข้องกับน ้าทั งสิ น 

• นอกจากนี แล้ว หากมองเฉพาะภัยน ้าท่วม จะเห็นได้ว่าในช่วง 20 – 30 ปีท่ีผ่านมา ภูมิภาคเอเชีย
ประสบภัยน  าท่วมที่สูงขึ นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงปี ค.ศ. 2004 - 2006 ท่ีจ้านวนภัยจาก
น ้าท่วมในภูมิภาคเอเชียนั นสูงกว่าจ้านวนของภัยน ้าท่วมท่ีเกิดขึ นในภูมิภาคอ่ืนๆ รวมกันทั งหมด

• ข้อมูลข้างต้นอาจชี ให้เห็นได้ว่าในอนาคต อาจมีแนวโน้มของภัยพิบัติธรรมชาติเกี่ยวกับน  าที่มี
ความถี่ ความรุนแรง และผลกระทบที่มากขึ น 

สรุปสถานการณ์
สถิติน  าท่วมแบ่งตามภูมภิาค ระหว่างปี ค.ศ. 1980 – 2006

ที่มา: Aquastat
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4. มีภัยพิบัติทางน  ารุนแรง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน  า
กลยุทธ์ โครงการส าคัญ

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน ้าในภาวะวิกฤต )ระบายน ้าใน
พื นที่ลุ่มน ้า(

3.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารชลประทานในพื นท่ีภัยพิบัติวิกฤติรุนแรงในระดับลุ่มน ้าใหญ่ และลุ่มน ้าสาขา
3.1.2 โครงการจัดท้าเส้นทางผันน ้าเลี่ยงเมืองเศรษฐกิจ / ชุมชนส้าคัญ
3.1.3 โครงการศึกษาทบทวนพื นที่รับน ้า
3.1.4 โครงการพัฒนาพื นที่ให้เป็นพื นที่รับน ้า
3.1.5 โครงการจัดท้าแผนฉุกเฉินในภาวะวิกฤติ (Emergency Continuous Management Plan) ตามอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ และขนาดกลาง

3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้า 3.2.1 โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาทางระบายน ้า
3.2.2 โครงการปรับปรุงทางระบายน ้าเดิม (เช่น สร้างอาคารควบคุม ขุด ลอก ขยาย ทางระบายน ้า เป็นต้น)
3.2.3 โครงการก่อสร้างทางระบายน ้าใหม่ (เช่น คลองระบายและส่งน ้าแบบ 2 in 1)
3.2.4 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ และก่อสร้างอุโมงค์ผันน ้าเพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วม / น ้าแล้ง
3.2.5 โครงการแก้ไขปัญหาการบุกรุกเขตชลประทาน (เขตชลประทานใหญ่ กลาง และเล็ก)
3.2.6 โครงการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ และบูรณาการงานปรับปรุงและแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน ้าของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ

3.3 ปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลด้านน ้าให้ทันสมัย และเป็น
แบบ Real Time เพ่ือการพัฒนาแบบจ้าลอง (RID Model) และ
ปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัย

3.3.1 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลน ้าให้เป็นระบบเดียวกันที่มีความถูกต้องและแม่นย้า
3.3.2 โครงการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสาร (Communication Network) 
3.3.3 โครงการปรับปรุงระบบการส่งข้อมูลแบบ Real time บนฐาน Digital
3.3.4 โครงการจัดตั งและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการน ้าอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center : SWOC) 

- Business Intelligence / โมเดลการคาดการณ์น ้าของลุ่มน ้า (RID Model) / Simulation / รองรับการจัดการน ้าในภาวะวิกฤติ
3.3.5 โครงการปรับปรุงระบบประมวลผล รายงานผล และประเมินความเสี่ยงระดับพื นท่ี
3.3.6 โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น ้าระดับครัวเรือน (ระบบรับส่ง Application / Internet / SMS)
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5. การขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง / บุคลากรเกษียณอายุ

• ทรัพยากรบุคคลท่ีมีองค์ความรู้ และประสบการณ์ (ตรง) ไม่ได้อยู่ในระบบราชการ หรือไม่ได้อยู่ท่ีกรมชลประทานอีกต่อไป ท้าให้เกิดช่องว่างของการพัฒนาบุคลากร

• ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถมาทดแทนการด้าเนินงาน

สรุปสถานการณ์
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ท่ีมา: การวิเคราะห์ของ IGP
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5. การขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง / บุคลากรเกษียณอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)

กลยุทธ์ โครงการส าคัญ

5.1 สรรหาบุคลากรรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนสู่องค์กรอัจฉริยะ 5.1.1 โครงการปรับปรุงสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนสู่องค์กรอัจฉริยะ
5.1.2 โครงการสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนสู่องค์กรอัจฉริยะ

5.2 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะ กรอบแนวคิดและความสามารถ (Smart Worker)

5.2.1 โครงการปรับปรงุระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลง 
- Manpower / Career Path / Succession

5.2.2 โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
- ผลตอบแทน / บรรยากาศ / รูปแบบการท้างาน 

5.2.3 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรสู่การเป็นบุคลากรที่มีความรู้ (Knowledge Worker)
- องค์ความรู้ทางด้านชลประทาน / ทักษะการบริหารจัดการ / ภาษา
- ทักษะการ Coaching / Mentoring / ทักษะการวิเคราะห์เชิงตรรกะ

5.2.4 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นบุคลากรอัจฉริยะ (Intelligent Worker)
- ทักษะการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะการมีส่วนร่วม

5.3 ส่งเสริมระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 5.3.1 โครงการปรับบทบาทสถาบันพัฒนาการชลประทาน
5.3.2 โครงการพัฒนาระบบและการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ทัง้องค์กร
5.3.4 โครงการประเมินองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ

5.5 พัฒนาระบบ การบริหารงานบนพื นฐานดิจิตัล (Digital Platform) 
และการจัดการงานชลประทานในภาวะวิกฤติ

5.5.1 โครงการจัดระบบการท้างานบนพื นฐานดิจิทัล (Digital Organization) – เช่น ระบบ IT (Hardware/Software) ฐานข้อมูลด้านน ้า
และองค์กร ระบบงานการพัสดุ งานบริหารบุคคล งานสารบัญ การรายงาน เป็นต้น 
5.5.2 โครงการพัฒนา Application เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท้างานบนพื นฐานของดิจิทัล (Digital Organization) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ – MIS / Big data / GIS
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6. การพัฒนาทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี

• มีนวัตกรรมทางด้านการก่อสร้าง และเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขึ นมาใหม่ ซึ่งสามารถส่งผลต่อแนวทางการด้าเนินงานของกรมชลประทาน

• มีความต้องการในการน้าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับงานชลประทานเพิ่มมากขึ น

สรุปสถานการณ์

กรอบแนวคิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดา้นการชลประทาน

3. เทคโนโลยีที่กรมชลประทานเคยศึกษาหรือมีการทดลองท าไว้แล้ว

4. เทคโนโลยีใหม่ หรือที่มีการใช้กันในโลก

2. ภูมิปัญญาชาวบ้าน

1. ศาสตร์พระราชา
การวางแผน
• ท้าอะไ? 
• ท้าอย่างไร?

ปฏิบัติตามท่ี
วางแผนมา

การตรวจสอบ
สิ่งที่ด้าเนินการ
เป็นไปตามท่ี
วางแผนหรือไม่

การปรับปรุง
ปรับปรุง หรือพัฒนาให้ดีขึ น

เน้นการศึกษาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อน้ามาปรับใช้ และการขยายผลการศึกษาหรือ
การด้าเนินงานท่ีมีอยู่เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในวงกว้างท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ นได้

http://dpm.nida.ac.th/main/index.php/articles/flood/item/208-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3-%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-flap-gate-weir-type-ii
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6. การพัฒนาทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)

กลยุทธ์ โครงการส าคัญ
5.4 พัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการชลประทาน 5.4.1 โครงการพัฒนาระบบชลประทานด้วยนวัตกรรมชั นสูง (เชื่อมโยงกลยุทธ์ 1.1 และ 1.2)

- กิจกรรม 1: มีงานศึกษาวิจัยและต่อยอดงานวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น เขื่อนใต้ดิน การอัดน ้าเพิ่มปริมาณน ้าใต้ดินเพื่อการเกษตร การต่อยอดนวัตกรรมด้ าน
ชลประทานระดับชุมชนเพื่อขยายพื นที่เกษตรกรรม หรือนวัตกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ นในอนาคต 
5.4.2 โครงการพัฒนาการสื่อสารหลากหลายช่องทาง (RID Multi–Platform Communication)
5.4.3 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการควบคุมระยะไกลเพื่อการพัฒนาแหล่งน ้าและการบริหารจัดการน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ
5.4.4 โครงการประยุกต์ใช้เครื่องจักรกล สมองกลในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการชลประทาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาแหล่งน  าและเพิ่มพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน  า (Basin-based Approach)
กลยุทธ์ โครงการส าคัญ

1.1 จัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาตามลุ่มน ้าหลัก และจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้า
สาขา (ลุ่มน ้าย่อย) ทั งระบบ โดยจัดการน ้าตามแนวทาง IWRM (Integrated Water 
Resource Management) 

1.1.9 โครงการพัฒนาระบบชลประทานด้วยนวัตกรรมชั นสูง (เช่ือมโยงกลยุทธ์ 5.3 และ 1.2)
- กิจกรรม 2: ศึกษาความเป็นไปได้ในการน้ามาปรับใช้ และวางแผนการด้าเนินการ

1.2 ด้าเนินการพัฒนาโครงการชลประทานตามแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าหลัก และ
ลุ่มน ้าสาขา (ลุ่มน ้าย่อย) ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจดัการน ้า

1.2.2 โครงการพัฒนาระบบชลประทานด้วยนวัตกรรมชั นสูง (เช่ือมโยงกลยุทธ์ 5.3 และ 1.1)
- กิจกรรม 3: ด้าเนินการก่อสร้างตามแผนงาน

กลยุทธ์ โครงการส าคัญ
2.2 พัฒนาประสิทธิภาพอาคารชลประทานดว้ยระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
จัดการน ้าท่ีทันสมัย

2.2.3 โครงการติดตั งระบบเทคโนโลยี (เช่น IOT / bot และอื่นๆ) เพื่อการบริหารจัดการน ้า
- ยกระดับการบริหารจัดการน ้าด้วย IOT bot และอื่นๆ / ต่อยอดนวัตกรรม และองค์ความรู้เพื่อการจัดส่งน ้า

2.4 ควบคุมคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าชลประทาน และรักษาระบบนิเวศ 2.4.2 โครงการยกระดับประสิทธิภาพเครื่องมือและขยายพื นที่ในการตรวจสอบคุณภาพน ้า ด้วยเทคโนโลยีควบคุมระยะไกล (Remote Sensing)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น  า
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7. การโจมตีทางด้านสารสนเทศ

• จากทิศทางความเชื่อมโยงทางด้านสารสนเทศต่างๆ ท่ีมีมากขึ น และมีการปรับแนว
ทางการด้าเนินงานไปอยู่บนพื นฐานดิจิตัลมากขึ น อาจกลายเป็นช่องให้เกิดการโจมตี 
หรือล้วงข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ หรือมีการเจาะเข้าระบบงานต่างๆ (Hack) 
ของกรมชลประทานได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบตั งแต่การโจรกรรมข้อมูล ไปจนถึงมีการ
ปล่อยไวรัส หรือลักลอบน้าโปรแกรมอันตรายเข้ามาในระบบท่ีส่งผลต่อการด้าเนินงาน

สรุปสถานการณ์ ตัวอย่างเหตุการณ์การโตมจีทางสารสนเทศที่ผ่านมา

Wannacry Malware

ที่มา: Wired UK

ที่มา: Bangkokpost
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7. การโจมตีทางด้านสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)

กลยุทธ์ โครงการส าคัญ
5.5 พัฒนาระบบ การบริหารงานบนพื นฐานดิจิตัล (Digital Platform) 
และการจัดการงานชลประทานในภาวะวิกฤติ

5.5.1 โครงการจัดระบบการท้างานบนพื นฐานดิจิทัล (Digital Organization) – เช่น ระบบ IT (Hardware/Software) ฐานข้อมูลด้านน ้าและ
องค์กร ระบบงานการพัสดุ งานบริหารบุคคล งานสารบัญ การรายงาน เป็นต้น 
5.5.2 โครงการพัฒนา Application เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท้างานบนพื นฐานของดิจิทัล (Digital Organization) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ –
MIS / Big data / GIS
5.5.3 โครงการพัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัยข้อมูล และไซเบอร์ (Data and Cyber Security)
5.5.4 โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)
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