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รายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ไตรมาสที่ 4 (สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
 

********************************************************************************** 

1. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 กรมชลประทาน  กรมพัฒนาที่ดิน  และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

2. วัตถุประสงคข์องแผน 

 1. เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทุกภาคส่วนให้ได้รับน้ำอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม โดยจัดหา พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ 

2. เพื่อจัดรูปที่ดินให้มีความเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมที่สมบูรณ์ โดยการจัดระบบชลประทาน
จัดสร้างทางลำเลียงในไร่นา ปรับระดับพื้นท่ีดิน   

3. เพื่อพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยวิธีกลและวิธีพืช รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์
ตามศักยภาพของดิน อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. เพ่ือปฏิบัติการฝนหลวงและการดัดแปรสภาพอากาศ เพ่ิมปริมาณน้ำในพ้ืนที่การเกษตร ป่าไม้ และ
เขื่อนเก็บกักน้ำ ในการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง     

3. เป้าหมายของแผน 

 การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ 422,673 ล้านไร่ จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 608 แห่ง 
พ้ืนที่ชลประทาน 162,400 ไร่ ความจุกักเก็บน้ำ 140.86 ล้านลูกบาศก์เมตร จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
1 แห่ง พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง 230 ล้านไร่ ปริมาณฝนจากปฏิบัติการฝนหลวง 
1,600 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 898 ตัน และจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ
เพ่ือเกษตรกรรม 88,991 ไร่   

4. งบประมาณของโครงการภายใต้แผนการบริหารจัดการน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 งบประมาณรวมทั้งสิ้น  62,585.6676 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 50,168.8888 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 80.16 ซ่ึงต่ำกวา่เป้าหมาย โดยจำแนกเป็นรายหน่วยงานได้ดังนี้ 

4.1 กรมชลประทาน เบิกจ่ายงบประมาณได้ 49,847.2142 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.11 
ของงบประมาณรวม 62,220.1556 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากงานส่วนใหญ่เป็น
งานก่อสร้างที่ใช้เวลาในการดำเนินการตลอดปี เมื่อดำเนินงานไปสักระยะในช่วงกลางปีงบประมาณ ต้องประสบ
กับสภาพดินฟ้าอากาศที่ฤดูฝนมาเร็วกว่าปกติ ปริมาณน้ำที่ค่อนข้างมาก ประกอบกับการขาดแคลนแรงงานจาก
สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    

4.2 กรมพัฒนาที่ดิน เบิกจ่ายงบประมาณได้ 37.9702 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.92 ของงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร 38.0000 ล้านบาท การดำเนินงานเป็นงานจ้างดำเนินงาน ผู้รับจ้างสามารถดำเนินงาน
ได้ตามกำหนด 

4.3 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เบิกจ่ายงบประมาณได้ 283.7044 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.62 
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 327.5120 ล้านบาท การเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าเป้าหมายเกิดจากกิจกรรม
การปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่ดำเนินการได้เพียงร้อยละ 36.01 
ของเป้าหมาย เนื่องจากฤดูฝนที่มาเร็วและปริมาณน้ำที่ ไหลเข้าเขื่อนและอ่างมีปริมาณมากทำให้บางแห่งเกิน
ปริมาณความจุในการเก็บกัก ทำให้กิจกรรมนี้ยุติการดำเนินการไป 
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5. ผลการดำเนินงาน 

5.1 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ  
1) วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การระบายน้ำ ตลอดจนการพัฒนาระบบการระบายน้ำ  
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม โดยการก่อสร้าง 

ปรับปรุง ประตูระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ อาคารบังคับน้ำ สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ เขื่อน/อาคาร/พนัง
ป้องกันตลิ่ง รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน     

3) ผลการดำเนินงาน  
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 8,469.6656 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.62 จากเป้าหมาย 

11,199.7475 ล้านบาท  
3.2) ผลการก่อสร้าง ปรับปรุง ประตูระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ อาคารบังคับน้ำ สถานีสูบน้ำพร้อม

อาคารประกอบ เขื่อน/อาคาร/พนังป้องกันตลิ่ง ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน แล้วเสร็จ 104 รายการ 
คิดเป็นร้อยละ 39.85 ของเป้าหมาย 261 รายการ มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 221,260 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
52.35 ของเป้าหมาย 422,673 ไร่ 

4) ข้อค้นพบ จากการติดตามในพื้นที่พบว่าการก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ลำน้ำ เมื่อมีฝนตกทำให้
มวลน้ำไหลเข้าพื้นที่จุดก่อสร้างทำให้เกิดความเสียหายและเกิดความล่าช้าในการดำเนินการ บางพื้นที่มีปัญหา
ในการวางแนวการก่อสร้าง การเบี่ยงทิศทางการไหลน้ำ ที่ต้องผ่านพื้นที่ป่า/พื้นที่ของเกษตรกร บางพื้นที่ต้อง
ขออนุญาตใช้พื ้นที ่ทำให้ใช้เวลาดำเนินการเพิ ่มขึ ้น  บางพื ้นที่ผู ้ร ับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ตาม
กำหนดเวลาในสัญญา  

5) ข้อเสนอแนะ หน่วยปฏิบัติได้ทำทางเบี่ยงน้ำหรือกั้นพื้นที่ก่อสร้างให้สามารถดำเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง การขอใช้พื้นที่ของเกษตรกรมีการเจรจาขอใช้และปรับปรุงให้กลับสู่สภาพปกติก่อนส่งคืน ในกิจกรรมที่
ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้กรมชลประทานได้เปลี่ยนมาใช้วิธีการดำเนินงานเอง  

6) ภาพการดำเนินงาน 

ประตูระบายน้ำท่าช้างพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเชียงใหม่ 

ระบบระบายน้ำหนองยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
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คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง 

ระบบระบายน้ำลำห้วยซับประดู่ จังหวัดนครราชสีมา 

ระบบระบายน้ำห้วยอังกรวง-โคกบัว จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

5.2 โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟู พื้นที่เกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
1) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยวิธีกล และวิธีพืช รวมถึงการส่งเสริมให้

เกษตรกรใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของดินอย่างเหมาะสม  
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างดำเนินการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ลาดชัน 

อัตราการชะล้าง พังทลายของดินสูง โดยใช้วิธีกลในการปรับแนวการไหลของน้ำให้ช้าลง ลดการไหลบ่า ให้ซึมลงดิน 
เพ่ิมปริมาณน้ำใต้ดิน สร้างบ่อดักตะกอน และวิธีพืชโดยการปลูกพืชที่ช่วยยึดหน้าดิน ชะลอการไหลของน้ำ และ
ดักตะกอนดิน  

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 37.9702 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.92 ของเป้าหมาย 38.0000 

ล้านบาท 
3.2) ผลการดำเนินงานได้ 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย ในพ้ืนที่ 8,160 ไร่   
 
 



4 
 

5.3 โครงการดัดแปรสภาพอากาศ  
1) วัตถุประสงค ์เพ่ือปฏิบัติการทำฝนเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ำในพ้ืนที่การเกษตร ป่าไม้ และเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ 

รวมทั้งการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป 
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ ภาระกิจหลักคือการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที ่ทั ่วประเทศ ทั ้งพื ้นที่

เกษตรกรรมที่ประสบภัยแล้ง และพ้ืนที่เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ    
3) ผลการดำเนินงาน 

3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 283.7044 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.62  ของเป้าหมาย 
327.5120 ล้านบาท 

3.2) ผลการดำเนินงานได้ 189.07 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 82.20 ของเป้าหมายพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง 230 ล้านไร่ ปริมาณน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื ้นที่
การเกษตร ดำเนินการได้ 1,076.12 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 97.83 ของเป้าหมาย 1,100 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ดำเนินการได้ 180.04 
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 36.01 ของเป้าหมาย 500 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่
ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวงร้อยละ 80.98 คิดเป็นร้อยละ 101.23 ของ
เป้าหมาย  

4) ข้อค้นพบ กิจกรรมการปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำดำเนินการได้เพียงบางส่วน
เนื่องจากฤดูฝนที่มาเร็วกว่าปกติ และปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำมีปริมาณมากเกินระดับความจุ
ในการกักเก็บทำให้กิจกรรมนี้หยุดดำเนินงานไป 

 

5.4 โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  
1) วัตถุประสงค ์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำของประชาชน สำหรับใช้ทำการเกษตร 

และอุปโภคบริโภค ทำให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ในการก่อสร้างโครงการชลประทาน
ขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำขนาดเล็กในพ้ืนที่ชุมชน/ชนบท และก่อสร้างโครงการแก้มลิง 

2) กิจกรรมที่ดำเนินการ ก่อสร้างฝาย ทำนบดิน แก้มลิง อ่างเก็บน้ำ เขื่อน ระบบส่งน้ำพร้อมอาคาร
ประกอบ อาคารบังคับน้ำ อาคารอัดน้ำ สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 21,668.9725 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.25 ของ

เป้าหมาย 28,419.9684 ล้านบาท 
3.2) ผลการก่อสร้างฝาย ทำนบดิน แก้มลิง อ่างเก็บน้ำ เขื่อน ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ 

อาคารบังคับน้ำ อาคารอัดน้ำ และสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ ทำการจัดซื้อจัดจ้างได้ 586 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 96.38 ของเป้าหมาย 608 แห่ง โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 297 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.85 
มีโครงการที ่ดำเนินการแล้วเสร็จ 289 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47.53 ของเป้าหมาย 608 แห่ง เพิ ่มพื ้นที่
ชลประทานได้ 120,688 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.32 เพ่ิมปริมาณความจุกักเก็บน้ำได้ 111.70 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 79.30 ของเป้าหมาย 140.86 ล้านลูกบาศก์เมตร  

4) ข้อค้นพบ จากการติดตามในพ้ืนที่พบการขาดแคลนแรงงานคน เนื่องจากมีการเคลี่อนย้ายแรงงาน
กลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลหยุดยาวต่าง ๆ และสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
การสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าต้องทำการขยายเขตไฟฟ้า ที่ใช้กำลังไฟฟ้า 3 เฟส และการส่งมอบเครื่องสูบน้ำ
ล่าช้าทำให้การดำเนินการติดตั้งได้ช้ากว่าแผนที่วางไว้ อุปสรรคในการวางแนวท่อส่งน้ำที่ต้องผ่านพื้นที่ของ
เกษตรกรได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจัดการพื้นที่ทั้งการตัดต้นไม้ และสิ่งกีดขวางต่าง ๆ  มีการเปลี่ยนการ
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ถือครองที่ดินที่ขอใช้พื้นที่ การจัดซื้อท่อส่งน้ำมีความล่าช้า และฤดูฝนมาเร็วกว่าปกติ เป็นปัจจัยที่ทำให้การ
ดำเนินงานไดช้้าลง  

5) ข้อเสนอแนะ ต้องเร่งรัดผู้รับจ้างส่งมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเพื่อให้โครงการสามารถ
ดำเนินการได้ตามกำหนด ส่วนการขอใช้พื ้นที ่ต้องมีการเจรจาขอใช้พื ้นที่กับเจ้าของใหม่โดยเร็วเพื ่อลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเข้าดำเนินการได้    

6) ภาพการดำเนินงาน 

ฝายเหมืองบน พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดลำปาง 

สถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหลา่ยฮ่องปุ ๊จังหวัดลำปาง 

ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ฝายตำบลละลม พร้อมขุดลอก จังหวัดนครราชสีมา 

5.5 ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน  
1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน สามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดย

การบริหารจัดการน้ำ  
2) กิจกรรมที่ดำเนินงาน ส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี ่ยวกับอาคารและสถานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน/ที ่ทำการ โรงเรือนต่าง ๆ โรงจอดรถ ระบบสาธารณูปโภค  บ้านพัก 
ยานพาหนะ ป้ายโครงการ และทุ่นกันผักตบชวา เป็นต้น    

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 1,870.3116 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.38 ของเป้าหมาย 

1,882.0446 ล้านบาท 
3.2) ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 444 รายการ คิดเป็นร้อยละ 80.58 ของเป้าหมาย 551 รายการ 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 104 รายการ และอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ พื้นที่ชลประทานที่มีการบริหาร
จัดการน้ำแล้ว 36.04 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 131.20 ของเป้าหมาย 27.47 ล้านไร่ 

 

5.6 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
1) วัตถุประสงค์ เพื ่อให้เกษตรกรที ่อยู ่ในเขตพื ้นที ่โครงการหลวงและโครงการอันเนื ่องมาจาก

พระราชดำริได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดหาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ 
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ ระบบ

ระบายน้ำ ของฝาย แก้มลิง อ่างเก็บน้ำ สร้างเขื่อนป้องกันกัดเซาะตลิ่ง ปรับปรุง/ขุดลอกคูคลอง ในพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2,036.3134 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.44 ของเป้าหมาย 

2,411.5148 ล้านบาท 
3.2) ผลดำเนินงานแล้วเสร็จ 71 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.30 ของเป้าหมาย 101 แห่ง มี

เกษตรกร/ประชาชนได้รับประโยชน์ 69,120 ราย คิดเป็นร้อยละ 345.60 ของเป้าหมาย 20,000 ราย  
4) ข้อค้นพบ จากการติดตามในพื้นที่ การดำเนินงานส่วนใหญ่ขาดแคลนแรงงาน แรงงานบางส่วน

ต้องหยุดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้งานจ้างดำเนินการ/งานดำเนินการเองล่าช้า ปัญหาเรื่องฝน
ที่ตกเร็วกว่าปกติส่งผลต่อการดำเนินงานในพื้นที่ เกิดน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง น้ำพัดดินโคลนไหลลงพื้นที่ก่อสร้าง
ทำให้ต้องดำเนินการขุดลอกก่อนการดำเนินการ จุดก่อสร้างบางจุดมีการปรับเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นแล้ว 
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5) ข้อเสนอแนะ หน่วยปฏิบัติต้องเตรียมหาแรงงานทดแทนกรณีเกิดการระบาดของโรค และป้องกัน
น้ำท่วมพื ้นที่ก่อสร้างโดยการเบี่ยงน้ำ สร้างแนวป้องกันพื ้นที่ก่อสร้าง และในระหว่างการรอการจัดสรร
งบประมาณต้องมีการเตรียมหาพื้นที่จุดก่อสร้างทดแทนที่เหมาะสมในการดำเนินงานโครงการให้สามารถ
ดำเนินโครงการต่อไปได ้

6) ภาพการดำเนินงาน 

ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายวัดบ้านปงเหนือ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปอน (เหมืองแม่ว้า) จังหวัดลำปาง 
 

ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 (ระยะท่ี 2) จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

5.7 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน  
1) วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึง โดยการ

บำรุงรักษาอาคารและระบบชลประทาน  
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารส่งน้ำ คลองส่งน้ำ คันคลอง รางน้ำ สะพาน ท่อลอด 

หินก่อหน้า-ท้ายอาคาร บำรุงรักษาหัวงาน ซ่อมแซมอุปกรณ์ ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องจักรกล ขุดลอกอ่าง/
แก้มลิง/คลอง กำจัดวัชพืช  

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 8,484.6173 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.72 ของเป้าหมาย 

8,957.6472 ล้านบาท 
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3.2) ผลการดำเนินงาน สามารถบริหารจัดการน้ำชลประทานได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมายพ้ืนที่
ชลประทานได้รับน้ำต่อพ้ืนที่เป้าหมาย  

4) ข้อค้นพบ จากการติดตามในพื้นที่ ปริมาณน้ำต้นทุนมีไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการน้ำให้
เพียงพอในแต่ละพื้นที่เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการน้ำทำการเกษตร ซึ่งปริมาณน้ำที่จัดสรรได้มีจำกัด 
ทำให้น้ำไม่ท่ัวถึงแปลงเกษตรกรที่อยู่ท้ายน้ำ ประกอบกับขาดแคลนเจ้าหน้าที่และงบประมาณในการดูแล รายงาน
สถานการณ์น้ำในพ้ืนที ่ทำให้การบริหารจัดการน้ำชลประทานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ  

5) ข้อเสนอแนะ ต้องมีการบริหารจัดการน้ำโดยการแจ้งข้อมูลปริมาณน้ำที่มีอยู่และแนวทางการ
จัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้น้ำลดปัญหาการแย่งน้ำทำการเกษตรในพื้นที่ รวมทั้งการเพิ่มบุคลากรใน
รูปแบบชลประทานอาสาเพื่อดูแล รายงานสถานกาณ์น้ำในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลและสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
และครอบคลุมนำไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) ภาพการดำเนินงาน 

ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง คลองแยกซอย 1L-1R, 2L-1R RMC จังหวัดลำปาง 

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค ์

เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย จังหวัดจันทบุรี 
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ซ่อมแซมอาคารรับน้ำลำสำลาย จังหวัดนครราชสีมา 

 

5.8 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ  
1) วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ  
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ การก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนยางมะตอยผสม

ยางพารา) และถนนยางพาราดินซีเมนต์ที่เป็นถนนดินลูกรัง ในการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนทางเข้า
พ้ืนที่โครงการ ในบริเวณโครงการ ถนนคันคลองส่งน้ำ รอบพ้ืนที่รอบแก้มลิง อ่างเก็บน้ำ และบริเวณสันเขื่อน     

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 1,269.1969 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของเป้าหมาย 

1,836.6767 ล้านบาท 
3.2) ผลการดำเนินงาน มีการใช้ยางพาราได้ 1,069.42 ตัน คิดเป็นร้อยละ 119.09 ของ

เป้าหมาย 898 ตัน  
4) ข้อค้นพบ จากการติดตามในพื้นที่พบว่าการดำเนินงานต้องใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ในการ

ดำเนินงาน ซึ่งในบางพื้นที่โครงการอยู่ห่างไกลและการเข้าถึงพื้นที่ค่อนข้างลำบากทำให้ความล่าช้า ในบางพื้นที่
เกิดปัญหาไม่มีเครื่องจักรกลที่สามารถดำเนินงานเองได้ จึงต้องทำการจัดจ้างดำเนินการแต่ไม่มีผู้รับจ้างและ
สถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นทำให้การดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างได้ยาก รวมถึงการเข้าปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 

5) ข้อเสนอแนะ จัดหาอุปกรณ์ที่มีขนาดเหมาะสมในการดำเนินงานเพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ทั่วถึง
ในทุกพ้ืนที ่หากไมม่ีผู้รับจ้างดำเนินงานหน่วยงานต้องปรับแผนเพ่ือดำเนินงานเองในส่วนที่สามารถทำได้เพ่ือให้
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 

6) ภาพการดำเนินงาน 

งานปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ LMC (ควนกุฏิ) จังหวัดพัทลุง 
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ถนนทางเข้าหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

ถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ปรับปรุงถนนพนังกั้นน้ำ DIKE 9-1 จังหวัดสุรินทร์ 

 

5.9 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน  
1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถรับน้ำได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่ชลประทาน 
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ฝาย ลำเหมือง บ่อพักน้ำ สถานี/โรงสูบน้ำ  

คลองส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ พื้นที่หัวงานของโครงการต่าง ๆ คลองระบายน้ำ ประตูน้ำ อาคารควบคุม/บังคับน้ำ 
กำแพงป้องกันตลิ่ง ท่อรับน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อลอด คันคลอง สะพาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุมน้ำ  

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 5,212.9437 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.25 ของเป้าหมาย 

6,577.5564 ล้านบาท 
3.2) ผลการดำเนินงาน การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ฝาย ลำเหมือง บ่อพักน้ำ สถานี/โรงสูบน้ำ  

คลองส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ พื้นที่หัวงานของโครงการต่าง ๆ คลองระบายน้ำ ประตูน้ำ อาคารควบคุม/บังคับน้ำ 
กำแพงป้องกันตลิ่ง ท่อรับน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อลอด คันคลอง สะพาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุมน้ำ 
แล้วเสร็จ 243 รายการ คิดเป็นร้อยละ 67.69 ของเป้าหมาย 359 โครงการ มีพื้นที่ชลประทานที่ได้รับ
การปรับปรุง 500,511 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 72.10 ของเป้าหมาย 694,160 ไร่  
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4) ข้อค้นพบ จากการติดตามในพื้นที่ งบประมาณที่ได้จำนวนจำกัดดำเนินการได้เพียงบางจุด
ของพื้นที่ทั้งหมดไม่ครอบคลุมทั้งโครงการ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดการขาด
แคลนแรงงาน การปฏิบัติงานที่ต้องมีการประชุมหารือ/ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ใช้น้ำ
ดำเนินการได้ลำบาก การวางท่อส่งน้ำใต้ดินผ่านชุมชนมีอุปสรรคในการวางท่อที่กระทบกับระบบท่อน้ำประปา
ของชุมชน ต้องมีการขอใช้พื้นที่ของชุมชนในการวางวัสดุอุปกรณ์ทำให้ดำเนินการได้ล่าช้า เกิดฝนตกในพื้นที่การ
เชื่อมท่อเหล็กทำได้ลำบาก และมวลน้ำที่พัดตะกอนดินเข้าไปในพ้ืนที่ก่อสร้าง   

5) ข้อเสนอแนะ ต้องมีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารกลุ่มออนไลน์ เพื่อให้สามารถประชุมกลุ่มในการ
บริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการ การวางแนวท่อต้องมีการสำรวจโครงสร้าง
พ้ืนฐานเดิมอย่างละเอียดเพ่ือลดปัญหาความเสียหายจากการดำเนินงาน ต้องมีสร้างทางเบี่ยงน้ำลดการไหลของน้ำ
และตะกอนดินเข้าพ้ืนที่ก่อสร้าง 

6) ภาพการดำเนินงาน 

ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำเขาระกำและอาคารประกอบ จังหวัดตราด 

ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลทร-บ้านคลอง จังหวัดชลบุรี 

โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1R-1L-LMC จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสาย 1R-LMP อ่างเก็บน้ำคลองกระทูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

5.10 โครงการจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม  
1) วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดินให้

ที่ดินมีความเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมที่สมบูรณ์ โดยการจัดระบบชลประทาน จัดสร้างทางลำเลียง
ในไร่นา ปรับระดับพ้ืนที่ดิน ทำการรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกันเพ่ือวางผังแปลงที่ดินใหม่ 

2) กิจกรรมที่ดำเนินการ การจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 3 โครงการ การปรับปรุงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม 30 โครงการ การจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 43 โครงการ และการปรับปรุงจัดระบบน้ำ
เพ่ือเกษตรกรรม 24 โครงการ   

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 835.0932 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.31  ของเป้าหมาย 

935.00 ล้านบาท 
3.2) ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 94 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.00 ของเป้าหมาย 100 แห่ง อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของเป้าหมาย 100 แห่ง ยกเลิก 1 แห่ง เนื่องจากเกษตรกรไม่ยินยอม
ให้เข้าดำเนินการในพื้นที่ มีพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ 73,232 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 82.29 ของเป้าหมาย 88,991 ไร่ มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ 6,705 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 92.74 
ของเป้าหมาย 7,230 ครัวเรือน  

4) ข้อค้นพบ จากการติดตามในพื ้นที ่ พบปัญหาการเข้าดำเนินการวางแนวโครงการและการ
เตรียมการในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทำการเกษตรของเกษตรกรที่บางส่วนทำการเพาะปลูกแล้วทำให้การเข้าพ้ืนที่ทำ
ได้ค่อนข้างลำบาก และการดำเนินการไม่มีการเวนคืนที่ดิน  เป็นการประกาศเขตพื้นที ่เขตโครงการและ
ดำเนินการในพื้นที่ของเกษตรกรทำให้เกษตรกรบางส่วนไม่ยินยอมหรือเกิดการเปลี่ยนใจทำให้ต้องปรับแบบ
ก่อสร้างใหมส่่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ  

5) ข้อเสนอแนะ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลพื้นที่โครงการให้เป็นปัจจุบัน
โดยเฉพาะข้อมูลการถือครองที่ดินในพื้นที่โครงการ เพื่อลดการไม่ยินยอมของเกษตรกร/ประชาชนในพื้นที่
โครงการ และในช่วงที่ดำเนินการก่อสร้างต้องมีการบรรเทาและลดผลระทบกับพื้นที่ของเกษตรกรที่อยู่บริเวณ
โครงการให้น้อยที่สุด 
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6) ภาพการดำเนินงาน 

จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะท่ี 10 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

6. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

6.1 งบประมาณ โครงการส่วนใหญ่ภายใต้แผนฯ เป็นงานก่อสร้าง ที่ใช้เวลาและมีขั้นตอนดำเนินงาน 
ประกอบกับฤดูฝนที่มาเร็วและปริมาณน้ำที่ค่อนข้างมาก ส่งผลทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
ดังนั้นกรมชลประทานควรดำเนินการเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่และหน่วยปฏิบัติต้องเร่งดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างให้ทันเวลา งานที่ดำเนินการเองต้องมีการเตรียมพ้ืนที่ให้พร้อมดำเนินงานได้ทันที 

6.2 การดำเนินการในพ้ืนที่   
      1) สภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ฤดูฝนมาเร็วการก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่ใน

พื้นที่ลำน้ำเมื่อมีฝนตกทำให้มวลน้ำไหลเข้าพื้นที่จุดก่อสร้างทำให้เกิดความเสียหาย น้ำกัดเซาะพื้นที่ก่อสร้าง 
พัดพาตะกอนดินเข้าพ้ืนที ่หน่วยปฏิบัติต้องจัดทำทางเบี่ยงน้ำหรือกั้นพ้ืนที่ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

2) การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง การรวมกลุ่มทำกิจกรรมทำได้ยากจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัว กรมชลประทาน
ควรนำรูปแบบ วิธีการรวมกลุ่ม จัดประชุม ทำประชาคม ผ่านทางออนไลน์มาใช้แทน 

3) พื้นที่โครงการ ปัญหาการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง การกำหนดแนวเขต ที่ต้องขอใช้พื้นที่ในพื้นที่
ส่วนบุคคล พ้ืนที่ป่า และพ้ืนที่ในการดูแลของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการ กรมชลประทาน 
ต้องหารือกับเจ้าของพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันเพ่ือลดระยะเวลาในการอนุญาตหรือยินยอมให้
ใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมต่อไป   

6.3 การขาดแคลนแรงงานและเครื่องจักรกล  
1) ขาดแคลนแรงงาน จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเคลื่อนย้าย

แรงงานกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาล กรมชลประทานต้องมีการบริหารจัดการแรงงานหรือเครื่องจักรกลทดแทน
เพื่อให้เพียงพอต่องานที่ดำเนินงานเอง และในงานจ้างดำเนินงานต้องมีการควบคุมการดำเนินงานตามสัญญา
อย่างใกล้ชิด  

2) ขาดแคลนเครื่องจักรกล อุปกรณ์ในการก่อสร้าง ในบางพ้ืนที่เกิดการขาดแคลนเครื่องจักรกล
ที่ใช้ดำเนินงานเอง จึงต้องทำการจัดจ้าง พื้นที่ก่อสร้างอยู่ห่างไกลและการเข้าถึงพื้นที่ค่อนข้างลำบากทำให้การ
เคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ทำได้ยาก กรมชลประทานต้องจัดหาและบริหารจัดการเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ในการดำเนินงานให้เพียงพอและทั่วถึงในทุกพ้ืนที่        

   

************************************************ 

 



แผนการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ งบประมาณ 62,585.6676 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 50,168.8888 ล้านบาท ร้อยละ 80.16

งบประมาณ

เป้าหมายของโครงการ

- ผลงาน 104 รายการ (39.85%) พื้นท่ี 221,260 ไร่
- แล้วเสร็จ 289 แห่ง (47.53%) พื้นท่ี 120,688 ไร่
- ผลงาน 444 รายการ (80.58%) พื้นท่ี 36.04 ล้านไร่
- ผลงาน 71 แห่ง (70.30%) รับประโยชน์ 69,120 ราย
- ผลงานร้อยละ 100
- ผลงาน 1,069.42 ตัน (119.09%)
- ผลงาน 243 รายการ (67.69%) พื้นท่ี 500,511 ไร่   

• จัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรม 
100 แห่ง  พื้นท่ี 88,991 ไร่ เกษตรกร 
7,230 ครัวเรือน

- ด้าเนินการแล้วเสร็จ 94 แห่ง (94.00%) 
- อยู่ระหว่างด้าเนินการ 5 แห่ง (5.00%)
- พื้นท่ี 73,232 ไร่ (82.29%)
- เกษตรกร 6,705 ครัวเรือน (92.74%)

• ป้องกันการชะล้างพังทลายดินและฟื้นฟู
พื้นท่ีเกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้้า 
จ้านวน 1 แห่ง พื้นท่ี 8,160 ไร่

- ด้าเนินการได้ 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 
พื้นท่ี 8,160 ไร่

• ปฏิบัติการฝนหลวง 230 ล้านไร่
• ปริมาณน้้าฝน 1,600 ล้าน ลบ.ม.
• พื้นท่ีเกษตรได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ 80

- ด้าเนินการได้ 189.07 ล้านไร่  ร้อยละ 82.20
- ปริมาณน้้าฝน 1,256.16 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 78.51
- ด้าเนินการได้ ร้อยละ 80.98 คิดเป็นร้อยละ 101.23

ผลการด้าเนินงาน

• ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้้า  261 รายการ
• แหล่งน้้าเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 608 แห่ง
• การจัดการงานชลประทาน 551 รายการ
• งานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 101 แห่ง
• บริหารจัดการน้้าชลประทาน ร้อยละ 100
• การใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 898 ตัน 
• งานปรับปรุงงานชลประทาน 359 รายการ

กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน
กรมฝนหลวง

และการบินเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. เพ่ือให้มีการ
บริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้าอย่าง
เป็นระบบและยั่งยืน 
ทุกภาคส่วนได้รับน้้า

อย่างทั่วถึง 
โดยจัดหา พัฒนา 
ก่อสร้าง ปรับปรุง
แหล่งน้้า พัฒนา

แหล่งน้้า การป้องกัน 
และบรรเทาภัยจากน้้า

2. เพ่ือจัดรูปที่ดิน
ให้มีความเหมาะสม

กับการท้าการ
เกษตรกรรม

ที่สมบูรณ์ โดยการ
จัดระบบ

ชลประทาน 
จัดสร้างทางล้าเลียง
ในไร่นา และปรับ

ระดับพ้ืนที่ดิน

3. เพ่ือพัฒนา
ระบบอนุรักษ์ดิน
และน้้า โดยวิธีกล
และวิธีพืช รวมถึง
ส่งเสริมให้เกษตรกร

ใช้ประโยชน์
ตามศักยภาพของ

ดิน อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4. เพื่อปฏิบัติการ
ฝนหลวงและ
ดัดแปรสภาพ

อากาศ เพิ่มปริมาณ
น้้าในพื้นที่

การเกษตร ป่าไม้ 
และเขื่อนกักเก็บน้้า 
ในการบรรเทาภัย

แล้ง และบรรเทาภัย
พิบัติให้แก่เกษตรกร
และประชาชนผู้ใช้

น้้าทั่วไป
ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565
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แผนการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
: กรมชลประทาน

งบประมาณ 62,220.1556 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 49,847.2142 ล้านบาท ร้อยละ 80.11

งบประมาณ

เป้าหมายของโครงการ

- ผลงาน 104 รายการ (39.85%) พื้นที่ 221,260 ไร่
- ผลงาน 289 แห่ง (47.53%) พื้นที่ 120,688 ไร่
- ผลงาน 444 รายการ (80.58%) 36.04 ล้านไร่
- ผลงาน 71 แห่ง (70.30%) ได้รับประโยชน์ 69,120 ราย
- ผลงาน บริหารจัดการได้ร้อยละ 100
- ผลงาน 1,069.42 ตัน (119.09%)
- ผลงาน 243 รายการ (67.69%) พื้นที่ 500,511 ไร่ 

- ด้าเนินการแล้วเสร็จ 94 แห่ง (94.00%)
- พื้นที ่73,232 ไร่ (82.29%) 
- ครัวเรือนรับประโยชน์ 6,705 ครัวเรือน (92.74%) 

ผลการด้าเนินงาน

• ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้้า  261 รายการ
• แหล่งน้้าเพิม่พืน้ที่ชลประทาน 608 แห่ง
• การจัดการงานชลประทาน 551 รายการ
• งานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 101 แห่ง
• บริหารจัดการน้้าชลประทาน ร้อยละ 100
• การใช้ยางในหนว่ยงานภาครฐั 898 ตัน 
• งานปรับปรุงงานชลประทาน 359 รายการ

• จัดรูปทีด่ินและจัดระบบน้า้เพือ่เกษตรกรรม 
100 แห่ง พื้นที ่88,991 ไร่ 
เกษตรกร 7,230 ครัวเรือน

กรมชลประทาน

เพ่ือให้มีการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า
อย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน ทุกภาคส่วน
ได้รับน้้าอย่างทั่วถึง 
โดยจัดหา พัฒนา 

ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่ง
น้้า พัฒนาแหล่งน้้า 
การป้องกัน และ
บรรเทาภัยจากน้้า

เพ่ือจัดรูปที่ดินให้มี
ความเหมาะสม
กับการท้าการ
เกษตรกรรม

ที่สมบูรณ์ โดยการ
จัดระบบชลประทาน 
จัดสร้างทางล้าเลียง
ในไร่นา และปรับ

ระดับพื้นที่ดิน

1

2

3
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แผนการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
: กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณ 38.0000 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 37.9702 ล้านบาท ร้อยละ 99.92

งบประมาณ
กรมพัฒนาที่ดิน

เพื่อพัฒนาระบบอนุรักษ์ดิน
และน้้า โดยวิธีกลและวิธีพืช 
รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกร

ใช้ประโยชน์
ตามศักยภาพของดิน 
อย่างมีประสิทธิภาพ

1

2

3

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

• ป้องกันการชะล้างพังทลายดินและฟื้นฟู 
พื้นที่เกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดิน
และน้้า จ้านวน 1 แห่ง พื้นที่ 8,160 ไร่

- ด้าเนินการได้ 1 แห่ง ตามเป้าหมาย 
พื้นที่ 8,160 ไร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน



แผนการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
: กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

งบประมาณ 327.5120 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 283.7044 ล้านบาท ร้อยละ 86.62

งบประมาณ

เป้าหมายของโครงการ

• ปฏิบัติการฝนหลวง 230 ล้านไร่
• ปริมาณน้้าฝนพื้นที่เกษตร 1,100 ล้าน ลบ.ม.
• ปริมาณน้้าฝนพื้นที่เขื่อน/อ่าง 500 ล้าน ลบ.ม. 
• พื้นที่เกษตรที่ได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ 80

- ด้าเนินการได้ 189.07 ล้านไร่  (82.20%)
- ด้าเนินการได้ 1,076.12 ล้าน ลบ.ม. (97.83%)
- ด้าเนินการได้ 180.04 ล้าน ลบ.ม. (36.01%)
- ด้าเนินการได้ ร้อยละ 80.98 (101.23%)

ผลการด้าเนินงาน

กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร

เพื่อปฏิบตักิารฝนหลวง
และดัดแปรสภาพอากาศ 
เพิ่มปริมาณน้า้ในพืน้ที่

การเกษตร ป่าไม้ และเขื่อน
กักเก็บน้า้ ในการบรรเทา

ภัยแล้ง และบรรเทาภัยพบิตัิ
ให้แก่เกษตรกรและประชาชน

ผู้ใช้น้้าทั่วไป

1

2

3
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างเป็นระบบและย่ังยืน ทุกภาคส่วนให้ได้รับน ้าอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม โดยจัดหา พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน ้า

    พัฒนาแหล่งน ้า การป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า
2. เพ่ือจัดรูปท่ีดินให้มีความเหมาะสมกับการท้าเกษตรกรรมท่ีสมบูรณ์ โดยการจัดระบบชลประทานจัดสร้างทางล้าเลียงในไร่นา ปรับระดับพื นท่ีดิน  
3. เพ่ือพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน ้า โดยวิธีกลและวิธีพืช รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของดิน อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือปฏิบัติการฝนหลวงและการดัดแปรสภาพอากาศ เพ่ิมปริมาณน ้าในพื นท่ีการเกษตร ป่าไม้ และเข่ือนเก็บกักน ้า ในการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
    และบรรเทาภัยพิบัติให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น ้าท่ัวไป  

เป้าหมายของโครงการ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 0.42 ล้านไร่ จัดหาแหล่งน ้าเพ่ิมพื นท่ีชลประทาน 608 แห่ง พื นท่ีชลประทาน 162,400 ไร่ ความจุกักเก็บ 140.86 ล้าน ลบ.ม. 
จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 1 แห่ง พื นท่ีได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง 230 ล้านไร่ ปริมาณฝนจากปฏิบัติการฝนหลวง 1,600 ล้าน ลบ.ม.
ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 898 ตัน จัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรม 88,991 ไร่  

ระยะเวลาของโครงการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการปี 2565 จ้านวน 62,585.6676  ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลงานสะสม 
(1 ต.ค. 64 - 
 30 ก.ย. 65)

1. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
   1) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า ยังไม่ด้าเนินการ 6 รายการ
       1.1 ผลการด้าเนินงาน รายการ 261 104 39.85 จัดซื อจัดจ้าง 49 รายการ
       1.2 ผู้ได้รับประโยชน์ ไร่ 422,673 221,260 52.35 ท้าข้อผูกพัน 198 รายการ
       1.3 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ล้านบาท 11,199.7475 8,469.6656 75.62 ยกเลิก 8 รายการ

แผนการบริหารจัดการน ้าทั งระบบ 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

 แผนปฏิบัติงาน หน่วยนับ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

ค้าชี แจง/ปัญหา อุปสรรค
เป้าหมาย ร้อยละ



ผลงานสะสม 
(1 ต.ค. 64 - 
 30 ก.ย. 65)

 แผนปฏิบัติงาน หน่วยนับ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

ค้าชี แจง/ปัญหา อุปสรรค
เป้าหมาย ร้อยละ

   2) โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟ้ืนฟู
        พื นท่ีเกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 

       2.1 จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า เพ่ือป้องกันการชะล้าง แห่ง 1 1 100.00
              พังทลายของดินในพื นท่ีเกษตรกรรม ไร่ 8,160 8,160 100.00
       2.2 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ล้านบาท 38.0000 37.9702 99.92
   3) โครงการดัดแปรสภาพอากาศ 
       3.1 พื นท่ีได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง ล้านไร่ 230 189.07 82.20
       3.2 ปริมาณฝนจากปฏิบัติการฝนหลวงในพื นท่ีการเกษตร ล้าน ลบ.ม. 1,100 1,076.12 97.83
       3.3 ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในเข่ือนและ
             อ่างเก็บน ้า ล้าน ลบ.ม. 500 180.04 36.01
       3.4 พื นท่ีเกษตรท่ีประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือ
             ตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง ร้อยละ 80 80.98 101.23
       3.5 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ล้านบาท 327.5120 283.7044 86.62
   4) โครงการก่อสร้างแหล่งน ้าเพ่ิมพื นท่ีชลประทาน
       4.1 ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง แห่ง 608 586 96.38
       4.2 ด้าเนินการลงนามในสัญญา แห่ง 608 586 96.38
       4.3 อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง แห่ง 608 297 48.85
       4.4 ด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ แห่ง 608 289 47.53
       4.5 เพ่ิมพื นท่ีชลประทาน ไร่ 162,400 120,688 74.32
       4.6 ความจุกักเก็บเพ่ิมขึ น ล้าน ลบ.ม. 140.86 111.70 79.30
       4.7 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ล้านบาท 28,419.9684 21,668.9725 76.25



ผลงานสะสม 
(1 ต.ค. 64 - 
 30 ก.ย. 65)

 แผนปฏิบัติงาน หน่วยนับ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

ค้าชี แจง/ปัญหา อุปสรรค
เป้าหมาย ร้อยละ

2. แผนงานพื นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
   1) ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน 
       1.1 สนับสนุนและจัดการงานชลประทาน รายการ 551 444 80.58 ยังไม่ด้าเนินการ 15 รายการ
       1.2 พื นท่ีชลประทานท่ีบริหารจัดการน ้า ล้านไร่ 27.47 36.04 131.20 จัดซื อจัดจ้าง 61 รายการ
       1.3 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ล้านบาท 1,882.0446 1,870.3116 99.38 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 475 รายการ
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้าง
        การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
   1) โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 
       1.1 ผลการด้าเนินงาน แห่ง 101 71 70.30 ยังไม่ด้าเนินการ 1 แห่ง/ ยกเลิก 3 แห่ง
       1.2 เกษตรกร/ประชาชนได้รับประโยชน์ ราย 20,000 69,120 345.60 จัดซื อจัดจ้าง 19 แห่ง
       1.3 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ล้านบาท 2,411.5148 2,036.3134 84.44 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 78 แห่ง
   2) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน ้าชลประทาน 
        2.1 พื นท่ีชลประทานท่ีได้รับน ้าต่อพื นท่ีเป้าหมาย ร้อยละ 100 100 100.00
        2.2 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ล้านบาท 8,957.6472 8,484.6173 94.72
   3) โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
       3.1 ผลการด้าเนินงาน ตัน 898 1,069.42 119.09
       3.2 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ล้านบาท 1,836.6767 1,269.2969 69.11
   4) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน
        4.1 ผลการด้าเนินงาน รายการ 359 243 67.69 ยังไม่ด้าเนินการ 15 รายการ
        4.2 พื นท่ีชลประทานท่ีได้รับการปรับปรุง ไร่ 694,160 500,511 72.10 จัดซื อจัดจ้าง 66 รายการ
        4.3 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ล้านบาท 6,577.5564 5,212.9437 79.25 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 268 รายการ

ยกเลิก 10 รายการ



ผลงานสะสม 
(1 ต.ค. 64 - 
 30 ก.ย. 65)

 แผนปฏิบัติงาน หน่วยนับ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

ค้าชี แจง/ปัญหา อุปสรรค
เป้าหมาย ร้อยละ

   5) โครงการจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรม (3.4)
        5.1 อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง แห่ง 100 5 5.00
        5.2 ด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ แห่ง 100 94 94.00
        5.3 จ้านวนพื นท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รับการจัดรูปท่ีดินและ ไร่ 88,991 73,232 82.29
              จัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรม
        5.4 ครัวเรือนรับประโยชน์ ครัวเรือน 7,230 6,705 92.74
        5.5 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ล้านบาท 935.0000 835.0932 89.31

งบประมาณท่ีเบิกจ่ายรวมทั งสิ น ล้านบาท 62,585.6676 50,168.8888 80.16


