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กรมชลประทานมี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาแหล่ ง น�้ ำ ตามศั ก ยภาพ
ของลุม่ น�ำ้ ให้เพียงพอ และจัดสรรน�ำ้ ให้กบั ผูใ้ ช้นำ�้ ทุกประเภท เพือ่ ให้ผใู้ ช้นำ�้ ได้รบั น�ำ้
อย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน�ำ 
้ โดยมีอำ� นาจ
หน้าที่ด�ำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน�้ำ  หรือ กัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือ
จัดสรรน�้ำ  เพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน กฎหมายว่าด้วยคันและคูนำ 
�้ และกฎหมายอืน่
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ความเสี ย หายอั น เกิ ด จากน�้ ำ 
ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ และการคมนาคมทางน�้ำที่อยู่ในเขต
ชลประทาน ตลอดจนด�ำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นแผนงาน
ประจ�ำปีของกรม ด�ำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม และปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็น
อ�ำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กรมชลประทานได้จดั ท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลองค์การทีด่ มี าตัง้ แต่ปี 2553
และได้มกี ารทบทวนและปรับปรุงเมือ่ ปี พ.ศ. 2557 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ เ นื่ อ งจากมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2559
ให้ทุกส่วนราชการจัดท�ำยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2561 - 2565
แผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2561 - 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 กรมจึงได้จัดท�ำยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ดังนัน้ จึงต้องมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลองค์การทีด่ ขี องกรม
ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
รวมทั้ ง เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการของกรมมี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี
มีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสามารถน�ำไปปฏิบัติ
และติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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ประกาศเจตนารมณ์

เพื่อให้การปฏิบัติราชการ
ของกรมชลประทาน
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
มีความชัดเจน โปร่งใส
มีธรรมาภิบาล
เป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง

นายประพิศ จันทร์มา
อธิบดีกรมชลประทาน
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กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบตั ภิ ารกิจหลักด้านบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ เพื่อการผลิต โดยด�ำเนินการพัฒนา
แหล่งน�ำ 
้ การบริหารจัดการน�ำ 
้ และการป้องกันบรรเทาภัยอันเกิดจากน�ำ้ อย่างบูรณาการ
เกิดประสิทธิภาพเป็นธรรม และยัง่ ยืน รวมทัง้ เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมในกระบวนการ
ต่าง ๆ ในทุกระดับให้มีความสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. 2561 - 2565 แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -  2579)
ในฐานะผู้บริหารของกรมชลประทาน เห็นสมควรให้มีการจัดท�ำนโยบาย
การก� ำ กั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ข องกรมชลประทาน เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการของ
กรมชลประทาน มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี มีความชัดเจน โปร่งใส มีธรรมาภิบาล
เป็ น ที่ ย อมรั บ ของทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อั น จะเป็ น การเสริ ม สร้ า งความมี ศั ก ดิ์ ศ รี
ของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความไว้วางใจและศรัทธาจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตลอดไป
นโยบายการก�ำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมชลประทาน ได้รวบรวมหลักการ
นโยบายการปฏิบตั ริ าชการ แนวทางปฏิบตั ิ รวมทัง้ มาตรฐานการท�ำงาน ความประพฤติทดี่ ี
บนพื้นฐานธรรมาภิบาล ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ ตามความ
คาดหวังของสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับบริการ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบุคลากร ทุกระดับของกรมชลประทาน
จะสามารถน�ำนโยบายการก�ำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ ไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติ
ในการด�ำเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบาย
การก�ำกับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้
กรมชลประทาน จะปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลองค์การที่ดีเป็นประจ�ำ 
เพื่ อ ให้ มี ค วามทั น สมั ย อยู ่ เ สมอ อี ก ทั้ ง เพื่ อ เป็ น การแสดงถึ ง พั น ธสั ญ ญาระหว่ า ง
กรมชลประทานและบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ก� ำ หนด จึ ง ขอให้ ทุ ก คนได้ ล งชื่ อ ในหนั ง สื อ รั บ ทราบ ดั ง ที่
แนบมาพร้อมกับคู่มือฉบับนี้ พร้อมทั้งยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป

(ลงชื่อ)....................................................
อธิบดีกรมชลประทาน
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564
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1. ข้อมู ลองค์การ
1.1 วิสัยทัศน์
“องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้าง
ความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580”

อธิบายวิสัยทัศน์ : องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ
ภายในปี 2580

4

องค์กรอัจฉริยะ

การปรั บ ปรุ ง องค์ ก รและบุ ค ลากร (Turnaround)
ให้ ทั น สมั ย มี ก ารท� ำ งานที่ ตั้ ง อยู ่ บ นฐานดิ จิ ทั ล ที่ มี
การน� ำ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ (เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เทคโนโลยีก่อสร้าง หรือเทคโนโลยีด้านการจัดการ)
มาปรับใช้ภายในองค์กร เพื่อการบริห ารจัดการน�้ำ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และทันสมัยต่อบริบทและสถานการณ์
ในอนาคต ทัง้ ในมิตขิ องระบบการท�ำงาน กระบวนการท�ำงาน
การจัดการองค์ ค วามรู ้ ข ององค์ ก ร และการพั ฒ นา
ศักยภาพบุคลากร

ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security)

มุ่งเน้นการจัดหาแหล่งน�้ำ  และตอบสนองต่อความ
ต้องการน�ำ้ ของภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ ไม่วา่ จะเป็น
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม อุปโภค บริโภค และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้ประชาชน
สามารถเข้ า ถึ ง การใช้ น้� ำ ได้ ตามเป้ า หมายและ
ทิศทางยุทธศาสตร์ของแผนชาติ

เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ

การใช้ น�้ ำ ในอนาคตไม่ ใ ช่ เ ป็ น เพี ย งการเข้ า ถึ ง และ
การได้ใช้เท่านัน้ แต่จะต้องมองว่าน�ำ 
้ 1 หยด จะสามารถ
เพิม่ คุณค่าให้กบั ผูร้ บั บริการ ไม่วา่ จะเป็นภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ
ได้มากน้อยเพียงใด และท�ำอย่างไรทีจ่ ะใช้นำ�้ แต่ละหยด
ได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุด

ภายในปี 2580

ให้ระยะเวลาของเป้าหมายใกล้เคียงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี
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1.2 พันธกิจ
1. พัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของ
ลุ่มน�้ำให้เกิดความสมดุล
2. บริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ด�ำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ
ตามภารกิจอย่างเหมาะสม
1.3 ประเด็นยุ ทธศาสตร์
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน�้ำ 
และการบริหารจัดการน�้ำ
1. การพัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
2.

1.4 ค่านิยมองค์กร
Work Smart
เก่งงาน เก่งคิด
Accountability
รับผิดชอบงาน
Teamwork & Networking
ร่วมมือร่วมประสาน
Expertise
เชี่ ยวชาญงานที่ท�ำ
Responsiveness
น�ำประโยชน์สู่ประชาชน

3.
4.

5.

ตามศักยภาพลักษณะลุ่มน�้ำ (Basin–based Approach)
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการ
ตามวัตถุประสงค์การใช้น�้ำ
การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัย
อันเกิดจากน�้ำ
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (Networking and
Participation) ของทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการ
น�้ำชลประทานในระดับพื้นที่ (Networking Collaboration
Participation)
การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to
Intelligence Organization)

1.5 แผนที่ยุทธศาสตร์
แผนที่ยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 มิติ 10 เป้าประสงค์ ดังนี้
1. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ
2. มิติคุณภาพการให้บริการ
3. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
4. มิติการพัฒนาองค์กร

มี 5 เป้าประสงค์
มี 2 เป้าประสงค์
มี 3 เป้าประสงค์
มี 1 เป้าประสงค์

หมายเหตุ มิติพัฒนาองค์กรมีเป้าประสงค์เดียวกับเป้าประสงค์ของมิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ คือ เป้าประสงค์ SG 10 เป็นองค์กรอัจฉริยะ
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1.6 โครงสร้างการบริหารงานของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 การแบ่งส่วนราชการ
ออกเป็น ดังนี้
1.6.1 ราชการส่วนกลาง 21 ส�ำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ได้แก่
(1) ส�ำนักงานเลขานุการกรม
(2) กองการเงินและบัญชี
(3) กองแผนงาน
(4) กองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง
(5) กองพัสดุ
(6) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(7) ส�ำนักกฎหมายและที่ดิน
(8) ส�ำนักเครื่องจักรกล
(9) ส�ำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
(10) ส�ำนักบริหารโครงการ
(11) ส�ำนักบริหารจัดการน�้ำและอุทกวิทยา
(12) ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
(13) ส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดใหญ่
(14) ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
(15) ส�ำนักส�ำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
(16) ส�ำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
(17) กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(18) กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
(19) กลุ่มตรวจสอบภายใน
(20) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(21) สถาบันพัฒนาการชลประทาน
1.6.2 ราชการส่วนภูมิภาค 17 ส�ำนักงาน
ส�ำนักงานชลประทานที่ 1 – 17
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  โครงสร้างการบริหารงานของกรมชลประทาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

อธิบดีกรมชลประทาน
ผู ้ทรงคุณวุ ฒิ
ด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบ�ำรุ งรักษา)

ผู ้ทรงคุณวุ ฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านส�ำรวจและหรือออกแบบ)

รองอธิบดี
ฝ่ ายบ�ำรุงรักษา

รองอธิบดี
ฝ่ ายบริหาร

รองอธิบดี
ฝ่ ายวิชาการ

ผู ้ทรงคุณวุ ฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

ผู ้ทรงคุณวุ ฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ)

รองอธิบดี
ฝ่ ายก่อสร้าง

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส�ำนักบริหารจัดการน�้ำ
และอุ ทกวิทยา

ส�ำนักงานชลประทานที่ 9

ส�ำนักงานชลประทานที่ 1

ส�ำนักงานชลประทานที่ 10

ส�ำนักงานชลประทานที่ 2

ส�ำนักงานชลประทานที่ 11

นโยบายการก�ำกับองค์การที่ดี | กรมชลประทาน

ส�ำนักงานชลประทานที่ 3

ส�ำนักงานชลประทานที่ 12

ส�ำนักงานชลประทานที่ 4

ส�ำนักงานชลประทานที่ 13

ส�ำนักงานชลประทานที่ 5

ส�ำนักงานชลประทานที่ 14

ส�ำนักงานชลประทานที่ 6

ส�ำนักงานชลประทานที่ 15

ส�ำนักงานชลประทานที่ 7

ส�ำนักงานชลประทานที่ 16

ส�ำนักงานชลประทานที่ 8

ส�ำนักงานชลประทานที่ 17
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ส�ำนักงานจัดรู ปที่ดินกลาง

ส�ำนักงานเลขานุการกรม

ส�ำนักบริหารโครงการ

กองการเงินและบัญชี

ส�ำนักวิจัยและพัฒนา

กองพัสดุ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ส�ำนักกฎหมายและที่ดิน
ส�ำนักบริหาร
ทรัพยากรบุ คคล
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
(หน่วยงานภายใน)

หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน
สายการบริหารงาน
หมายเหตุ
* ผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นตรงต่อกรมชลประทาน
** ผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นตรงต่อส�ำนัก/กอง
( ) จ�ำนวนต�ำแหน่ง

ส�ำนักพัฒนา
แหล่งน�้ำขนาดใหญ่
ส�ำนักพัฒนา
แหล่งน�้ำขนาดกลาง

ส�ำนักส�ำรวจ
ด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา
ส�ำนักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปั ตยกรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร (1) *
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน (1) *
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) (4) *
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน�้ำและบ�ำรุงรักษา) (6) *
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา (2) *
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (ด้านวางแผนและโครงการ) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวิจัยและพัฒนา) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำและจัดการน�้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน�้ำส�ำนักชลประทานที่ 1-17) (17) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำ (1) **

กองแผนงาน
ส�ำนักเครื่องจักรกล
กองประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
(หน่วยงานภายใน)
สถาบันพัฒนา
การชลประทาน
(หน่วยงานภายใน)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) (13) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวัสดุวิศวกรรมชลประทาน) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน�้ำ) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านปฐพีกลศาสตร์) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมส�ำรวจ (ด้านส�ำรวจ) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณี (ให้ค�ำปรึกษา) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านส�ำรวจและท�ำแผนที่ภาพถ่าย (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและค�ำนวณ) (7) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังและออกแบบ (1) **

1.7 การมอบอ�ำนาจ ความรับผิดชอบให้รองอธิบดี รวม 4 ท่าน ก�ำกับดูแล ดังนี้
1. รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา ก�ำกับดูแล 19 ส�ำนัก/กอง ได้แก่ ส�ำนักบริหารจัดการน�้ำและอุทกวิทยา ส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 1 – 17 และส�ำนักงานจัดรูปที่ดิน
2. รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ก�ำกับดูแล 7 ส�ำนัก/กอง ได้แก่ ส�ำนักงานเลขานุการกรม กองการเงินและบัญชี
กองพัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักกฎหมายและที่ดิน ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และ
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ก�ำกับดูแล 4 ส�ำนัก/กอง ได้แก่ ส�ำนักบริหารโครงการ ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
ส�ำนักส�ำรวจด้านวิศวกรรมและธรณี และส�ำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
4. รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ก�ำกับดูแล 2 ส�ำนัก/กอง ได้แก่ ส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดใหญ่ และกองพัฒนา
แหล่งน�้ำขนาดกลาง
ส�ำหรับหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี จ�ำนวน 6 ส�ำนัก/กอง ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองแผนงาน ส�ำนักเครื่องจักรกล กองประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และสถาบันพัฒนาการชลประทาน
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2. หลักการ แนวคิดในการจัดท�ำ
นโยบายการก�ำกับดูแลองค์การที่ดี
การจัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมชลประทานเป็นการสนองตอบต่อแนวคิดธรรมาภิบาลและ
นโยบายรัฐบาล โดยมีภาพรวม ดังนี้
2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 76
รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบตั หิ น้าที่
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท�ำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน รวมตลอดทัง้ พัฒนาเจ้าหน้าทีข่ องรัฐให้มคี วามซือ่ สัตย์สจุ ริต และมีทศั นคติเป็นผูใ้ ห้บริการ
ประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบตั ิ และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ รัฐพึงด�ำเนินการให้มกี ฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ�ำนาจ หรือกระท�ำการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่
หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก�ำหนดประมวลจริยธรรม ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้อง
ไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว
2.2 หลักการนโยบายการก�ำกับดูแลตนเองที่ดี ถือเป็นส่วนหนึ่งของการน�ำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลีย่ นแปลงระบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ทปี่ รากฏ
อย่ า งชั ด เจนในมาตรา 3/1 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติ ม
โดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุง่ เน้นให้สว่ นราชการใช้วธิ กี ารบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ “การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานทีไ่ ม่จำ� เป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ทอ้ งถิน่ การกระจายอ�ำนาจตัดสินใจ
การอ�ำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงานการจัดสรร
งบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้องค�ำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องส่วนราชการต้องใช้วธิ กี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้คำ� นึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกา
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”
ในการนี้ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16
ให้สว่ นราชการจัดท�ำแผนปฏิบตั ริ าชการของส่วนราชการนัน้ โดยจัดท�ำเป็นแผนห้าปี ซึง่ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ�ำเป็น หรือ
สมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค�ำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก�ำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน
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2.3 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ นับตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดท�ำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่าง ๆ น�ำไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็น
หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา กรมชลประทานได้ยึดกรอบแนวทางการยกระดับสู่ระบบราชการ 4.0 รวมทั้งเครื่องมือประเมิน
สถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 ในการด�ำเนินการพัฒนาองค์กร และส่งเสริม
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาองค์การไปสู่ “ระบบราชการ 4.0” ที่มีการท�ำงานอย่างเปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน
(Open & Connected Government) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric Government) และเป็นองค์การ
ที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) โดยอาศัยปัจจัยหลักส�ำคัญคือ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (Participation) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และการปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล
(Digitization/Digitalization) ตามทีส่ ำ� นักงาน ก.พ.ร. ได้พฒ
ั นาขึน้ ซึง่ เกณฑ์ในการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ
เป็นระบบราชการ 4.0 หมวด 1 การน�ำองค์การนั้น ส่วนหนึ่งได้ให้ความส�ำคัญและมุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีการก�ำหนด
นโยบายและระบบการก�ำกับดูแลที่เสริมสร้างความโปร่งใส และการป้องกันทุจริต รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
ระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.4 ข้ อ สั่ ง การของหั ว หน้ า รั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ในวาระการประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557
ให้ทกุ ส่วนราชการใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี (Good Governance) ในการปฏิบตั ภิ ารกิจในความรับผิดชอบ
ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
2.5 มาตรการปฏิรูประบบราชการ จ�ำนวน 8 มาตรการ ดังนี้
1) การสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการให้บริการประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
2) การพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัยเน้นความเป็นมืออาชีพคล่องตัว
3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดความสิ้นเปลือง
4) การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น
5) การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน
6) การยกระดับความโปร่งใสบนพื้นฐานระเบียบกฎหมายและยึดหลักธรรมาภิบาล
7) การขยายผลโครงการภายใต้ร่มพระบารมี
8) การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
2.6 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 : โครงสร้างภาครัฐ
กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ปรับปรุงและพัฒนา โครงสร้าง
และระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลายความเป็นนิติบุคคลของกรม 2) เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็ง
ของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 3) พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 5) สร้างระบบธรรมาภิบาล
ทีย่ งั่ ยืนในหน่วยงานภาครัฐ และ 6) พัฒนากฎหมายเกีย่ วกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
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ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง (ร่าง)) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 และ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ให้ด�ำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมปฏิรูปประเทศ
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส�ำคัญ (Big Rock) โดยให้น�ำแผนการปฏิรูปประเทศ
ฉบับปรับปรุงจะด�ำเนินการคู่ขนานไปกับเล่มแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมที่ประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน 2561
ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีเป้าประสงค์เพื่อให้ความส�ำคัญ
ในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงในทุกมิตแิ ละรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชวี ติ วิถใี หม่และทิศทาง
ที่ก�ำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยก�ำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยส�ำคัญ จ�ำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่
ระบบดิจทิ ลั 2) จัดโครงสร้างองค์กรและระบบงานภาครัฐให้มคี วามยืดหยุน่ คล่องตัว และเปลีย่ นแปลงได้ตามสถานการณ์
3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถ
อย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม 4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 5) ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส
ปราศจากการทุจริต
2.7 ค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุ ทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย นโยบายหลัก 12 ด้าน ดังนี้
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3) การท�ำนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
กรมชลประทาน ได้ยึดกรอบแนวทางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยได้ด�ำเนิน
ภารกิจด้านพัฒนาแหล่งน�้ำ  และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การบริหารจัดการน�้ำ   การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ 
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบนเป้าหมายการเป็นองค์กรอัจฉริยะที่สร้างความมั่นคงด้านน�้ำได้อย่าง
สัมฤทธิผล ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ  แผนปฏิรปู ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
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และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ  20 ปี ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 17.95 ล้านไร่ เพิ่มปริมาตร
เก็บกักน�้ำ 13,243 ล้านลูกบาศก์เมตร ภายในระยะเวลา 20 ปี
ดังนัน้ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของกรมชลประทาน มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี มีความชัดเจน โปร่งใส มีธรรมาภิบาล
เกิดผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงการให้บริการดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียม
กรมชลประทานจึงได้จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลองค์การที่ดีขึ้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานในการก�ำหนด
นโยบายเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ นโยบายการก�ำกับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วย นโยบายหลัก 4 ด้าน ได้แก่ นโยบายด้านรัฐ
สังคมและสิง่ แวดล้อม นโยบายด้านผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย นโยบายด้านองค์การ และนโยบายด้านผูป้ ฏิบตั งิ าน
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3. วัตถุประสงค์ในการจัดท�ำนโยบาย
การก�ำกับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมชลประทานมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดท�ำ
นโยบายการก�ำกับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส�ำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส�ำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสามารถ
น�ำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แสดงถึงการให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
2) เพือ่ ใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบตั งิ านด้านต่าง ๆ ของกรมชลประทาน ทัง้ นี้ เพือ่ มิให้เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท�ำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรมชลประทาน
3) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ
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4. โครงสร้างการก�ำกับดูแลองค์การที่ดี
กรมชลประทานมุง่ หวังให้ผบู้ ริหารระดับสูงเป็นเสาหลัก และเป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั ติ าม ส่งเสริม และสือ่ สาร
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องกรมชลประทาน ให้แพร่หลายจริงจัง และเป็นรูปธรรม จึงจัดให้มโี ครงสร้างทีด่ ขี องการก�ำกับ
ดูแล และก�ำหนดบทบาทของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถยึดถือปฏิบัติได้ โดยแบ่งเป็น
2 ระดับ ดังนี้
4.1 ผู ้บริหาร
ผู้บริหารของกรมชลประทาน หมายถึง อธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิบดี ที่ปรึกษา ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก/กอง/ศูนย์/
กลุม่ /สถาบัน และผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ มีบทบาท ดังนี้
1) จัดให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้ปฏิบัติตาม
2) ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของกรมชลประทาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และระเบียบต่าง ๆ รวมทัง้
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน
3) ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของกรมชลประทานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก
4) พิจารณาและหารือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรมชลประทาน
5) ก�ำหนดให้มี กฎ ระเบียบปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนและเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในทีโ่ ปร่งใส มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
6) ก�ำกับดูแลให้มกี ารสือ่ สารและเปิดเผยสารสนเทศในเรือ่ งต่าง ๆ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างถูกต้องเหมาะสม
7) ติดตามการด�ำเนินงานของกรมชลประทานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั งิ าน
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
8) ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ก รมชลประทาน ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความสามารถให้ เ กิ ด ศั ก ยภาพ
ในการปฏิบตั งิ านสูงสุด ให้มโี อกาสก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานอย่างเป็นธรรม และจัดให้มสี ภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีด่ ี
และปลอดภัย
4.2 เจ้าหน้าที่
หมายถึง เจ้าหน้าทีก่ รมชลประทานตัง้ แต่ระดับ 8 ลงมา รวมทัง้ พนักงานราชการและลูกจ้าง ซึง่ พึงประพฤติปฏิบตั ิ
ตามแนวทางค่านิยมหลักของกรมชลประทาน ดังต่อไปนี้
Work Smart เก่งงาน เก่งคิด  หมายถึง ใช้ความรอบรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ปรับปรุง
กระบวนงานอย่างสม�่ำเสมอ  สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างทันการณ์
Accountability รับผิดชอบงาน หมายถึง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายด้วยความโปร่งใส ยึดหลัก
ความประหยัด พร้อมรับการตรวจสอบ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง
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Teamwork & Networking ร่วมมือ ร่วมประสาน หมายถึง สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างเครือข่าย
ในการท�ำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในงาน
Expertise เชี่ยวชาญงานที่ท�ำ หมายถึง ศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความช�ำนาญ
ในงานที่รับผิดชอบจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้สัมฤทธิผล
Responsiveness น�ำประโยชน์สปู่ ระชาชน หมายถึง เต็มใจช่วยเหลือ เอือ้ เฟือ้ แก้ปญ
ั หา พร้อมให้บริการประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม มุง่ มัน่ และทุม่ เทในการด�ำเนินงานอย่างเต็มความสามารถให้เกิดประโยชน์สงู สุด รวมทัง้ ต้อง
เรียนรู้ เพิ่มขีดความสามารถอยู่เสมอ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามนโยบาย กฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
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5. องค์ประกอบนโยบายการก�ำกับดูแลองค์การที่ดี 4 ด้าน
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล ให้ชัดเจน โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ทุกภาคส่วน และสามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างเท่าเทียม กรมชลประทานได้กำ� หนดนโยบายการก�ำกับดูแลองค์การทีด่ ี
4 ด้าน ดังนี้
5.1 นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
1) มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งน�้ำและบริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการภายใต้แผนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรปู ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ  20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และกรอบของกฎหมาย โดยค�ำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและสังคม   
แนวทางปฏิบัติ
1.1) พัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
1.2) การบริหารจัดการน�้ำโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน�้ำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
1.3) ปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพแหล่งน�ำ้ เพือ่ เพิม่ ความจุในการกักเก็บน�ำ ้ ส�ำหรับการเพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทาน/
รองรับความต้องการใช้น�้ำที่เพิ่มขึ้น
1.4) แสวงหาความร่วมมือและร่วมทุนจากภาคีในการพัฒนาแหล่งน�้ำ
1.5) ด�ำเนินงานโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริให้ครบทั้งระบบ
1.6) ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำและสิ่งแวดล้อม
1.7) ด�ำเนินงานพัฒนาแหล่งน�้ำตามกรอบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
5.2 นโยบายด้านผู ้รับบริการ และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก
1) ก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการ และพัฒนาการให้บริการด้วยจิตมุง่ บริการแก่ผรู้ บั บริการบนพืน้ ฐานของ
กระบวนการการมีส่วนร่วม อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
แนวทางปฏิบัติ
   
1.1) วางมาตรฐานงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐาน
   
1.2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
   
1.3) การบริหารจัดการข้อร้องเรียน
   
1.4) ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างเป็นระบบในการให้บริการแก่ประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   
1.5) จัดท�ำระบบฐานข้อมูลและให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ แก่ผรู้ บั บริการอย่างสม�ำ่ เสมอ
ผ่านระบบสารสนเทศ
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5.3 นโยบายด้านองค์การ
ประกอบด้วย 2 นโยบายหลัก ดังนี้
1) ยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้วสิ ยั ทัศน์ทมี่ เี ป้าหมายทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาวผ่ า นการวางกลยุ ท ธ์ อ ย่ า งเป็ น ระบบในการพั ฒ นาสู ่ อ งค์ ก รอั จ ฉริ ย ะที่ มุ ่ ง สร้ า งความมั่ น คงด้ า นน�้ ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580
แนวทางปฏิบัติ
1.1) จัดท�ำแผนการปฏิบัติราชการ และจัดท�ำตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ระดับส�ำนัก/กอง
1.2) จัดท�ำระบบความปลอดภัยด้านข้อมูล ชีวิต ทรัพย์สิน
1.3) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงาน รูปแบบ และเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน
1.4) จัดท�ำแผนบริหารความเสีย่ งทีก่ ำ� หนดไว้อย่างชัดเจนเพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการวางแผนและควบคุม
ผลการด�ำเนินงาน และมีการรายงานผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ
2) ส่งเสริมการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good  Governance) โดยการก�ำกับ ดูแล บริหารจัดการงาน
ตามหลักนิติธรรม คุณธรรม หลักการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และสร้างจิตส�ำนึกให้บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร เหมาะสมกับดุลยภาพทางสังคม เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ
และเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วม
แนวทางปฏิบัติ
2.1) สร้างความตระหนักในเรื่องธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล เช่น
จัดฝึกอบรม/ท�ำแผน/ประชาสัมพันธ์ (ท�ำให้เห็นความจ�ำเป็นว่าต้องมีธรรมาภิบาล)
2.2) จัดท�ำแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล (เช่น จัดท�ำคู่มือโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
2.3) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล
5.4 นโยบายด้านผู ้ปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย 4 นโยบายหลัก ดังนี้
1) มุง่ มัน่ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มคี วามรู้ ทักษะ กรอบแนวคิด
และความสามารถ (Smart Worker) เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากร
แนวทางปฏิบัติ
1.1) สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
1.2) จัดวางต�ำแหน่งบุคลากรและจัดท�ำเส้นทางความก้าวหน้าอย่างเหมาะสม
1.3) จัดท�ำระบบการเสริมสร้างแรงจูงใจที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
2) น�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมหรือต่อยอดนวัตกรรม เพื่อปรับปรุง
ลดขั้นตอนและความซ�้ำซ้อนของกระบวนงานในการบริหารจัดการน�้ำ 
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แนวทางปฏิบัติ
     2.1) สนับสนุนการวิจัยและต่อยอดการพัฒนาให้สามารถน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้
3) พัฒนาระบบและวิธีการท�ำงาน
แนวทางปฏิบัติ
3.1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (Big Data)
4) ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
แนวทางปฏิบัติ
4.1) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
4.2) เสริมสร้างบรรยากาศการท�ำงานและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ าน ส่งเสริมการท�ำงาน
ร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย
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6. แนวทาง มาตรการ/โครงการในการปฏิบัติงาน
6.1 นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

1. มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งน�้ำ
1.1 พัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่
และบริหารจัดการน�้ำ
ชลประทาน
อย่างบูรณาการ ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 - 2565
แผนปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. 2561 - 2565
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 และ
แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�ำ้
20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580
   กรมจึงได้จัดท�ำ
ยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580)   
เพื่อสร้างความมั่นคง
ด้านน�้ำ
1.2 การบริหารจัดการน�้ำโดยให้
ทุกภาคส่วนได้รับน�้ำที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

มาตรการ/โครงการ

ผู ้รับผิดชอบ

1. จัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาตาม
ลุ่มน�้ำหลัก และจัดท�ำแผนแม่บท
การพัฒนาลุม่ น�ำ้ สาขา (ลุม่ น�ำ้ ย่อย)
ทั้งระบบ โดยจัดการน�้ำตาม
แนวทาง IWRM (Integrated
Water Resource Management)
2. โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำตาม
แผนแม่บท และแผนพัฒนาลุ่มน�้ำ
สาขา
3. ปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพแหล่งน�ำ้
เพื่อเพิ่มความจุในการกักเก็บน�้ำ 
ส�ำหรับการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน/
รองรับความต้องการใช้น�้ำที่เพิ่มขึ้น
4. โครงการพัฒนาระบบชลประทาน
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีชนั้ สูง
5. พัฒนาแหล่งน�้ำในพื้นที่โครงการ
เขตพัฒนาพิเศษ

- ส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำ
ขนาดใหญ่
- กองพัฒนาแหล่งน�้ำ
ขนาดกลาง
- ส�ำนักบริหารโครงการ
- ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
- ส�ำนักงานชลประทาน
ที่ 1 - 17

1. พัฒนาการส่งน�้ำแบบมีส่วนร่วม
เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับน�้ำอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม
2. พัฒนาประสิทธิภาพอาคาร
ชลประทานด้วยเทคโนโลยีเพื่อ
การบริหารจัดการน�้ำที่ทันสมัย
3. โครงการติดตั้งระบบเทคโนโลยี
IOT เพื่อการบริหารจัดการน�้ำ
4. พัฒนางานจัดรูปที่ดิน และงาน
จัดระบบน�้ำเพื่อพื้นที่เกษตรกรรม
อย่างเต็มศักยภาพ
5. ปรับปรุง พ.ร.บ. การชลประทาน
หลวง พ.ศ. 2485 เพื่อป้องกัน
ปัญหาการบุกรุก และการใช้
พื้นที่ราชพัสดุ

- ส�ำนักบริหารจัดการน�ำ้
และอุทกวิทยา
- ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
- ส�ำนักกฎหมายและ
ที่ดิน
- ส�ำนักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง
- ส�ำนักงานชลประทาน
ที่ 1 – 17
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นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
นโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ
1.3 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
แหล่งน�้ำเพื่อเพิ่มความจุ
ในการกักเก็บน�้ำ ส�ำหรับ
การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน/
รองรับความต้องการใช้น�้ำ
ที่เพิ่มขึ้น

20

มาตรการ/โครงการ
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การกักเก็บน�้ำ 

ผู ้รับผิดชอบ
- ส�ำนักพัฒนาแหล่งน�ำ้
ขนาดใหญ่
- กองพัฒนาแหล่งน�ำ้
ขนาดกลาง
- ส�ำนักงานชลประทาน
ที่ 1 - 17

1.4 แสวงหาความร่วมมือและร่วมทุน 1. โครงการพัฒนาโครงการ
จากภาคีในการพัฒนาแหล่งน�้ำ
ชลประทานตามความร่วมมือ
แบบประชารัฐ

- ส�ำนักบริหารโครงการ
- กองพัฒนาแหล่งน�้ำ
ขนาดกลาง
- ส�ำนักงานชลประทาน
ที่ 1 - 17

1.5 ด�ำเนินงานโครงการชลประทาน
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ให้ครบทั้งระบบ

1. โครงการพัฒนาโครงการ
ชลประทานอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริที่มีอยู่แล้วให้ครบ
ทั้งระบบ
2. โครงการก่อสร้างโครงการ
ชลประทานอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริใหม่

- ส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำ
ขนาดใหญ่
- กองประสานงาน
โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริ
- ส�ำนักงานชลประทาน
ที่ 1 - 17

1.6 ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรน�้ำและสิ่งแวดล้อม

1. ฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมให้วิศวกรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ทุกส�ำนัก/กอง
- ส�ำนักกฎหมายและ
ที่ดิน
- ส�ำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

1.7 ด�ำเนินงานพัฒนาแหล่งน�้ำ
ตามกรอบด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม

1. จัดท�ำคู่มือ/แนวทางส�ำหรับ
สายงานวิชาการ
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่/กลาง สายงานก่อสร้าง
เพื่อด�ำเนินการตามแผนงาน
2. จัดท�ำคู่มือ/แนวทางการประเมิน
ด้านกลยุทธ์
3. จัดท�ำคู่มือทางด้านการประเมิน
ด้านสังคมและสุขภาวะ
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6.2 นโยบายด้านผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ

ผู ้รับผิดชอบ

1. ก�ำหนดมาตรฐาน
1.1 วางมาตรฐานงานและระยะเวลา 1. มาตรการบริหารจัดการน�้ำ
- ส�ำนักบริหาร
การให้บริการและพัฒนา
การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
ในฤดูฝนและฤดูแล้งให้เพียงพอ
จัดการน�้ำและ
การให้บริการด้วย
ให้เป็นมาตรฐาน
ตลอดทัง้ ปี
อุทกวิทยา
จิตมุ่งบริการแก่ผู้รับ
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง - ส�ำนักงานชลประทาน
บริการบนพื้นฐานของ
และมีประโยชน์ในการให้บริการ
ที่ 1 - 17
กระบวนการการมี
ส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม 1.2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
1. พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม
- กองส่งเสริม
และยั่งยืน
ผู้รับบริการและภาคีเครือข่าย
ด้านชลประทานให้ครอบคลุม
การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
ประชาชน
- ส�ำนักงานชลประทาน
ที่ 1 - 17
2. จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้ำ เพื่อสร้าง
เครือข่ายการบริหารจัดการน�้ำ
ให้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน

- กองส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
- ส�ำนักงานชลประทาน
ที่ 1 - 17

3. ด�ำเนินการและประชาสัมพันธ์
ภารกิจกรมอย่างต่อเนื่อง

- ส�ำนักงานเลขานุการ
กรม
- กองส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
- ส�ำนักงานชลประทาน
ที่ 1 - 17

1.3 การบริหารจัดการข้อร้องเรียน

1. ก�ำหนดแนวทางการประเมินผล - ส�ำนักงานเลขานุการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างเป็นระบบ กรม
ในการให้บริการแก่ประชาชน
- กองส่งเสริม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีสว่ นร่วม
ของประชาชน

1.4 ก�ำหนดแนวทางการประเมินผล
ให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างเป็น
ระบบในการให้บริการแก่
ประชาชนผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. ก�ำหนดแนวทางการประเมินผล
และแผนการปรับปรุง
การให้บริการ

- กองส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
- ส�ำนักงานชลประทาน
ที่ 1 - 17
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นโยบายด้านผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)
นโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ

1.5 จัดท�ำระบบฐานข้อมูลและ
1. ก�ำหนดแนวทางปรับปรุง
ระบบข้อมูลการให้บริการและ
ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผย
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้รับบริการอย่าง
ระบบสารสนเทศ
สม�่ำเสมอผ่านระบบสารสนเทศ
2. ขับเคลื่อนโครงการชลประทาน
โครงการส่งน�้ำฯ ให้สามารถ
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านชลประทานแก่บุคคลทั่วไป

ผู ้รับผิดชอบ
- กองส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
- ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
- ส�ำนักงานชลประทาน
ที่ 1-17

6.3 นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

1. ยกระดับประสิทธิภาพ 1.1 จัดท�ำแผนการปฏิบัติราชการ
การปฏิบัติงานให้ได้
และจัดท�ำตัวชี้วัดตามภารกิจ
อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้
และยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ที่มีเป้าหมาย
ระดับส�ำนัก/กอง
ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวผ่านการวาง
กลยุทธ์อย่างเป็นระบบ
ในการพัฒนาสู่องค์กร
อัจฉริยะที่มุ่งสร้าง
ความมั่นคงด้านน�้ำ 
(Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่า
การบริการ
ภายในปี 2580
1.2 จัดท�ำระบบความปลอดภัย
ด้านข้อมูล ชีวิต ทรัพย์สิน
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มาตรการ/โครงการ

ผู ้รับผิดชอบ

1. ทุกส�ำนัก/กองจัดท�ำตัวชี้วัดตาม
ภารกิจและยุทธศาสตร์
2. จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดตามภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ ระดับส�ำนัก/กอง
3. จัดท�ำรายงานวิเคราะห์
ความส�ำเร็จการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี

- ทุกส�ำนัก/กอง
- กองแผนงาน (ข้อ 3)

1. โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
อัคคีภัยอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

- ส�ำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- ส�ำนักงานเลขานุการ
กรม

นโยบายด้านองค์การ (ต่อ)
นโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ

ผู ้รับผิดชอบ

2. โครงการจัดท�ำแผนรองรับ
ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของ
กรมชลประทาน

- กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร
- ส�ำนักงานเลขานุการ
กรม

3. โครงการจัดท�ำแผนบริหาร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

4. จัดท�ำระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง

กองพัสดุ

5. จัดท�ำระบบสารสนเทศแหล่งน�้ำ
และระบบชลประทาน

- ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
- ส�ำนักบริหารจัดการน�ำ้
และอุทกวิทยา

6. จัดท�ำฐานข้อมูลผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
กลุ่มผู้ใช้น�้ำชลประทาน

- ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
- กองส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

1.3 ปรับปรุงและพัฒนา
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน (Big Data)
กระบวนงาน รูปแบบ และ
2.
เครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากร โครงการพัฒนาเรือติดตามและ
เฝ้าระวังส�ำหรับตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
คุณภาพน�้ำ 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
3. พัฒนาโปรแกรมสร้างเกณฑ์
กรมชลประทาน
ปฏิบัติการอ่างเก็บน�้ำ
(Rule Curve1) เป็นเครื่องมือ
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการ
สร้างเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน�้ำ
ให้รวดเร็ว ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
สามารถช่วยการตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการอ่างเก็บน�้ำ

ทุกส�ำนัก/กอง
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นโยบายด้านองค์การ (ต่อ)
นโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ

ผู ้รับผิดชอบ

4. พัฒนาให้เกิดระบบการบริหาร
จัดการองค์กรภาครัฐแบบอัตโนมัติ
(Back Office) ที่เชื่อมโยงเข้า
กับระบบงานสนับสนุน/ระบบ
สารสนเทศอื่นอย่างบูรณาการ
ใช้งานได้ง่าย หลากหลายช่องทาง
สามารถเข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้โดยสะดวก
5. ปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
ลดขั้นตอนที่ซ�้ำซ้อน หรือไม่จ�ำเป็น
เปลี่ยน “การท�ำงานด้วยมือ” เป็น
“การท�ำงานบนระบบอัตโนมัติ
(Smart Services)”
6. จัดท�ำและพัฒนาระบบนิเวศ
ด้านดิจิทัลที่สร้างความเชื่อมั่น
ความไว้วางใจ และการยอมรับ
ระหว่างกัน (Trusted Digital
Ecosystems) ในการเข้าใช้
ระบบดิจิทัลที่เหมาะสม เช่น
จัดให้มี Co – working Space
ภายในหน่วยงาน
1.4 จัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยง
1. โครงการปรับปรุงระบบควบคุม
ที่ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน
ภายใน
เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผน 2. จัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมผลการด�ำเนินงาน
และมีการรายงานผลการ
ด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ
2. ส่งเสริมการด�ำเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
(Good  Governance)
โดยการก�ำกับ ดูแล
บริหารจัดการงานตาม
หลักนิติธรรม คุณธรรม
หลักการมีส่วนร่วม
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2.1  สร้างความตระหนัก
ในเรื่องธรรมาภิบาล
การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล เช่น
จัดฝึกอบรม/ท�ำแผน/
ประชาสัมพันธ์ (ท�ำให้เห็นความ
จ�ำเป็นว่าต้องมีธรรมาภิบาล)
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- กองการเงินและบัญชี
- กองแผนงาน
- กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

1. โครงการอบรมด้านธรรมาภิบาล ส�ำนักบริหาร
ข้าราชการบรรจุใหม่อย่างต่อเนื่อง ทรัพยากรบุคคล

นโยบายด้านองค์การ (ต่อ)
นโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

ในการตัดสินใจ และ
สร้างจิตส�ำนึกให้บุคลากร
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส เสียสละ อดทน
ขยันหมั่นเพียร เหมาะสม
กับดุลยภาพทางสังคม
เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ และ
เป็นสังคมที่ประชาชน
มีส่วนร่วม

มาตรการ/โครงการ

ผู ้รับผิดชอบ

2. โครงการปลูกจิตส�ำนึกค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้อง
กับธรรมาภิบาล

ส�ำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

3. ธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารระดับกลาง

ส�ำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

4. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
ธรรมาภิบาลข้อมูลและ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ส�ำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

5. การพัฒนาระบบ
บริหารราชการ 4.0

ส�ำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

2.2 จัดท�ำแนวทางการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาล
(เช่น จัดท�ำคู่มือโดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง)

1. โครงการปรับปรุง/เผยแพร่
ส�ำนักบริหาร
ระเบียบ วินัย และจรรยาของ
ทรัพยากรบุคคล
ข้าราชการ
2. การจัดท�ำแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

2.3 พัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผล

1. พัฒนาระบบ Cen Project
เพื่อติดตามการด�ำเนินโครงการ
และงบประมาณ

- กองแผนงาน
- ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
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6.4 นโยบายด้านผู ้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
1.  มุ่งมั่น พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้
ทักษะ กรอบแนวคิด
และความสามารถ
(Smart Worker)
เพื่อยกระดับ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร
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แนวทางปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ

ผู ้รับผิดชอบ

1.1 สรรหาและพัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น

1. ต่อยอดและขยายผล SMART
- ส�ำนักบริหาร
Organization ให้ครอบคลุม
ทรัพยากรบุคคล
ทุกหน่วยงาน
- ศูนย์เทคโนโลยี
2. พัฒนาขีดความสามารถของ
สารสนเทศ
บุคลากรในด้านข้อมูล ทั้งใน
และการสื่อสาร
ส่วนของผู้ใช้ (User) ผู้สร้าง
- กลุ่มพัฒนา
ระบบ (Developer) และ
ระบบบริหาร
ผู้วิเคราะห์ระบบ (Analyst)
เพื่อรองรับองค์กรอัจฉริยะ
3. พัฒนาระบบการจัดการความรู้
ที่เหมาะสมกับบุคลากรและ
การปฏิบตั งิ านของกรมชลประทาน

1.2 จัดวางต�ำแหน่งบุคลากรและ
จัดท�ำเส้นทางความก้าวหน้า
อย่างเหมาะสม

1. ปรับบทบาทการบริหารทรัพยากร - ส�ำนักบริหาร
บุคคลเพือ่ มุง่ สนองตอบยุทธศาสตร์ ทรัพยากรบุคคล
กรมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้างระบบและกลไกการสับเปลีย่ น
หมุนเวียนบุคลากรเพื่อพัฒนาสู่
Smart Officer
3. ปรับปรุงกลไกการก�ำหนดต�ำแหน่ง
บุคลากรให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
ภารกิจงาน
4. พัฒนาระบบการสืบทอดต�ำแหน่ง
ที่ส�ำคัญ (Talent Inventory) และ
ปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Chart)
5. พัฒนาระบบการส่งเสริม
ธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม
แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน

1.3 จัดท�ำระบบการเสริมสร้าง
แรงจูงใจที่เป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพ

1. ปรับปรุงระบบการประเมิน
- ส�ำนักบริหาร
ผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ ทรัพยากรบุคคล
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน
ปี พ.ศ. 2562
2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณา
การจัดสรรเงินรางวัลประจ�ำปี
3. โครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงาน
นวัตกรรมใหม่ ๆ
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นโยบายด้านผู ้ปฏิบัติงาน (ต่อ)
นโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ

ผู ้รับผิดชอบ

4. โครงการประเมินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษา/
โครงการชลประทาน
2. น�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสม 2.1 สนับสนุนการวิจัยและต่อยอด
1. โครงการพัฒนาเครื่องวัดความเร็ว - ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
มาปรับใช้ พัฒนา
การพัฒนาให้สามารถน�ำเทคโนโลยี
กระแสน�้ำและอัตราการไหล
- ศูนย์เทคโนโลยี
เทคโนโลยี นวัตกรรม
สมัยใหม่มาปรับใช้
กระแสน�้ำแบบใบพัด/
สารสนเทศและ
หรือต่อยอดนวัตกรรม
กรวยแสดงผลผ่านโมบาย
การสื่อสาร
เพื่อปรับปรุง ลดขั้นตอน
แอพพลิเคชั่น
และความซ�้ำซ้อนของ
2. โครงการพัฒนาอุปกรณ์แจ้งเตือน
กระบวนงานในการ
ระดับน�้ำในคลองชลประทาน
บริหารจัดการน�้ำ
แบบอัตโนมัติ 1 (Ultrasonic
Sensor)
3. โครงการศึกษาและพัฒนา
ซอฟต์แวร์เพื่องานชลประทาน
4. การพัฒนาโปรแกรมสร้างเกณฑ์
ปฏิบตั กิ ารอ่างเก็บน�ำ ้ (Rule Curve1)
5. เรือนวัตกรรมก�ำจัดวัชพืชขนาดเล็ก
6. เครื่องวัดปริมาณน�้ำฝน
แบบ Data logger  
3. พัฒนาระบบและ
วิธีการท�ำงาน

3.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
(Big Data)

1. จัดท�ำระบบ Cen Project
เชื่อมโยงระบบติดตาม Online
2. จัดท�ำระบบ Platform
ในการให้บริการข้อมูลด้านน�้ำ

- กองแผนงาน
- ส�ำนักบริหาร
จัดการน�้ำและ
อุทกวิทยา

4. ให้ความส�ำคัญกับ
คุณภาพชีวิตของ
บุคลากร

4.1 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความผาสุกและความพึงพอใจ
ของบุคลากร

1. จัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ส�ำนักบริหาร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ ทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
- ส�ำนักงานเลขานุการ
2. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความผาสุกของ
กรม
บุคลากร
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นโยบายด้านผู ้ปฏิบัติงาน (ต่อ)
นโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ

ผู ้รับผิดชอบ

4.2 เสริมสร้างบรรยากาศการท�ำงาน 1. วางระบบการเสริมสร้าง
- ส�ำนักบริหาร
ความผาสุกคุณภาพชีวิตบุคลากร
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ทรัพยากรบุคคล
อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
- ศูนย์เทคโนโลยี
2. ปรับปรุงอุปกรณ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศให้ทันสมัยเพิ่ม
และการสื่อสาร
ประสิทธิภาพการท�ำงาน
- ส�ำนักงานเลขานุการ
มีประสิทธิภาพ
กรม
3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
เพื่อให้เอื้อต่อการท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4.3 ส่งเสริมการท�ำงานร่วมกัน
เป็นทีมในลักษณะเครือข่าย
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1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
- ส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำ
ด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำ
ขนาดใหญ่
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
- กองพัฒนาแหล่งน�้ำ
ด้านการบริหารจัดการน�้ำ
ขนาดกลาง
3. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย - กองส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมของ
ในงานชลประทาน
ประชาชน
- ส�ำนักงานชลประทาน
ที่ 1 - 17

จัดท�ำโดย
กองแผนงาน กรมชลประทาน
เมษายน พ.ศ. 2564
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