หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมชลประทาน

1. เพื่อให้มีการ

บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าอย่าง
เป็นระบบและยั่งยืน
ทุกภาคส่วนได้รับน้้า
อย่างทั่วถึง
โดยจัดหา พัฒนา
ก่อสร้าง ปรับปรุง
แหล่งน้้า พัฒนา
แหล่งน้้า การป้องกัน
และบรรเทาภัยจากน้้า

2. เพื่อจัดรูปที่ดิน
ให้มีความเหมาะสม
กับการท้าการ
เกษตรกรรม
ที่สมบูรณ์ โดยการ
จัดระบบ
ชลประทาน
จัดสร้างทางล้าเลียง
ในไร่นา และปรับ
ระดับพื้นที่ดิน

งบประมาณ

แผนการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ

กรมพัฒนาที่ดิน

3. เพื่อพัฒนา

ระบบอนุรักษ์ดิน
และน้้า โดยวิธีกล
และวิธีพืช รวมถึง
ส่งเสริมให้เกษตรกร
ใช้ประโยชน์
ตามศักยภาพของ
ดิน อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1
2

3

กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร

4. เพื่อปฏิบัติการ

ฝนหลวงและ
ดัดแปรสภาพ
อากาศ เพิ่มปริมาณ
น้้าในพื้นที่
การเกษตร ป่าไม้
และเขื่อนกักเก็บน้้า
ในการบรรเทาภัย
แล้ง และบรรเทาภัย
พิบัติให้แก่เกษตรกร
และประชาชนผู้ใช้
น้้าทั่วไป

•
•
•
•
•
•
•

งบประมาณ 62,585.6676 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 33,627.6396 ล้านบาท ร้อยละ 53.73
เป้าหมายของโครงการ
ผลการด้าเนินงาน
- ผลงาน 17 รายการ (6.51%) พื้นที่ 84,224 ไร่
ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้้า 261 แห่ง
- แล้วเสร็จ 30 แห่ง (4.93%) พื้นที่ 880 ไร่
แหล่งน้้าเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 608 แห่ง
- ผลงาน 243 รายการ (44.10%) พื้นที่ 28 ล้านไร่
การจัดการงานชลประทาน 551 รายการ
งานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 101 แห่ง - ผลงาน 16 แห่ง (15.84%) รับประโยชน์ 27,306 ราย
บริหารจัดการน้้าชลประทาน ร้อยละ 100 - ผลงานร้อยละ 100
- ผลงาน 460.53 ตัน (51.28%)
การใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 898 ตัน
งานปรับปรุงงานชลประทาน 359 รายการ - ผลงาน 52 รายการ (14.48%) พื้นที่ 249,965 ไร่

• จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้า
เพื่อเกษตรกรรม 100 แห่ง

- อยู่ระหว่างด้าเนินการ 99 แห่ง (99.00%)
- ด้าเนินการแล้วเสร็จ 32 แห่ง (32.00%)
พื้นที่ 15,355 ไร่ เกษตรกร 1,419 ครัวเรือน

• ป้องกันการชะล้างพังทลายดินและฟื้นฟู
พื้นที่เกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้้า
จ้านวน 1 แห่ง พื้นที่ 8,160 ไร่
• ปฏิบัติการฝนหลวง 230 ล้านไร่
• ปริมาณน้้าฝน 1,600 ล้าน ลบ.ม.
• พื้นที่เกษตรได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ 80

- อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน
- ด้าเนินการได้ 162.29 ล้านไร่ ร้อยละ 70.56
- ปริมาณน้้าฝน 620.29 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 38.77
- ด้าเนินการได้ ร้อยละ 76.26 คิดเป็นร้อยละ 95.33
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แผนการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
: กรมชลประทาน

เพื่อให้มีการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า
อย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน ทุกภาคส่วน
ได้รับน้้าอย่างทั่วถึง
โดยจัดหา พัฒนา
ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่ง
น้้า พัฒนาแหล่งน้้า
การป้องกัน และ
บรรเทาภัยจากน้้า

งบประมาณ 62,220.1556 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 33,405.0198 ล้านบาท ร้อยละ 53.69

เป้าหมายของโครงการ

3

กรมชลประทาน

งบประมาณ

2

ผลการด้าเนินงาน

1

เพื่อจัดรูปที่ดินให้มี
ความเหมาะสม
กับการท้าการ
เกษตรกรรม
ที่สมบูรณ์ โดยการ
จัดระบบชลประทาน
จัดสร้างทางล้าเลียง
ในไร่นา และปรับ
ระดับพื้นที่ดิน
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• ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้้า 261 แห่ง
• แหล่งน้้าเพิม่ พืน้ ที่ชลประทาน 608 แห่ง
• การจัดการงานชลประทาน 551 รายการ
• งานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 101 แห่ง
• บริหารจัดการน้้าชลประทาน ร้อยละ 100
• การใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 898 ตัน
• งานปรับปรุงงานชลประทาน 359 รายการ

- ผลงาน 17 รายการ (6.51%) พื้นที่ 84,224 ไร่
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 584 แห่ง (96.05%)
- ผลงาน 243 รายการ (44.10%)
- ผลงาน 16 แห่ง (15.84%) ได้รับประโยชน์ 27,306 ราย
- ผลงาน บริหารจัดการได้ร้อยละ 100
- ผลงาน 460.53 ตัน (51.28%)
- ผลงาน 52 รายการ (14.48%) พื้นที่ 249,965 ไร่

• จัดรูปทีด่ ินและจัดระบบน้้าเพือ่ เกษตรกรรม
100 แห่ง

- อยู่ระหว่างด้าเนินการ 99 แห่ง (99.00%)
- ด้าเนินการแล้วเสร็จ 32 แห่ง (32.00%)
พื้นที่ 15,355 ไร่ เกษตรกร 1,419 ครัวเรือน

แผนการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
: กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณ
งบประมาณ 38.0000 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 23.9145 ล้านบาท ร้อยละ 62.93

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อพัฒนาระบบอนุรักษ์ดิน
และน้้า โดยวิธีกลและวิธีพืช
รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกร
ใช้ประโยชน์
ตามศักยภาพของดิน
อย่างมีประสิทธิภาพ

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

กรมพัฒนาที่ดิน

ผลการดาเนินงาน

- อยู่ระหว่างด้าเนินการ
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แผนการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
: กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร

งบประมาณ
งบประมาณ 327.5120 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 198.7053 ล้านบาท ร้อยละ 60.67

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อปฏิบตั กิ ารฝนหลวง
และดัดแปรสภาพอากาศ
เพิ่มปริมาณน้า้ ในพืน้ ที่
การเกษตร ป่าไม้ และเขื่อน
กักเก็บน้า้ ในการบรรเทา
ภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบตั ิ
ให้แก่เกษตรกรและประชาชน
ผู้ใช้น้าทั่วไป

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

ผลการด้าเนินงาน
- ด้าเนินการได้ 162.29 ล้านไร่ (70.56%)
- ด้าเนินการได้ 527.38 ล้าน ลบ.ม. (47.94%)
- ด้าเนินการได้ 92.91 ล้าน ลบ.ม. (18.58%)
- ด้าเนินการได้ ร้อยละ 76.26 (95.33%)
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