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     1.      หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลปัจจุบันให้ความส าคัญกับทิศทางนโยบายการพัฒนาและการขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับโมเดลเศรษฐกิจของประเทศออกจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง จากโมเดล 
ประเทศไทย 1.0 ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Value – Based Economy) ด้วยการผนึกก าลังประชารัฐเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทย พร้อมเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการเงินในการสนับสนุน SMEs ทั้งด้านการวิจัยพัฒนาและการออกสู่
ตลาดโลก การจัดให้มีที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิต การสร้างนวัตกรรมต่อยอดมากขึ้น อีกท้ังมุ่งเน้น
การขยายความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเข้มข้นที่จะก่อให้เกิดผลการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยรัฐบาลได้ร่วมมือกับอาเซียนภายใต้ข้อริเริ่มกระบี่ (Krabi Initiative) ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 8 สาขา ได้แก่  นวัตกรรมอาเซียนสู่ตลาดโลก  (ASEAN Innovation for Global Market) 
เศรษฐกิจดิจิทัล สื่อใหม่และเครือข่ายสังคม  (Digital Economy, New Media and Social Networking) 
เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) ความมั่นคงทางอาหาร ( Food Security) ความมั่นคงทางพลังงาน 
(Energy Security) การบริหารจัดการน้ า (Water Management) ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ (Biodiversity for Health and Wealth) วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือ
การเรียนรู้  ตลอดชีวิต (Science and Innovation for Life) นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับสมาชิกอาเซียน 
ประเทศคู่เจรจาของอาเซียนและอีกหลากหลายประเทศทั่วโลก ด้วยเหตุนี้  ส่งผลให้หลายๆ ประเทศทั่วโลก 
ต่างมุ่งมั่นที่จะแสวงหาและกระชับความร่วมมือกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น  

   กรมชลประทานในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ า จัดสรรน้ า ตลอดจน   
ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ า และส านักบริหารโครงการในฐานะที่มีภารกิจด้านการบริหารโครงการ    
และความร่วมมือด้านการชลประทานกับต่างประเทศ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงการด าเนินการเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาล ในการแสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือ    
ด้านการชลประทานกับต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร
ของกรมชลประทานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชลประทานต่างประเทศ สามารถด าเนินงานด้วยความรวดเร็ว      
เป็นไปตามกรอบทิศทางและนโยบายของรัฐบาล มุ่งแสวงหาแนวทางที่จะสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น ด้วยเหตุผลต่างๆ เหล่านี้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศ กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 – 2564 ขึ้น  

     2.       วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินภารกิจด้านต่างประเทศของกรมชลประทานให้เป็นไปตามโยบาย
รัฐบาล การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) การมุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้น
ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานของภาครัฐทั้งระบบให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า 
และประสิทธิผลสูงสุด  

-1- 



 

   3.       ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศ กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 – 2564  
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        4.      กรอบแนวคิดการจัดท ายุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศ กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 – 2564 
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    5.        การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรด้านต่างประเทศ กรมชลประทาน 
    

            5.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน  
                    5.1.1 จุดแข็ง (Strengths)  
          (1) กรมชลประทานส่งบุคลากรเป็นผู้แทนไปศึกษาดูงานตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี
กับประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน 

          (2) กรมชลประทานมีผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่มีศักยภาพและประสบการณ์ด้านต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการซึ่งพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศต่างๆ ที่มีความร่วมมือทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

 (3) กรมชลประทานจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานด้านต่างประเทศเป็นประจ าทุกปี 
 (4) กรมชลประทานจัดสรรเงินนอกงบประมาณ สนับสนุนการเดินทางไปศึกษาดูงานของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

 (5) กรมชลประทานมีการประสานงานกับเครือข่ายต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 (6) กรมชลประทานมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และสามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (7) กรมชลประทานด าเนินงานตามความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบันได้
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลจนเป็นที่ยอมรับและน ามาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆ ที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

 (8) กรมชลประทานมีการสั่งสม พัฒนา และเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการน้ าเป็นเวลายาวนาน 
มีการสั่งสมองค์ความรู้ ข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้นานาประเทศสนใจร่วมมือกับกรม
ชลประทานอย่างต่อเนื่อง 

 (9) กรมชลประทานมีการก าหนดกรอบ นโยบายและแผนงานต่างประเทศอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

  (10) มีการจัดการระบบฐานข้อมูลซึ่งหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงและน าไปใช้อ้างอิง 

 (11) มีการพัฒนาการจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงาน (KM Best Practice)    
  (12) บุคลากรส่วนใหญ่ของกรมชลประทานได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ 
ท าให้มีโอกาสในการเดินทางไปศึกษาดูงานเพ่ิมมากข้ึน 
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 5.1.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 
   (1) บุคลากรที่มีประสบการณ์สูงก าลังจะเกษียณอายุราชการภายใน 5 ปี (2560 – 2564) ซึ่ง
องค์กรจะสูญเสียบุคลากรประมาณร้อยละ 33.43 จากจ านวนบุคลากรทั้งหมด ท าให้อนาคตกรมชลประทานเกิด
ปัญหาการขาดช่วงบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง 
    (2) การประชาสัมพันธ์และการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหน่วยงานร่วม
ด าเนินงาน ผู้ได้รับผลกระทบ และกลุ่มต่างๆ ยังด าเนินการไม่ครอบคลุม และยังไม่เน้นการด าเนินการในเชิงรุก 
    (3) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทานไม่ทันสมัยและไม่เหมาะกับสภาวการณ์
หรือความจ าเป็นของประเทศ 
   (4) วัสดุอุปกรณ์ไม่เอ้ืออ านวย ขาดการบ ารุงรักษา ขาดเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
  (5) ขาดแรงจูงใจให้บุคลากรท างานวิจัยเพื่อน าเสนอในเวทีระดับนานาชาติ  
    (6) ปัญหา “สมองไหล” ของบุคลากรที่มีประสบการณ์สูงทั้งทางด้านการชลประทานและการติดต่อ
กับต่างประเทศของกรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและขาดการพัฒนาบุคลากรตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์เพ่ือทดแทนบุคลากรดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 
  (7) กรมชลประทานขาดการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ระบบการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือการไป
ศึกษา ดูงาน และการปฏิบัติงานระหว่างประเทศยังไม่ทั่วถึง ส่งผลให้เกิดการกระจุกตัวของบุคลากรเพียงกลุ่มเดียว 
และบุคลากรส่วนใหญ่ขาดโอกาสดังกล่าว 

    (8) การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานด้านต่างประเทศไม่ทั่วถึง จ ากัดเฉพาะหน่วยงานที่มี
ความร่วมมือแล้ว จึงขาดโครงการความร่วมมือใหม่ๆ 

    (9) การริเริ่มโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศส่วนใหญ่เกิดจากผู้บริหารระดับสูงในส่วนกลาง 
ขาดการริเริ่มจากส่วนภูมิภาคในระดับพ้ืนที่ 
    (10) ระบบงานสนับสนุนขาดประสิทธิภาพและความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ เช่น 
ระบบงานสารบรรณ การจัดส่งหนังสือล่าช้า ท าให้เสียโอกาสในการขอรับทุน การเดินทางไปศึกษาดูงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศที่ส าคัญ 

    (11) การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ด้านต่างประเทศแก่บุคลากรของกรมชลประทาน     
ไม่ทั่วถึง ขาดความต่อเนื่อง ท าให้บุคลากรขาดความตระหนักและไม่เห็นความส าคัญของกิจกรรมด้านต่างประเทศ  

    (12) ผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศมีจ านวนน้อย และขาดการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างจริงจัง 
    (13) กรมชลประทานเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจหลักของกระทรวง ท าให้การด าเนินงาน 
ด้านชลประทานกับต่างประเทศไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักของความร่วมมือระดับกระทรวง 
   (14) ขาดการถ่ายทอดความรู้ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน สัมมนา 
หรือเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ 

    (15) ขาดระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานด้านต่างประเทศ 

    (16) ขาดการน าผลลัพธ์จากโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไปต่อยอดหรือขยายผล  
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         5.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

                      5.2.1 โอกาส (Opportunities) 
    (1) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรและน้ า 

เป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆ ท าให้หลายประเทศสนใจร่วมมือกับกรมชลประทาน 
  (2) ทิศทางการพัฒนาประเทศและแนวทางการปฏิรูปต่างๆ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการน้ า
โดยมีการก าหนดเป้าหมายเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน 8.7 ล้านไร่ ในปี 2569 และเน้นการใช้ประโยชน์ตามลุ่มน้ า
เพ่ือให้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 
  (3) นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเป็นโอกาสให้นานาประเทศเข้ามาท าความ
ร่วมมือกับกรมชลประทานมากขึ้น 
 (4) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน เป็นเครื่องมือสนับสนุนและกลไกขับเคลื่อน  
การด าเนินงานด้านต่างประเทศของกรมชลประทานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถด าเนินงาน 
ตามภารกิจได้มากข้ึน  
 (5) หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ยังเล็งเห็นความส าคัญของกรมชลประทานในการ
บริหารจัดการน้ า จึงมีความร่วมมือในการท างานด้านต่างประเทศกับกรมชลประทานหลายโครงการเพ่ิมมากขึ้น 
  (6) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและภาวะโลกร้อนถือเป็นวาระส าคัญระดับโลก ที่ทุกประเทศ
ให้ความสนใจและมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา จึงเกิดความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและบริหารโครงการที่มีผลกระทบ
รวมทั้งโครงการความร่วมมือกับกรมชลประทานหลายโครงการ 
  (7) หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของกรมชลประทาน      
ในด้านการชลประทาน และสนใจให้ความช่วยเหลือหรือแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ท าให้เกิดโครงการความร่วมมือ     
ที่หลากหลาย 
  (8) นโยบายรัฐให้ความส าคัญกับการวิจัยและการพัฒนา ส่งผลดีต่อการริเริ่มโครงการความร่วมมือ
กับประเทศต่างๆ กับกรมชลประทานอย่างต่อเนื่อง  
  (9) ประเทศคู่ภาคีมีการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมในประเทศเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดความร่วมมือ
ในรูปแบบการให้การสนับสนุนโดยให้การช่วยเหลือด้านวิชาการ 
  (10)  ความสมบูรณ์ของทรัพยากร ประกอบกับศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและ
การบริการของอาเซียน เป็นสิ่งดึงดูดให้ต่างประเทศสนใจร่วมมือในด้านต่างๆ กับประเทศไทย เช่น การถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างประเทศ 
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         5.2.2 อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 
  (1)  ในการพัฒนางานด้านต่างประเทศของกรมชลประทานมีกฎระเบียบจ านวนมากส่งผลให้เกิด
ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน 
  (2)  ประเทศคู่ภาคีบางประเทศในอาเซียน ขาดความพร้อมในการร่วมมือระหว่างกัน หรือฐานะ
ทางเศรษฐกิจไม่เอ้ืออ านวย ส่งผลให้ต้องระงับโครงการ หรือขาดความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการ 
  (3)  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม ส่งผลให้
การด าเนินงานความร่วมมือขาดความต่อเนื่อง  
  (4)  ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ ส่งผลให้กรมชลประทานไม่อาจริเริ่มโครงการระหว่างกันได้ 
เนื่องจากอาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  (5)  ความแตกต่างทางภาษาของแต่ละประเทศเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารและการสร้างเสริมความ
ร่วมมือระหว่างกัน 
  (6)  หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านน้ าในประเทศไทยมีหลายหน่วยงาน ส่งผลให้ประเทศคู่เจรจา
สับสนในการติดต่อเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างกัน 
  (7)  ความแตกต่างทางด้านสภาพภูมิประเทศของไทยและคู่ภาคี ส่งผลให้การด าเนินงานโครงการ  
ไม่สามารถน ามาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  
  (8)  สภาพภูมิอากาศ (ฤดูกาล) ที่แตกต่างกัน ท าให้การจัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการดูงานและการ
ท างานร่วมกันในรูปแบบต่างๆ ไม่สะดวกและขาดความคล่องตัว 
  (9)  ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้หลายประเทศที่ให้ความช่วยเหลือลดการให้
ความช่วยเหลือด้านต่างๆ กับประเทศไทย 
  (10)  ข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ กรณีที่มีประเด็นเฉพาะหน้าเข้ามา และต้องการการแก้ปัญหา 
แต่ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้อย่างเพียงพอ 
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       6.        การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านต่างประเทศ  
 
 

ความคาดหวัง แนวทางการพัฒนา 

1. เป็นผู้น าด้านการ
ชลประทานในภูมิภาค
อาเซียน 

1) พัฒนาบุคลากรมีความรู้ และความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ               
2) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เกิดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านชลประทานของไทยสู่  
    สากล 
3) ขยายผลและต่อยอดองค์ความรู้ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่ท าให้ 
    องค์กรประสบความส าเร็จหรือน าไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย                  
4) วิเคราะห์และจัดการหมวดหมู่องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่มีของกรมชลประทาน  
    ให้มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนโดดเด่น 

2. เป็นศูนย์เป็นเลิศด้าน
การชลประทาน 

1) ให้ความส าคัญก าหนดแนวทางการด าเนินงาน/การให้บริการของศูนย์ที่ชัดเจน 
2) จัดตั้งหน่วยพิเศษ (Special Unit) ซึ่งมีภารกิจที่ชัดเจนในการผลักดันพัฒนา และ 
    บริหารกิจการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการชลประทานอย่างเป็นรูปธรรม 
3) มีแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว และงบประมาณรองรับการด าเนินงานของศูนย์ 
4) เผยแพร่ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์และภารกิจ รวมทั้งการให้ค าปรึกษาและ 
   บริการ 

3. เป็นผู้ประสาน
กิจกรรมระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน 

1) ยกระดับหนว่ยงานที่รับผิดชอบด้านต่างประเทศใหร้องรับภารกิจระดับกรม 
2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
3) สร้างเครือข่ายระหว่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับ 
4) สร้างความเชื่อมั่นและสร้างศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่าง
ประเทศ การสัมมนา ดูงาน หรือเป็นหน่วยฝึกอบรมให้กับต่างประเทศ 

4. พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้และทักษะระดับ
สากล 

1) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ  
2) สนับสนุนงบประมาณส าหรับศึกษา/อบรมในต่างประเทศ 
3) เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่มีศักยภาพอยู่แล้วให้เพ่ิม 
   มากขึ้น 
4) ศึกษาด้านวัฒนธรรมการท างานของต่างประเทศ 
5) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

5. ขยายผลองค์ความรู้
และความส าเร็จ (ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

1) ก าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการน าความรู้มาขยายผลและเผยแพร่สู่ระดับสากล 
2) ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้ 
   เกิดผลในต่างประเทศ 
3) ติดตามผลการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
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ความคาดหวัง แนวทางการพัฒนา 

6. สนับสนุนความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่
จากต่างประเทศ 

1) สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาค 
2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาร่วมกันกับกรมชลประทานและหน่วยงานใน
ต่างประเทศ 
3) ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างงานวิจัยและน าเสนอในเวทีระดับสากล 
4) แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
5) จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

7. เสริมสร้างโครงการ
ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

1) จัดท าข้อเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศให้เป็นไปตามข้อตกลงความ
ร่วมมือที่มีอยู่และให้สอดคล้องกับความต้องการของกรม 
2) แสวงหาความร่วมมือกับประเทศหรือองค์กรที่ยังไม่เคยมีความร่วมมือกับกรม 
3) วิเคราะห์ ทบทวน พิจารณาแนวทางกระตุ้นความร่วมมือกับประเทศที่ไม่
ตอบสนองความร่วมมือ (Non-Active) 
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   7.  แผนที่ยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศ กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 – 2564 
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           8.           แผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศ  กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 – 2564 
 
 

วิสัยทัศน์:  

พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศเชิงรุก เพื่อความเชี่ยวชาญของบุคลากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
มุ่งสู่การเป็นองค์กรน าด้านการชลประทานระดับสากล 

 
 

พันธกิจ 
 

 1. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือด้านชลประทานกับต่างประเทศ 
 2. เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับสากล 
 3. พัฒนากระบวนการประสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ 
 4. ส่งเสริมการวิจัย ผลงานวิชาการด้านการชลประทานกับต่างประเทศตามบริบทของโลก สู่ศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการชลประทานระดับสากล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

 1. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการชลประทานกับต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
 2. สนับสนุนให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างประเทศ 
 3. เสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาระบบกลไกการประสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ 
 4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการชลประทานสู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน การ
ชลประทานระดับสากล 
 

เป้าประสงค์ 
 

 1. สร้างความเข้มแข็งในกิจกรรมกับประเทศคู่ภาคี 
 2. ตอบสนองต่อภารกิจด้านต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 3. บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง 
 4. ระบบกลไกการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศมีประสิทธิภาพ  
 5. ผลิตงานวิจัยและพัฒนาด้านชลประทานกับต่างประเทศ 
 6. ส่งเสริม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์ต่อการชลประทาน 
 7. พัฒนากรมชลประทานให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการชลประทาน 
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      9.        ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ส่งเสริมความร่วมมือด้านการชลประทานกับต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ 

สร้างความ
เข้มแข็งใน
กิจกรรมกับ
ประเทศคู่ภาคี 

1 (1.1) การเพ่ิมขึ้น 
ของกิจกรรม 
ความร่วมมือ 
กับต่างประเทศ 

มีกิจกรรม 
ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศครบ 
ทุกประเทศคู่ภาคี 

1) ส่งเสริมการประสานงานเพ่ือติดตาม 
ความเคลื่อนไหวระหว่างประเทศสมาชิก 
หรือคู่ภาคีอย่างสม่ าเสมอ 
2) สร้างเสริมบทบาทและศักยภาพคู่ภาคีทั้ง
สองฝ่ายในการแก้ไขปัญหาด้านการชลประทาน 
เชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 

ตอบสนองภารกิจ
ด้านต่างประเทศ
ของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

2. (1.2) มีแผนงาน
หรือโครงการ
ภายใต้ความ
ร่วมมือกับ
ประเทศคู่ภาคี 

สามารถด าเนิน
แผนงานและ
โครงการภายใต้
ความร่วมมือของ
กระทรวงเกษตร
และสหกรณต์ามที่
ได้รับมอบหมาย 

1) ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว ข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นระยะๆ  
2) ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน 
องค์กรต่างประเทศท้ังหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานรอง 
3) จัดท ากรอบการด าเนินงาน (Framework) 
เพ่ือรองรับโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจอ่ืนๆ 
ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอและต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 
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ค าอธิบายตัวชี้วัดที่ 1 (1.1) การเพ่ิมขึ้นของกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: แสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือด้านการชลประทานกับต่างประเทศ 
หน่วยวัด:  จ านวนกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ค าอธิบาย: กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการชลประทาน หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินภายใต้          
กรอบบันทึกความเข้าใจ (MOU) หรือกิจกรรมที่อยู่นอกเหนือกรอบบันทึกความเข้าใจ หรือกิจกรรมใหม่ๆ ที่ริเริ่ม
ความร่วมมือทั้งกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการและกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
โดยใช้ปีงบประมาณเป็นเกณฑ ์
เกณฑ์การให้คะแนน: การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

1 
กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการชลประทาน 
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกิจกรรมทั้งหมด 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 
กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการชลประทาน 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของกิจกรรมทั้งหมด 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 
กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการชลประทาน 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของกิจกรรมทั้งหมด 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4 
กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการชลประทาน 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 ของกิจกรรมทั้งหมด 

เท่ากับ 4 คะแนน 

5 
กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการชลประทาน 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 
แหล่งข้อมูล: ส านักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมชลประทาน โดยนับจากจ านวนกิจกรรมความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง
กับต่างประเทศในแต่ละปีงบประมาณ  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล: รายงานกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศของกรมชลประทานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด: ผู้อ านวยการส านักบริหารโครงการ 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด: 1) ส านักบริหารโครงการ  2) ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา  3) ส านักวิจัยและพัฒนา     
4) ส านักส ารวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา 5) ส านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  
ผู้รวบรวมข้อมูล: ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ  
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ค าอธิบายตัวชี้วัดที่ 2 (1.2) มีแผนงานหรือโครงการภายใต้ความร่วมมือกับประเทศคู่ภาคี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: แสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือด้านการชลประทานกับต่างประเทศ 
หน่วยวัด:  จ านวนแผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบาย: แผนงานหรือโครงการภายใต้ความร่วมมือกับประเทศคู่ภาคี หมายถึง แผนการด าเนินงานหรือโครงการ
ที่ได้วางแผนไว้ตามบทบาทและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 
ตามค าขอ ความประสงค์ การประชาสัมพันธ์ หรือได้รับการประสานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หรือจาก
ประเทศคู่ภาคีโดยตรง  
เกณฑ์การให้คะแนน: การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

1 
ตอบสนองแผนงาน/โครงการภายใต้ความร่วมมือกับประเทศ       
คูภ่าคีน้อยกว่าร้อยละ 50 ของกิจกรรมทั้งหมด 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 
ตอบสนองแผนงาน/โครงการภายใต้ความร่วมมือกับประเทศ       
คู่ภาคีไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของกิจกรรมทั้งหมด 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 
ตอบสนองแผนงาน/โครงการภายใต้ความร่วมมือกับประเทศ      
คู่ภาคีไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของกิจกรรมทั้งหมด 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4 
ตอบสนองแผนงาน/โครงการภายใต้ความร่วมมือกับประเทศ      
คู่ภาคีไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 ของกิจกรรมทั้งหมด 

เท่ากับ 4 คะแนน 

5 
ตอบสนองแผนงาน/โครงการภายใต้ความร่วมมือกับประเทศ          
คู่ภาคีไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด 

เท่ากับ 5 คะแนน 

แหล่งข้อมูล: ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ ส านักบริหารโครงการ โดยอ้างอิงจากแผนการด าเนินงาน
ในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งนี้  นับทั้งแผนงานโครงการที่ใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และไม่ใช้เงิน
งบประมาณ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 1) รายงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการชลประทานกับต่างประเทศ           
                          2) รายงานความคืบหน้าตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)   
                          3) รายงานการติดตามผลการเจรจากับต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีกับผู้น าต่างประเทศ  
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด: ผู้อ านวยการส านักบริหารโครงการ 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด: ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ  
ผู้รวบรวมข้อมูล: 1) ฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ 2) ฝ่ายความร่ วมมือต่างประเทศ 3) ฝ่ายแผนงาน
ต่างประเทศ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
สนับสนุนให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ 

บุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญอย่าง
ต่อเนื่อง 

3 (2.1) บุคลากร
ได้รับการส่งเสริม
ให้เข้าร่วมสัมมนา
ฝึกอบรม ศึกษา
และดูงานทั้งใน
และต่างประเทศ 

จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมสัมมนา
ศึกษา ฝึกอบรมและ
ดูงานเป็นไปตาม
แผน 

1. เตรียมความพร้อมของแผนงานและ
งบประมาณเพ่ือรองรับกิจกรรม โครงการ
ที่เก่ียวข้องด้านต่างประเทศ 
2. รวบรวมและจัดท าระบบฐานข้อมูล
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศให้
เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 4 (2.2)  บุคลากร

มีสมรรถนะใน
การน าเสนอ
ผลงานวิชาการใน
ระดับนานาชาติได้ 

บุคลากรมี
สมรรถนะในการ
เป็นวิทยากร
ครอบคลุม
ชลประทานทุกด้าน 

 

ค าอธิบายตัวชี้วัดที่ 3 (2.1) บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาและดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างประเทศ  
หน่วยวัด:  จ านวนบุคลากร 
ค าอธิบาย: บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาและดูงานทั้งในและต่างประเทศ          
ซึ่งหมายถึง จ านวนบุคลากรในสังกัดกรมชลประทานที่เข้าร่วมการสัมมนา การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน       
ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ซึ่งจัดโดยกรมชลประทาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงาน
อ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาจากแต่ละสาขา ดังนี้ 1) สิ่งแวดล้อม  2) ธรณีวิทยา  3) การบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา  4) การวางแผนโครงการและการพัฒนาแหล่งน้ า  5) เศรษฐกิจและสังคม  6) การออกแบบ  
7) การก่อสร้าง  8) เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 9) ภาษาและการสื่อสาร  10) การจัดรูปที่ดิน 11) ด้านอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องกับต่างประเทศ 
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เกณฑ์การให้คะแนน: การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

1 
บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาและดูงาน น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 50 คน หรือน้อยกว่า 3 สาขา 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 
บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาและดูงาน มากกว่า  50 คน 
หรือ 4 สาขา 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 
บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาและดูงาน มากกว่า  60 คน 
หรือ 5 สาขา 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4 
บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาและดูงาน มากกว่า  70 คน 
หรือ 6 สาขา 

เท่ากับ 4 คะแนน 

5 
บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาและดูงานมากกว่า  80 คน 
หรือมากกว่า 7 สาขา 

เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ: 1) กรณีจ านวนสาขาในการสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาและดูงานมากกว่าจ านวนคน ให้นับจ านวนสาขา    
เป็นเกณฑ์   
               2) กรณีบุคคลที่ได้รับการสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาและดูงานเป็นบุคคลเดิมให้นับเป็น 1 คน 
แหล่งข้อมูล: รายงานการสัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาและดูงาน ที่เก่ียวข้องกับต่างประเทศ จาก  
                1) ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล   
               2) ส านักบริหารโครงการ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล: แบบฟอร์มรายงานการสัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาและดูงานที่เก่ียวข้องกับต่างประเทศ 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด: ผู้อ านวยการส านักบริหารโครงการ 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด: ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ  
ผู้รวบรวมข้อมูล: 1) ฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ  2) ฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ 3) ฝ่ายแผนงาน
ต่างประเทศ  
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ค าอธิบายตัวชี้วัดที่ 4 (2.2) บุคลากรมสีมรรถนะในการน าเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างประเทศ  
หน่วยวัด:  จ านวนบุคลากร 
ค าอธิบาย: พิจารณาจากบุคลากรในสังกัดกรมชลประทานที่มีความรู้ความสามารถในเป็นวิทยากรน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการโดยใช้ภาษาต่างประเทศ และมีผลงานปรากฏชัดเจน โดยนับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
โดยพิจารณาจากแต่ละสาขา ดังนี้  1)  สิ่งแวดล้อม  2) ธรณีวิทยา  3) การบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา  
4) การวางแผนโครงการและการพัฒนาแหล่งน้ า  5) เศรษฐกิจและสังคม  6) การออกแบบ 7) การก่อสร้าง         
8) เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  9) ภาษาและการสื่อสาร  10) การจัดรูปที่ดิน  11) ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ต่างประเทศ 

เกณฑ์การให้คะแนน: การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

1 
บุคลากรน าเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 คน หรือน้อยกว่า 3 ด้าน 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 
บุคลากรน าเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ  
เท่ากับ 4 คน หรือเท่ากับ 4 ด้าน 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 
บุคลากรน าเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 
เท่ากับ 5 คน หรือเท่ากับ 5 ด้าน 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4 
บุคลากรน าเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 
เท่ากับ 6 คน หรือเท่ากับ 6 ด้าน 

เท่ากับ 4 คะแนน 

5 
บุคลากรน าเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 
เท่ากับ 7 คน หรือเท่ากับ 7 ด้าน 

เท่ากับ 5 คะแนน 

แหล่งข้อมูล: รายงานผลการสัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาและดูงานที่เก่ียวข้องกับต่างประเทศ จาก  
                1) ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  
               2) ส านักบริหารโครงการ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล: แบบฟอร์มรายงานการสัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาและดูงานที่เก่ียวข้องกับต่างประเทศ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด: ผู้อ านวยการส านักบริหารโครงการ 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด: ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ  
ผู้รวบรวมข้อมูล: 1) ฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ  2) ฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ 3) ฝ่ายแผนงาน
ต่างประเทศ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาระบบกลไกการประสานความร่วมมือกับองค์กร 

ทั้งในและต่างประเทศ  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ 

ระบบกลไก 
การประสาน
ความร่วมมือ 
กับต่างประเทศ  
มีประสิทธิภาพ 

5 (3.1) ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบ
กลไกเป็นไปตาม
แผน   

ระดับความส าเร็จ
ของโครงการ  
ความร่วมมือ    
ทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ ไม่ต่ า
กว่าระดับที ่4 

1) บูรณาการระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพให้เท่าทัน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และสนับสนุน
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
3) ก าหนดคณะท างานและผู้ประสานงานหลัก 
(Focal Point) ของแต่ละโครงการความ
ร่วมมือด้านต่างประเทศให้ชัดเจน เช่น 
ก าหนดให้การประสานความร่วมมือด้าน
ต่างประเทศผ่านสถานทูตประจ าประเทศ
ไทยในแต่ละประเทศคู่เจรจา 
4) จัดเก็บข้อมูล (Directory) เพ่ือการติดต่อ
ประสานงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้
เกิดความสะดวกรวดเร็ว 

 

ค าอธิบายตัวชี้วัดที่ 5 (3.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบกลไกเป็นไปตามแผน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: เสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาระบบกลไกการประสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งใน
และต่างประเทศ 
หน่วยวัด: คะแนน  
ค าอธิบาย: ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบกลไกเป็นไปตามแผน หมายถึง ความส าเร็จที่น ามาเป็นเกณฑ์
เพ่ือก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ 4 กลยุทธ์ ได้แก่  
          1) บูรณาการระบบเครือข่ายสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมชลประทานมีการเชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศกับกอง/ส านัก/กรม หรือหน่วยงานอ่ืนโดยมุ่งหวังให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือลดต้นทุนและความซ้ าซ้อนในการใช้งบประมาณด้านเครือข่าย
สารสนเทศของภาครัฐ อีกท้ังยังเป็นการสร้างความร่วมมือและความเชื่อมโยงในการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน   
           2) พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกรม
ชลประทานที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารให้
สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)           
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           3) ก าหนดคณะท างานและผู้ประสานงานหลัก (Focal Point) ของแต่ละโครงการความร่วมมือด้านต่างประเทศ
ให้ชัดเจน เป็นการมุ่งหวังให้มีผู้รับผิดชอบหลักในประสานงาน การดูแล การรองรับ รวมทั้งด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านชลประทานต่างประเทศ โดยคัดเลือกจากบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ มีสมรรถนะ มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมในการด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ   
          4) จัดเก็บข้อมูล (Directory) เพ่ือการติดต่อประสานงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว โดยมีการสร้างการจัดเก็บในรูปแบบหน่วยแสดงผลถาวร (Hard Copy) หรือหน่วยแสดงผลชั่วคราว (Soft 
Copy) และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและทันเหตุการณ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน: การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
ล าดับ รายละเอียด คะแนน 

1 มีการบูรณาการระบบเครือข่ายสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 
2 มีการพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้เท่าทัน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
1 

3 มีการก าหนดคณะท างานและผู้ประสานงานหลัก (Focal Point)  1 
4 จัดเก็บข้อมูล (Directory) เพ่ือการติดต่อประสานงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
1 

 
จ านวนข้อของความส าเร็จ (Milestone) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 
 - - - 2 
  - - 3 
   - 4 
    5 

 
แหล่งข้อมูล: การรายงานผลการด าเนินงานจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน และ
จากระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของกรมชลประทาน   
วิธีการจัดเก็บข้อมูล: แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด: ผู้อ านวยการส านักบริหารโครงการ 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด: ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ  
ผู้รวบรวมข้อมูล: 1) ฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ  2) ฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ 3) ฝ่ายแผนงาน
ต่างประเทศ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการชลประทาน 

สู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการชลประทานระดับสากล 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ 

ผลิตงานวิจัยและ
พัฒนาด้านการ
ชลประทานกับ
ต่างประเทศ 

6 (4.1) ส่งเสริม
ให้มีงานวิจัยและ
พัฒนาที่ร่วมมือ
กับต่างประเทศ 

มีงานวิจัยด้านการ
ชลประทานร่วมกับ
ต่างประเทศ 

1) ส่งเสริมการวิจัย การศึกษา การพัฒนา
และการถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับ
ต่างประเทศ  
2) ส่งเสริมให้มีการจัดท าและด าเนิน
แผนงาน โครงการหรือความร่วมมือหรือ
ข้อตกลงกับต่างประเทศ 

ส่งเสริม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคโนโลยีที่เกิด
ประโยชน์ต่อการ
ชลประทาน 

7 (4.2) การ
ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาหรือการ
แลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีด้าน
ชลประทานกับ
ต่างประเทศ 

มีแผนงานพัฒนา
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีร่วมกับ
ต่างประเทศ 

1) พัฒนาความร่วมมือในลักษณะ
พันธมิตรกับประเทศผู้ให้และองค์กร
ระหว่างประเทศต่างๆ  
2) ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
ต่างประเทศให้สนับสนุนภารกิจด้าน
ต่างประเทศของกรมชลประทานอย่าง
ต่อเนื่อง 

พัฒนากรม
ชลประทาน       
ให้เป็นศูนย์ 
ความเป็นเลิศ 
ด้านชลประทาน 

8 (4.3) ระดับ
ความส าเร็จ 
ของการให้ 
กรมชลประทาน
เป็นศนูย์ความ
เป็นเลิศ (Center 
of Excellence– 
CoE) 

เป็นศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการ
ชลประทานใน
ระดับภูมิภาค 

1) ริเริ่มสร้าง จัดเก็บ รวบรวมองค์ความรู้
และนวัตกรรมด้านชลประทานที่มีคุณค่า
อย่างต่อเนื่อง  
2)  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ 
3) สรรหา คัดเลือก แต่งตั้งบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเพ่ือด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ   
4) ถ่ายทอด บริหารจัดการ เผยแพร่ ความรู้ 
ด้านการชลประทาน ผ่านสื่อต่างๆ  สม่ าเสมอ  
5) เป็นศูนย์กลางการรวบรวมองค์ความรู้ด้าน
การชลประทานและการบริหารจัดการน้ า
ทั้งในและต่างประเทศ 
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ค าอธิบายตัวชี้วัดที่ 6 (4.1) ส่งเสริมให้มีงานวิจัยและพัฒนาที่ร่วมมือกับต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการชลประทานกับต่างประเทศ       
สู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการชลประทานระดับสากล 
หน่วยวัด: แผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมการวิจัยร่วม 
ค าอธิบาย: การด าเนินการใดๆ ก็ตามที่ส่งผล สนับสนุนให้เกิดงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย ที่ส่งผลไปสู่การเป็นผู้น า
ด้านการชลประทานในภูมิภาคอาเซียนหรือระดับโลก งานวิจัยเพ่ือรองรับหรือจัดการความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาแหล่งน้ า งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมชลประทาน งานวิจัยเพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเขื่อน งานวิจัยด้านการบริหารจัดการ
น้ าและอุทกวิทยา งานวิจัยด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งานวิจัยด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมหรืองานวิจัย
อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ซึ่งกรมชลประทานเป็นผู้วิจัยเองหรือวิจัยร่วมกับต่างประเทศ โดยใช้งบประมาณ
ของประเทศไทย หรืองบประมาณร่วม หรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เกณฑ์การให้คะแนน: การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

ล าดับ รายละเอียด คะแนน 
1 มีประเด็น ความคิดริเริ่มการเกิดงานวิจัยร่วมระหว่างประเทศไทยและประเทศ 

คู่ภาคี หรือประเทศที่สาม 
2 

2 มีการหารือประชุมเกี่ยวกับประเด็นงานวิจัยด้านต่างประเทศระหว่าง 
กรมชลประทานและประเทศคู่ภาคี 

1 

3 มีแผนงาน/โครงการ การจัดท างานวิจัยด้านต่างประเทศระหว่างกรมชลประทาน
และประเทศคู่ภาคี 

1 

4 มีการริเริ่มด าเนินการงานวิจัยร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 1 
 

จ านวนข้อของความส าเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 
 - - - 2 
  - - 3 
   - 4 
    5 

แหล่งข้อมูล: ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ โดยอ้างอิงจากแผนการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 1) รายงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการชลประทานกับต่างประเทศ       
2) รายงานความคืบหน้าตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  3) รายงานการติดตามผลการเจรจากับต่างประเทศของ
นายกรัฐมนตรีกับผู้น าต่างประเทศ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด: ผู้อ านวยการส านักบริหารโครงการ 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด: ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ 
ผู้รวบรวมข้อมูล: 1) ฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ  2) ฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ 3) ฝ่ายแผนงาน
ต่างประเทศ  
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ค าอธิบายตัวชี้ วัดที่  7 (4.2) การถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านชลประทานกับ
ต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการชลประทานกับต่างประเทศ      
สู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการชลประทานระดับสากล 
หน่วยวัด: แผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี 
ค าอธิบาย: การถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการชลประทาน เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการ
ภายใต้แผนงาน โครงการความร่วมมือต่างประเทศหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกแผนงาน โดยจากการเดินทางไป
ศึกษาดูงานต่างประเทศ หรือคู่ภาคีน ามาถ่ายทอดให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน: การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
ล าดับ รายละเอียด คะแนน 

1 มีประเด็น ความคิดริเริ่มการเกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือการแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีด้านการชลประทาน 

1 

2 มีการหารือประชุมเกี่ยวกับประเด็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือการแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีด้านการชลประทาน 

1 

3 มีแผนงาน/โครงการ การถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการ
ชลประทานโดยก าหนดวันเวลาที่ชัดเจน 

1 

4 มีการริเริ่มงาน/โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี 1 
5 การด าเนินงาน/โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ประสบ

ผลส าเร็จลุล่วง 
1 

 
 
 
 
 
 

จ านวนข้อของความส าเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
 - - - - 1 
  - - - 2 
   - - 3 
    - 4 
     5 

 

แหล่งข้อมูล: ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ โดยอ้างอิงจากแผนการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 1) รายงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการชลประทานกับต่างประเทศ            
2) รายงานความคืบหน้าตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  3) รายงานการติดตามผลการเจรจากับต่างประเทศของ
นายกรัฐมนตรีกับผู้น าต่างประเทศ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด: ผู้อ านวยการส านักบริหารโครงการ 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด: ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ 
ผู้รวบรวมข้อมูล: 1) ฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ  2) ฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ 3) ฝ่ายแผนงาน
ต่างประเทศ  
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ค าอธิบายตัวชี้วัดที่ 8 (4.3) ระดับความส าเร็จของการให้กรมชลประทานเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of 
Excellence – CoE) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การแลกเปลี ่ยนเทคโนโลยีการชลประทานกับ
ต่างประเทศ สู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการชลประทานระดับสากล 
หน่วยวัด: คะแนน 
ค าอธิบาย: ความส าเร็จของการให้กรมชลประทานเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence – CoE) มี
เป้าหมายเพื่อเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการชลประทานและการจัดการน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อน าผลประโยชน์
จากโครงการและระบบชลประทานทั้งในประเทศและภูมิภาคไปสู่การพัฒนาแนวทางเศรษฐกิจ – สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ – สังคม สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร การลดปัญหา
ความยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
เกณฑ์การให้คะแนน: การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

ล าดับ รายละเอียด คะแนน 

1 
มีการริเริ่มประสานงานหน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์ความเป็นเลิศ  

2 

2 
หน่วยงานหรือบุคลากรที่เก่ียวข้องเข้าตอบรับเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความส าคัญ
ต่อการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ 

1 

3 มีการจัดตั้งคณะท างาน ผู้รับผิดชอบชัดเจน 1 

4 
มีการจัดประชุม หารือ ปรึกษา เพื่อก าหนดทิศทาง กระบวนการด าเนินงาน เพ่ือ
พัฒนากรมชลประทานไปสู่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ  1 

 
จ านวนข้อของความส าเร็จ (Milestone) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 
 - - - 2 
  - - 3 
   - 4 
    5 

แหล่งข้อมูล: ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ โดยอ้างอิงจากแผนการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 1) รายงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการชลประทานกับต่างประเทศ             
2) รายงานความคืบหน้าตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  3) รายงานการติดตามผลการเจรจากับต่างประเทศของ
นายกรัฐมนตรีกับผู้น าต่างประเทศ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด: ผู้อ านวยการส านักบริหารโครงการ 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด: ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ 
ผู้รวบรวมข้อมูล: 1) ฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ  2) ฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ 3) ฝ่ายแผนงาน
ต่างประเทศ  
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คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 
1.  นายสมเกียรติ  ประจ าวงษ์  รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ   
2.  นายประดับ  กลัดเข็มเพชร  ผู้อ านวยการส านักบริหารโครงการ  

คณะผู้จัดท า 
1.  นายกาญจดินทร์  สระประทุม  ผู้อ านวยการส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ  
2.  นางสาวสกุนตลา  สุขพานิช  หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ 
3.  นางสาวลักษมี  ก าภูมิประเสริฐ  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
4.  นางสาวบุญเรือน  ศรีสอาด  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
5.  นางสาววรรณิษา  เนตรวรนันท์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


