
ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า และความมั่นคงด้านน ้า

พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์
ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประเด็นน้าเสนอ

ประเด็น
• ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ชาต,ิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต,ิ แผนแม่บทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี 
• ความเช่ือมโยงของตัวชี วัด water security index และตัวชี วัดด้านน ้า
• ตัวอย่างการเชื่อมโยงการลงทุนด้านน ้าเพื่อความมั่นคง



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี



แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ



6ด้าน20ปี
สร้างสมดุลน ้าสู่ความยั่งยืน
“ทุกหมู่บ้านมีน ้าสะอาดอุปโภคบริโภค 
น ้าเพื่อการผลิตมั่นคง 
ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง 
คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
บริหารจัดการน ้าอย่างยั่งยืน 
ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”
ที่มา: สทนช. 2562
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(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)



(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)
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การจัดการน ้า
อุปโภคบริโภค

การสร้างความมั่นคง
ของน ้าภาคการผลิต

การจัดการน ้าท่วม
และอุทกภัย

การจัดการคุณภาพน ้าและ
อนุรักษ์ทรพัยากรน ้า

การอนุรักษ์ฟื้นฟู
สภาพป่าต้นน ้าฯ

การบริหารจัดการ

แผนแม่บทฯน ้า (แผนระดับท  ่ 3) : สนับสนุนเป้าหมายของแผนระดับท ่ 2

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท ่ 2) : แผนท  ่ 19  แผนแม่บทการบริหารจัดการน ้าทั งระบบ
19.1 พัฒนาการจัดการน ้าเชิงลุม่น ้าทั งระบบ

เพื่อเพิ่มความม่ันคงด้านน า้ของประเทศ
19.2 เพิ่มผลิตภาพของน ้าทั งระบบ และสร้างมูลค่าเพิ่ม

จากการใช้น ้าใหทั้ดเท ยมกับระดับสากล
19.3 อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น ้าล้าคลองและแหล่งน ้าธรรมชาติ

ทัว่ประเทศ

23 แผนงาน

การเติบโตท ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้มการสร้างความม่ันคง การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน
การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน
การสร้างโอกาสและความ

เสมอภาคทางสงัคม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (แผนระด ับท  ่ 1) : เป้าหมายการพัฒนาประเทศ

ที่มา: สทนช. 2562



ความเชื่อมโยงเป้าหมายของแผน 3 ระดับ (เป้าประสงค)์
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ม กลไกการบริหารจัดการน า้
ตาม พรบ.น า้

รักษาระบบนิเวศของลุ่มน ้า/ แหล่ง
น ้าให้อยู่เกณฑ์ คุณภาพด 

น ้าสะอาดม มาตรฐานสา้หรับอุปโภค
บริโภคเมืองและชนบทอย่างเพ ยงพอ

ลดความเส ยหายจากอุทกภัยใน
พื นท ่วิกฤตและชุมชนเมืองท ่ม 
ความส้าคัญ

จัดหาน ้าเพื่อการผลิตให้แก่ภาคเกษตร 
และอุตสาหกรรม

อนุรักษ์พื นท ่ป่าต้นน า้ และลด การชะ
ล้างพังทลายของดินเพื่อ ความมั่นคง
ของทรัพยากรน ้า

ม น ้าเพ ยงพอเพื่อการด้ารงช พ 
ลดผลกระทบจากน ้าทว่ม น ้าแล้ง 
และบริหารจัดการน ้า
อย่างม ธรรมาภิบาล

เพ่ิมรายได้การผลิตภาค เกษตร 
อุตสาหกรรม และ บริการ จาก
การลงทุน ด้านทรัพยากรน ้า

ยกระดับคุณภาพช วิต
ในการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม

มั่นคง ปลอดภัยจากภัย

และการเปล ่ยนในทุกมิตทิั ง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

มั่งคั่ง ม การขยายตัวของ 

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
ม ความสามารถในการแข่งขันสูง

ยั่งยืน ม การพัฒนาความเจริญ  

การผลิต และการบริโภค 
ไม่สร้าง มลภาวะตอ่สิ่งแวดลอ้ม

ระดับท ่ 1ระดับท ่ 2ระดับท ่ 3

ที่มา: สทนช. 2562



การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรพัยากรน ้า
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การติดตามและประเมินผล
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า

การติดตามและประเมินผล

การติดตามงานภายใต้มตคิณะรัฐมนตร สญัจร
นายกรัฐมนตร และรองนายกรัฐมนตร 

(ระบบรายงาน) รองนายกรัฐมนตร 

คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ

คณะรัฐมนตร สทนช.002

การติดตามงาน การประเมินผล

ที่มา: เอกสารน้าเสนอการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า, สทนช. 
2562



Process: Theory of Change

Input → Output Intermediate Outcome Impact Long-term Outcome

โครงการลงทุนด้านน า้
ภายใต้แผนแม่บทฯน ้า
ตัวชี วัดระดับโครงการ

แผนระดับ 3
แผนแม่บทฯน ้า

ตัวชี วัดระดับแผนแม่บทฯ

แผนระดับ 2
แผนที่ 19 แผนแม่บทการ
บริหารจัดการน ้าทั งระบบ

แผนระดับ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 5: 
เติบโตเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

SDG 

1. ความสอดคล้อง

2. ประสิทธิผล
3. ประสิทธิภาพ

4. ผลกระทบ

Input: ข้อมูล, แผนยุทธศาสตร์, แผนแม่บทฯน ้า, SDG, index

Output: ผลการประเมิน, แนวทางการปรับปรุง

กรอบแนวความคิดการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า



--- Theory of Change ---
ความเชือ่มโยงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี กับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็นของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

6 ยุทธศาสตร์ย่อย วิสัยทัศน์
6 ด้าน
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แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 2560 - 2579

แผนแม่บท 6 ด้าน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ท ่ 2: ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท ่ 5: ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท ่ 1: ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ท ่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท ่ 4: ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ท ่ 6: ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั

(1) ประเด็น ความม่ันคง
(2) ประเด็น การต่างประเทศ
(3) ประเด็น การเกษตร
(4) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(5) ประเด็น การท่องเที่ยว
(6) ประเด็น พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(7) ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
(8) ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ SME ยุคใหม่
(9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(10) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(11) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
(13) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(14) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
(15) ประเด็น พลังทางสังคม
(16) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
(17) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(18) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
(19) ประเด็น การบริหารจัดการน ้าทั งระบบ
(20) ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
(21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(22) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ด้านที่ 1: การจัดการน้้า
อุปโภค บริโภค

ด้านที่ 3: การจัดการน้้า
ท่วมและอุทกภัย

ด้านที่ 6: การบริหารจัดการ

ด้านที่ 2: การสร้างความ
มั่นคงของน้้าภาคการผลิต

ด้านที่ 4:การจัดการ
คุณภาพน้้า และอนุรักษ์
ทรัพยากรน้้า

ด้านที่ 5: การอนุรักษ์ฟื้นฟู
สภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม 
และป้องกันการพังทลาย
ของดิน

โค
รง

กา
ร

Thailand Theory of Change for water M&E system
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--- Theory of Change ---
ความเชือ่มโยงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี กับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ตัวชี วัดของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นที่ 19
การบริหารจัดการน ้าทั งระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ตัวชี วัดทั ง 6 ด้าน
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แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี ความมั่นคงด้านน ้า ธรรมาภิบาลด้านน ้า 
และผลิตภาพของน ้า

และเป้าหมาย

ประเด็น 19 
การบริหารจัดการน ้าทั งระบบ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 5: 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาการจัดการน ้าเชิงลุ่ม
น ้าทั งระบบเพื่อเพิ่มความ
มั่นคงด้านน ้าของประเทศ

เพิ่มผลิตภาพของน ้าทั ง
ระบบ ในการใช้น ้าอย่าง
ประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น ้าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล

อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น ้า
ล้าคลองและแหล่งน า้
ธรรมชาติทั่วประเทศ

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

พัฒนาความมั่นคงน ้า 
พลังงานและเกษตรที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

KD2 ความมัน่คงน า้เพ่ือ
เศรษฐกิจ : 4 → 5

KD3 ความมัน่คงน า้ส าหรับเมือง: 
1 → 4

KD1 ความมั่นคงน ้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค: 3 → 4

KD5 ความมัน่คงน า้ด้านการฟืน้
ตวัจากภยัพิบตัิจากน า้: 2 → 4
- ลดความเสียหาย 50 %

KD4 ความมัน่คงน า้ด้าน
สิง่แวดล้อม: 2 → 4
- แม่น ้าล้าคลองมีคุณภาพ

ธรรมาภิบาลด้านน า้: 
64 → 80 คะแนน

ผลติภาพของน า้ 10 เท่า

ด้านที่ 1: การจัดการน ้าอุปโภค บริโภค
1. การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน
2. พัฒนาประปาเมือง/พื นที่เศรษฐกิจ
3. พัฒนาน ้าด่ืมให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 
4.การประหยัดน ้าทุกภาคส่วน

ด้านที่ 2: การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต
1. การจัดการด้านความต้องการ
2. เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน ้า และระบบส่งน ้าเดิม
3. การจัดหาน ้าในพื นที่เกษตรน ้าฝน
4. การพัฒนาแหล่งเก็บกกัน า้ /ระบบส่งน ้าใหม่
5. พัฒนาระบบผันน ้าและระบบเช่ือมโยงแหล่งน ้า
6. การเพ่ิมผลิตภาพมูลค่าภาคการผลิต
7. เพิ่มน ้าต้นทุนโดยการปฏิบัติการฝนหลวง

ด้านที่ 3: การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย
1. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า
2. การป้องกันน ้าท่วมชุมชนเมือง
3. จัดการพื นที่น ้าท่วม/พื นที่ชะลอน ้า
4. บรรเทาอุทกภัยในเชิงพื นที่อย่างเป็นระบบ
5.  การสนับสนุนการปรับตัวและเผชิญเหตุ

ด้านที่ 4:การจัดการคุณภาพน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า
1. การป้องกันและลดการเกิดน ้าเสียที่ต้นทาง
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบ้าบัด, ควบคุมระบายน ้าเสีย
3 การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น ้าล้าคลองและแหล่งน ้าธรรมชาติ

ด้านที่ 5: การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม และ
ป้องกันการพังทลายของดิน

1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื นที่ป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม

2. การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื นที่ต้นน ้า

ด้านที่ 6: การบริหารจัดการ

1. จัดท้าปรับปรุงกฎหมาย, องค์กรด้านการบริหารจัดการน ้า

2. การจัดท้าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้า

3. การติดตามและประเมินผล

4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ

5. การศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน ้า

6. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
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แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี ความมั่นคงด้านน ้า ธรรมาภิบาลด้านน ้า และผลิตภาพของน ้า และเป้าหมาย

ด้านที่ 1: การจัดการน ้าอุปโภค บริโภค
1. การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน
2. พัฒนาประปาเมือง/พื นที่เศรษฐกิจ
3. พัฒนาน ้าด่ืมให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 
4.การประหยัดน ้าทุกภาคส่วน

ด้านที่ 2: การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต
1. การจัดการด้านความต้องการ
2. เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน ้า และระบบส่งน ้าเดิม
3. การจัดหาน ้าในพื นที่เกษตรน ้าฝน
4. การพัฒนาแหล่งเก็บกกัน า้ /ระบบส่งน ้าใหม่
5. พัฒนาระบบผันน ้าและระบบเช่ือมโยงแหล่งน ้า
6. การเพ่ิมผลิตภาพมูลค่าภาคการผลิต
7. เพิ่มน ้าต้นทุนโดยการปฏิบัติการฝนหลวง

ด้านที่ 3: การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย
1. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า
2. การป้องกันน ้าท่วมชุมชนเมือง
3. จัดการพื นที่น ้าท่วม/พื นที่ชะลอน ้า
4. บรรเทาอุทกภัยในเชิงพื นที่อย่างเป็นระบบ
5.  การสนับสนุนการปรับตัวและเผชิญเหตุ

ด้านที่ 4:การจัดการคุณภาพน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า
1. การป้องกันและลดการเกิดน ้าเสียที่ต้นทาง
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบ้าบัด, ควบคุมระบายน ้าเสีย
3 การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น ้าล้าคลองและแหล่งน ้าธรรมชาติ

ด้านที่ 5: การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม และ
ป้องกันการพังทลายของดิน

1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื นที่ป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม

2. การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื นที่ต้นน ้า

ด้านที่ 6: การบริหารจัดการ

1. จัดท้าปรับปรุงกฎหมาย, องค์กรด้านการบริหารจัดการน ้า

2. การจัดท้าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้า

3. การติดตามและประเมินผล

4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ

5. การศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน ้า

6. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
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KD1 ความมั่นคงน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค
จ้านวนครัวเรือนท้ังหมด
ร้อยละครัวเรือนในเขตเทศบาล 
ร้อยละครัวเรือนนอกเขตเทศบาล
ร้อยละครัวเรือนนอกเขตเทศบาลที่เขา้ถึงระบบประปาหมู่บ้าน 
ร้อยละครัวเรือนในเขตเทศบาลที่เข้าถึงระบบประปาปี 2560
ร้อยละครัวเรือนที่มีส้วมใช้ปี 2560

KD2 ความมั่นคงน ้าเพ่ือเศรษฐกิจ 
GDP ภาคเกษตร
GDP ภาคอุตสาหกรรม
การใช้น้้าภาคเกษตร
การใช้น้้าภาคอุตสาหกรรม
ผลผลิตด้านน้้ารายจังหวัดปี 2557 ภาคเกษตร
ผลผลิตด้านน้้ารายจังหวัดปี 2557 ภาคอุตสาหกรรม

KD3 ความมั่นคงน ้าส้าหรับเมือง
ร้อยละครัวเรือนนอกเขตเทศบาลที่เขา้ถึงระบบประปาหมู่บ้าน 
ร้อยละครัวเรือนในเขตเทศบาลที่เข้าถึงระบบประปาปี 2560
ปริมาณน้้าเสียที่ได้รับการบ้าบัด

KD4 ความมั่นคงน ้าด้านสิ่งแวดล้อม
.......................

KD5 ความมั่นคงน ้าด้านการฟ้ืนตัวจากภัยพิบัติจากน ้า
ความหนาแน่นประชากรจากการทะเบียน (คน/ตร. กม.) รายจังหวัด 
อัตราการเติบโตของจ้านวนประชากรจากการทะเบียนในเขตเมือง (%) รายภาค 
อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรรายจังหวัด (%)
สัดส่วนคนจน เมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบรโิภค (%) รายจังหวัด
% of ODA to gross national income of Thailand (%) รายประเทศ
GPP ภาคเกษตร / GPP รวม
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีในการพัฒนาแหล่งน้้าเรือ่งการสนับสนุน การบริหารจัดการน้้า 
(บาทต่อ ตร.กม.) รายจังหวัด
ความหนาแน่นถนนของทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท (กม./ตร.กม.)
สัดส่วนของความจุอ่างเก็บน้้าต่อพ้ืนท่ีจังหวัด
Potential Investment Density
ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไปท่ีอ่านออกและเขียนได้ (%) ประเทศ
ร้อยละของจ้านวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียนตั้งแต่ ม.1-ปริญญาตรี ปี4 หรือ
เทียบเท่า ต่อจ้านวนประชากรที่มีอายุ 3-22 ปี (%) จังหวัด 
ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีอุปกรณ์รับชมรายการโทรทัศน์ต่อจา้นวนครัวเรือนท้ังหมด (%) ภาค
จ้านวนโทรศัพท์มือถือต่อ 100 ครัวเรือน 
GPP per capita
อัตราการลดลงของเนื้อท่ีป่าไม้ในประเทศไทย (%) รายจังหวัด
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Water investment in Thailand to increase security 



18

Water investment to support water security

KD5 
Resilience to water-related disaster

Issue 3 

Flood management

Water investment

in flood management

Water security Index

KD5 



ขอขอบคุณ


