


1. นํ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค 

- พัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน เต็มศักยภาพอกี 18 ลานไร

- พัฒนาแหลงน้าํ สนับสนนุพืน้ที่เกษตรน้ําฝน ประกอบดวย แหลง

น้ําธรรมชาต ิน้ําบาดาล และแหลงน้าํในไรนา

- จะตองเพิ่มผลผลติและรายไดใหกับเกษตรกรในชนบท  เพ่ือให

เกษตรกรมีคุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

- ตองปรบัโครงสรางการผลติภาคเกษตร ใหเหมาะสมกับอุปสงค 

อุปทาน ดําเนนิการทัง้ในพืน้ที่ชลประทาน และพืน้ที่เกษตรน้ําฝน 

รวมทัง้ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพืน้ที่ 

- ชุมชนชนบท ท่ียังไมมีระบบประปาจะตองมีน้ําตนทุนและเขาถึงระบบ

ประปาครบทุกหมูบาน จํานวน 7,490 หมูบาน เพื่อใหมีคุณภาพชีวติท่ีดขีึ้น 

ภายในป (2560)

- ชุมชนเมอืง จะตองมีปรมิาณน้ําเพยีงตอความตองการขัน้พืน้ฐานและ

รองรับการขยายตวัท่ีเพิ่มขึ้นในอนาคตในระยะ 10  ป

- คุณภาพนํ้า จะตองอยูในเกณฑท่ีดีและมีความปลอดภัยตอการอุปโภค

บรโิภค

2. นํ้าเพื่อการเกษตร

ประเด็น

ทาทาย

ในการบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรนํ้า



- การฟนฟูทางน้ําและการเพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้ํา

- พัฒนาพืน้ที่รับน้ํานอง และการพัฒนาโครงการแหลงน้ํา

- การปองกันชุมชนเมืองและพืน้ที่เศรษฐกจิสําคัญ

- จัดทําผังเมือง ผังการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมกับสภาพภูมปิระเทศ

- ตองมกีฏหมายในการควบคุม เร่ืองการบุกรุกทางน้ําและเรงปรับปรุงลําน้ํา

ที่เส่ือมสภาพใหกับสูสภาพเดิม

- ตองจัดหาแหลงน้ําตนทุนใหเพยีงพอและรองรับการขยายตัว

ภาคอุตสาหกกรรมที่มกีารเพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อเปนการสรางความ

มั่นคงสําหรับ ภาคอุตสาหกรรม

- ตองกระจายการผลติไปสูภูมภิาคที่สามารถจัดหาน้ําตนทุนได เชน     

พืน้ที่เศรษฐกจิพเิศษที่จะจัดตัง้ตามแผนงาน 14 แหง

3. นํ้าเพ่ือการพัฒนาดานเศรษฐกจิ

5. การปองกันและบรรเทาอุทกภยั

4. นํ้าเพ่ือระบบนิเวศและการควบคุมนํ้าเสยี

- กําหนดปรมิาณน้ําเพื่อรักษาระบบนเิวศในลุมน้ําท่ีมีอางเก็บน้ําขนาดใหญ

- ควบคุมและลดปรมิาณน้ําเสยีใหอยูในระบบท่ีแหลงน้ําสามารถรองรับได

ประเด็น

ทาทาย

ในการบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรนํ้า



6. การบรหิารจัดการ

- ตองจัดตัง้องคกรบรหิารจัดการน้ําระดับชาต ิทีเ่ปน  

เอกเทศ มอํีานาจเด็ดขาดในการกําหนดนโยบายและ

วางแผนการพัฒนา

- ตองมรีะบบฐานขอมูลที่มคีวามถูกตอง รวดเร็ว และ

แมนยําในพืน้ที่ที่เสี่ยงภยัในภาวะวกิฤต

- องคกรบรหิารจัดการน้ําระดับลุมน้ํา/พืน้ที่ วางแผน

รองรับความตองการของทองถ่ิน ประสานแผน

ระดับชาต ิรวมทัง้ การบรหิารการใชนําในระดับพืน้ที่

- จัดระบบการวางแผนและการนําไปสูการปฏบัิตใิหมี

การประสานกันของแผนระดบัชาตแิละระดบัทองถ่ิน

- ระบบงบประมาณที่สนับสนุน แผนงาน/โครงการ 

ระดับทองถ่ิน

ประเด็น

ทาทาย

ในการบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรนํ้า





ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ป พ.ศ. 2558-2569

การจัดการนํ้า

อุปโภค

บริโภค

การสรางความ

ม่ันคงของนํ้า

ภาคการผลติ 
(เกษตร/อุตสาหกรรม)

การจัดการ

นํ้าทวมและ

อุทกภัย

การจัดการ

คุณภาพนํ้า

การอนุรักษฟนฟู

สภาพปาตนนํ้าที่
เสื่อมโทรมและ

ปองกันการ

พังทลายของดนิ

การบริหารจัดการ



กอน พ.ค. 57 57-59 60 61-64 65-69 70-74 75-79 ผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตรการจัดการน้ําอุปโภคบริโภค

ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของน้าํภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตรการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย

5,583 

หมูบาน

มีประปา
100% 

ของประเทศ 

หมูบานไมมีประปา

7,490 หมูบาน

พื้นท่ีเกษตร

ชลประทาน

30.22 

ลานไร

พื้นที่เกษตร

ชลประทานเพิ่ม

1.35 ลานไร

•เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

ประปาหมูบาน

•พัฒนาระบบประปาเมือง/

พื้นทีพ่ิเศษ/ชุมชน/โรงเรียน

-------------พัฒนาคุณภาพนํ้าประปาใหไดมาตรฐาน WHO---------------

พื้นที่เกษตร

ชลประทานเพิ่ม

0.38 ลานไร

พื้นที่เกษตร

ชลประทานเพิ่ม

2.10 ลานไร

พื้นที่เกษตร

ชลประทานเพิ่ม

4.87 ลานไร

พ้ืนท่ีเกษตรชลประทานเพ่ิม 18.7 ลานไร

ทุกหมูบาน พื้นท่ีเมือง พื้นท่ีเศรษฐกิจ ไดรับ

การพัฒนาระบบประปา มีน้ําประปาใช

ภายในป 2560 

และน้ําประปาไดมาตรฐานภายในป 2575

--------------------เพ่ิมประสิทธิภาพแหลงนํ้าและระบบชลประทานเดิม ใหประหยัดนํ้าไดรอยละ 10----------------

เพิ่มน้ําตนทุนรองรับเศรษฐกิจ 190 ลาน ลบ.ม.

1,907 

หมูบาน

แหลงน้ําในเขตชลประทาน 9,000 ลาน ลบ.ม.

พัฒนาแหลงน้ํา

ในเขต ชป. 756 MCM

นอก ชป. 1,319 MCM

น้ําบาดาล 150 MCM

พัฒนาแหลงน้ํา

ในเขต ชป. 420 MCM

นอก ชป. 602 MCM

น้ําบาดาล 77 MCM

พัฒนาแหลงน้ํา

ในเขต ชป. 2,420 MCM

นอก ชป. 926 MCM

น้ําบาดาล 138 MCM

พัฒนาแหลงน้ํา

ในเขต ชป. 1,205 MCM

นอก ชป. 186 MCM

น้ําบาดาล 7 MCM

ปรับปรุงลําน้ําสายหลัก 870 กม.

ปองกันน้ําทวมเมือง 185 แหง

ระบายน้ําดีข้ึน 8 ลุมน้ํา

ปรับปรุงผังเมือง 15 แหง

•ปรับปรุงลําน้ํา  สาย

หลัก 230 กม.

•ปองกันน้ําทวมเมือง 

64 แหง

•ผลการศึกษาระบาย

น้ํา 5 ลุมน้ํา

•ปรับปรุงผังเมือง 5 

แหง

เสี่ยงน้ําทวมสูง 

8 ลุมน้ํา

185 ชุมชน

•บํารุงรักษาลําน้ําสายหลกั 

•เพิ่มประสิทธิภาพการ

ปองกันน้ําทวมเมือง

•เพิ่มประสิทธิภาพระบาย

น้ํา /ทางระบายน้ําหลาก

(ใตฝงตะวันออก)

แหลงน้ํานอกเขตชลประทาน 3,033 ลาน ลบ.ม.

รวมปริมาณน้ําเพ่ิมข้ึน 8,205 ลาน ลบ.ม. 

•ปรับปรุงลําน้ําสาย

หลัก 41 กม.

•ปองกันน้ําทวม

เมือง 39 แหง

•ผลการศึกษา

ระบายน้าํ 3 ลุมน้ํา

•ปรับปรุงผังเมือง 3 

แหง

•ปรับปรุงลําน้ําสายหลัก 494 

กม.

•ปองกันน้ําทวมเมือง 66 แหง

•เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ํา/

ทางระบายน้ําหลาก(คลองอู

ตะเภา/เจาพระยา-ทาจีนระยะ

ท่ี๑/ยม) 

•ปรับปรุงผังเมือง 7 แหง

•บํารุงรักษาลํานํ้าสาย

หลัก 
•เพิ่มประสิทธิภาพการ

ปองกันนํ้าทวมเมือง 
•เพิ่มประสิทธิภาพระบาย

น้ํา /ทางระบายน้ําหลาก 

(ใตฝงตะวันตก)

•ปรับปรุงลําน้ําสายหลัก 

105 กม.

•ปองกันน้ําทวมเมือง 16 

แหง

•เพิ่มประสิทธิภาพระบาย /

ทางระบายน้ําหลากน้ํา 

(เจาพระยา-ทาจีนระยะท่ี๒/

บางปะกง/ปราจีนบุรี) 

พื้นที่เกษตร

ชลประทานเพิ่ม

10 ลานไร

พัฒนาการใชนํ้าระหวางประเทศ 

ตามผลการศึกษา

ประหยัดน้ําได 1,400 ลาน ลบ.ม.

พัฒนาน้ําบาดาลเพิ่มขึ้น 372  ลาน ลบ.ม.

(เชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ/ สาละวนิ – 
เจาพระยา /ภาคตะวนัออก)

(ราง) ทิศทางการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ

(เชน เขื่อนทดน้ําผาจุก 

อุตรดิตถ, อางเก็บน้ํา

คลองหลวง ชลบุรี,

หวยโสมพระราชดําริ 

ปราจีน)

(เชน อางเกบ็น้ําแมชาน 

เชียงใหม, อางเก็บน้ําญวน 

พะเยา, อางเก็บน้ําหวย

วังมืด ปราจีน)

(เชน อางเก็บน้ําหวยลํา

กระโดน พิษณุโลก, อางเก็บ

น้ําบานยาง-บานสราง 

ปราจีนบุรี, อางเก็บน้ําหวย

สะตอง กาญจนบุรี)



กอน พค 57 57-59 60 61-64 65-69 70-74 75-79 ผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตรการจัดการคณุภาพนํ้า

ยุทธศาสตรอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนนํ้าที่เสื่อมโทรมและปองกันการพงัทลายของดิน

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

ทุกลําน้ํามีคุณภาพน้ําระดับพอใชข้ึนไป

284 ชุมชนมีระบบบําบัดน้ําเสีย
11 แมน้าํสายหลัก

 284 ชุมชน 

มีคุณภาพน้าํต่ํา

•ระบบบําบัดน้ําเสีย

ชุมชน 21 แหง

•ลําน้ําสายหลัก 2 

ลําน้ํา

•ปองกัน 2 ลุมน้ํา

• ฟนฟูปาตนน้ํา 

0.17  ลานไร

• ปองกันการ

สูญเสียหนา

ดิน 1.47 ลาน

ไร

ฟนฟูปาตนน้ํา 4.77 ลานไร

ปองกันการสูญเสียหนาดิน 9.475 ลานไร
(ปรับไปเปนงบพื้นฐานของกรมพัฒนาท่ีดิน)

ปาตนนํ้าเสื่อมโทรม

 4.77 ลานไร

สูญเสียหนาดิน 

9.475 ลานไร

มีการทํางาน

ซํ้าซอน

ขาดกฎหมาย

ไมมีเอกภาพ

• พรบ. นํ้า • มีกฎหมายน้ําและกฎหมายลูก

• มีองคกรการบริหารจัดการน้ําในทุกระดับ

• มีระบบฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

•ระบบบําบัดน้ําเสีย

ชุมชน 15 แหง

•ลําน้ําสายหลัก 2 

ลําน้ํา

•ปองกัน 3 ลุมน้ํา

•ระบบบําบัดน้ําเสีย

ชุมชน 122 แหง

•ลําน้ําสายหลัก 3 ลํา

น้ํา /คลองใน กทม.

•ปองกัน 4 ลุมน้ํา

•ระบบบําบัดน้ําเสีย

ชุมชน 126 แหง

•ลําน้ําสายหลัก 4 ลํา

น้ํา /คลองใน กทม.

•ปองกัน 2 ลุมน้ํา

• ฟนฟูปาตนน้ํา 

0.08  ลานไร

• ฟนฟูปาตนน้ํา 

0.92 ลานไร

• ฟนฟูปาตนน้ํา 

0.92  ลานไร

เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย

• ฟนฟูปาตนน้ํา 

1.34 ลานไร

• ฟนฟูปาตนน้ํา 

1.35 ลานไร

• กฎหมายลูก

------------------------------------------------สนับสนุนองคกรลุมนํ้า ชุมชน และเครือขาย----------------------------------------------

-----------------------------เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการตดัสินใจ--------------------------------------

(ราง) ทิศทางการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ



โดย

สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา

โรงแรมมิราเคลิ แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ                              26 ธันวาคม 2559



วิสัยทัศนของประเทศ

เปาหมายการพฒันา

ประเทศไทยมีความม่ันคง
ประชาชนมีความม่ังค่ัง

และมีการพัฒนาอยางยั่งยืน

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีรายไดสูง 

ภายในป 2570



การวางแผนการทํางานของภาครัฐ ตองเปนไป
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนยุทธศาสตรหรือแผนแมบท รายสาขา

แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง

การดําเนินงานของหนวยงานตองทํางานเปนทีม 

สนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งรวมกัน

การกําหนดตัวช้ีวัด และผลสัมฤทธ์ิ

ระดับพ้ืนที่ Function ตองบูรณาการสนับสนุนจังหวัด 

กลุมจังหวดั และทองถ่ิน

แนวทางการนําไปสูการปฏิบัติ



สิ่งท่ีรัฐบาลมุงหวัง

1. การพัฒนาศักยภาพของจังหวดั กลุมจังหวัด และ

ทองถ่ิน รวมกันระหวาง รัฐ เอกชน และประชาชน 

สรางความรวมมือในสิง่ใหมๆ

2. การสรางหวงโซอุปสงค อุปทาน เพ่ือเช่ือมตอหวงโซ

การผลิต การแปรรูป สูตลาดภายในและตางประเทศ

3. การพัฒนาเทคโนโลยี นําไปสูการผลิตดวยฝมือคนไทย 

และความรวมมือจากตางประเทศ

4. การสนบัสนุนภาคประชาชนและภาคเกษตรกรใน

เศรษฐกิจฐานราก



5. สนับสนนุการ Start Up ใหกับผูประกอบการ          

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

6. ใหความสําคัญกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area Base) 

และตามนโยบาย (Agenda) ที่หนวยงาน (Function) 

ตองสามารถตอบผลการพัฒนาในระดับจังหวัด/กลุม

จังหวัด เพ่ือยกระดับอาชีพและรายได คุณภาพชีวิตทีดี่

ในทุกภูมิภาค

7. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสรางความเขมแข็ง 

โดยการทํางานแบบประชารัฐ

8. ใชพ้ืนที่เปนตัวตั้ง ไมรอการขับเคลื่อนจากสวนกลาง

สิ่งท่ีรัฐบาลมุงหวัง  (ตอ)



การพัฒนาในภาคการเกษตร

 มุงเนนใหเกษตรกรที่มีรายไดที่พอเพียง                         

เปน Smart Farmer

 หนวยงานตองรวมมือกันพัฒนาความเขมแข็ง                

ใหแกเกษตรกร ใหสามารถใชประโยชนที่ดิน               

ไดเกิดประโยชนสูงสุด

 มีระบบตลาดที่รองรับความผนัผวน รูปแบบการผลิต

ที่ปรับเปลีย่นใหเหมาะสมของ Demand-Supply

 สงเสริมการรวมกลุม

 ปรับปรุง และสนับสนนุปจจยัการผลิต



การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพ้ืนที่ และ Cluster

 สงเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ                                        

และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

 กําหนด 10 อุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพในการพัฒนา

รายสาขา

 การสรางความพรอมของบุคลากร

 การกระจายอตุสาหกรรม เพ่ืออุปโภคบริโภค 

อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ไปในพ้ืนทีต่างๆ



การพัฒนาดานการทองเที่ยวและบริการ

 ตองใชจุดแข็งของความเปนไทย

 เพ่ิมความหลากหลายในกิจกรรม เชน                           

การจัดนิทรรศการ การจัดมหกรรมกีฬา เปนตน

 การสรางความยั่งยนื และกระจายการทองเที่ยว เชน 

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

 การสนับสนุนภาคบริการในการรองรับความตองการ

ภายในประเทศ

 การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ ในการเปน

ศูนยกลางของภูมิภาค



นโยบายการปฏริูปประเทศ

และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

เศรษฐกิจ/สังคม 

ทรัพยากร

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม

การขับเคลื่อน

ประเทศเชิง

บูรณาการ

การปฏิบัติท่ี

สนับสนุนการ

ขับเคลื่อน

ระดับครัวเรือน

  - รายไดตอครัวเรือน

  - ความเปนอยู/คณุภาพชีวิต

ระดับประเทศ

  - เศรษฐกิจ การลงทุน เพ่ิม GDP ของ

ประเทศ

  - สังคมสงบสุข

   - รักษาทรัพยากรเพ่ือเปนฐานการผลิต

- ตามภารกิจ (Function)

- พ้ืนที่ (Area)

- เร่ืองนโยบาย ( Agenda)

- ประชารัฐ /       

วิสาหกิจชุมชน

- ความรวมมือระหวาง  

รัฐ-เอกชน-ประชาชน

- การปฏิรูปการบริหาร

จัดการตางๆ

- การปรับปรุงโครงสราง

องคกร



เปาหมายการบริหารประเทศดานเศรษฐกิจและสังคม

• ระดับครัวเรือน (ดานเศรษฐกิจ) 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สราง

สัมมาชีพ

สราง

วิสาหกิจชุมชน

(กลุม/บุคคล)

เกษตรรายใหญ

เกษตรเพ่ือการคา

ภายนอกชุมชน

อุตสาหกรรม/ภาคบริการ

เปาหมาย 

เพ่ิมรายไดตอ

ครัวเรือน

รายได



เปาหมายการบริหารประเทศดานเศรษฐกิจและสังคม

• ระดับครัวเรือน (ดานสังคม)

เปาหมาย 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ความจําเปนพ้ืนฐาน

สาธารณสุข

การศึกษา



การสรางรายไดชุมชน

วิสาห

กิจ

ชุมชน



เปาหมายการบริหารประเทศดานเศรษฐกิจและสังคม

• ระดับประเทศ

เปาหมาย 

พัฒนาเศรษฐกิจ

ไปสูประเทศที่มี

รายไดสูง

พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

พัฒนาเกษตรสมัยใหม การใชจาย/

ลงทุน

เพ่ิมขึ้น

สงเสริมการสงออกและลงทุนใน 

ตปท.

สงเสริม SMEs , Start-up

สงเสริมการทองเทีย่ว และ MICE



ตัวอยางอุตสาหกรรมในอนาคต



แนวทางการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ํา

กลไกการ
ขับเคลื่อน

- ระดับประเทศ 
ไดแก กนช.

- ระดับภูมิภาค 
ไดแก 
คณะกรรมการ
ลุมนํ้า 
คณะทํางาน 
ฯลฯ

- ระดับทองถ่ิน 
ไดแก 
คณะทํางาน
จังหวัด/อําเภอ/
กลุมเครือขาย
ชุมชน/อปท.

การสราง
ความรู
ความเขาใจ
- ระดับประเทศ 
กนช. กําหนด
เปาหมายเชิง
พ้ืนที่และขนาด

- หนวยงานจัดทํา
แผนแมบท/
แผนปฏิบัตกิาร
ตามภารกจิ

- ระดับภูมภิาค/  
ลุมน้ํา ประสาน
แผนปฏิบัตกิาร
และความ
ตองการ

- ระดับทองถิ่น/
อปท. เสนอ
แนวทาง 
เปาหมายและ
แผนความ
ตองการ 

จัดทําแผน
ยุทธศาสตร
ลุมน้ํา

- คณะกรรมการ

ลุมนํ้า

ดําเนินการ

จัดทําแผน

ยุทธศาสตร  

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรนํ้า

ระดับลุมนํ้า 

และ    
แผนปฏิบัติการ

จัดทํา
ยุทธศาสตร
งบประมาณ

- กนช. กําหนด
กรอบ
งบประมาณการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า

- สงป. / สศช. 
กําหนด
ยุทธศาสตร  
การจัดสรร
งบประมาณ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า
แบบบูรณาการ

การเตรียม
ความพรอม

- ดานมิติสังคม/

จารีต/ประเพณี

- ดานความ

เหมาะสม

- ดานสิ่งแวดลอม

- ดานเศรษฐกิจ 

เหมาะสม 

คุมคากับ    

การลงทุน

- ดานการจัดหา

ท่ีดิน

การติดตาม
ประเมินผล

- ตั้ง

คณะกรรมการ

ติดตาม 

ประเมนิผล

- หนวยงาน/   

ลุมนํ้า ตดิตาม

ความกาวหนา 

ประเมนิ

ผลสําเรจ็

ภายใต

ยุทธศาสตร

1. 2. 3. 4. 5. 6.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จังหวัด 

นําแผนไปปฏิบัต ิ
ขอรับการสนับสนุน งปม. 

 

ทบทวนแผนฯ ในแตละป 

 

 

 

ก.บ.จ.
แผนพัฒนา

จังหวัด 

และ 

กลุมจังหวัด 
 

หมายเหตุ  :  คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)  
 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
 

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

1. หนวยงานที่เก่ียวของ 
 

กนช. 
 

ครม. 

ก.น.จ. 
สงป. 

แผน 

ยุทธศาสตร
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรน้ํา 
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1.รวบรวม วิเคราะห

ขอมุลจากทุกหนวยงาน 

/ลุมนํ้า สรุปจัดทํา

แผนฯประจําป 2561

2. ประชุมอนุภายใต 

กนช. เพ่ือพิจารณา

แผนปฏิบัติการของ

หนวยงาน

สรุปรวบรวม  วิเคราะห

ขอมูลจากหนวยงาน

สวนกลาง   จากลุมนํ้า (ผล

จาการประชุมระดับจังหวัด

และจากการประชุมระดับ

ลุมนํ้า )  สรุปภาพรวมแผน

ยุทธศาสตรฯลุมนํ้า และ

แผนปฏิบัติการใน ป 2561 

ทน./ชป.

หนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ

คณะกรรมการ

ลุมนํ้า/

หนวยงานใน

พ้ืนท่ี

1 . ประชุมคณะกรรมการ

ลุมน้ํา ครั้งท่ี  3  พิจารณา 

แผนยุทธศาสตรลุมนํ้า ป 

2561-2564 รวมท้ังแผน

ปฏิบัติการ ป 2561

2 .สรุป วิเคราะห กล่ันกรอง

แผนปฏิบัติการ  ประจําป 

2561  เสนอ กนช.และ 

ยุทธศาสตรจังหวัด

1. ประชุม กนช. 

พิจารณาใหความเห็นชอบ

แผนฯ และกรอบวงเงิน 

งปม.

2. เสนอ ครม. 

พิจารณาใหความเห็นชอบ

และมอบใหหนวยงาน

นําไปปฏิบัติตอไป

จัดประชุมเชิงปฎิบัติ

การ  ระดับสาขา /

จังหวัด   เพ่ือจัดทํา

เปาหมายเชิงพ้ืนท่ี 

(สอดคลองยุทธศาสตร

นํ้า)  และแนวทาง/ความ

ตองการท่ีมีในพ้ืนท่ี

เรงดวน/กลาง/ยาว 

1. ประชุมคณะทํางาน

สาขา/จังหวัด ครั้งที่ 1 

พิจารณาเปาหมายเชิงพื้นที ่

และปญหาเรงดวน/กลาง/

ยาวในพื้นที่

2. ประชุมคณะกรรมการ

ลุมนํ้าครั้งที่ 2   รับทราบ

สถานการณน้าํ มาตราการ

แกไขปญหาภยัแลง  และ

พิจารณาเปาหมายเชิงพื้นที่

และแนวทาง  ความ

ตองการในพืน้ที่

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ระดับลุมนํ้า ครั้งที่ 1    

โดยนําเปาหมายเชิงพ้ืนที่  

และเปาหมายจาก

นโยบายรัฐ เปาหมาย 

หนวยงานมา work shop  

รวมกันพิจารณา จัดทํา

เปาหมายภาพรวมลุมนํ้า

แนวทางการดาํเนินงาน

เรงดวน/กลาง/ยาว เพ่ือ

จัดทาํ รางแผน

ยุทธศาสตรลุมนํ้า (2561-

2564) และแนวทางแผน

ปฎิบัติการ ป 2561

5 61 2 3

1 2 3

สวนกลาง

ลุมนํ้า

เสนอเขาแผนยุทธศาสตรจังหวัด/
กลุมจังหวัด

ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุมน้ํา

และแผนปฎบิัติการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ ประจําป (2561)

จัดประชุมคณะทาํงาน

ระดับจังหวัด/สาขาครั้งที่ 2  

รับทราบสถานการณน้าํ 

มาตราการแกไขปญหาใน

พื้นที่และพิจารณา รางแผน

ยุทธศาสตรฯ(ป2561-2564) 

และรางแผนปฏิบัติการใน

พื้นที่ป 2561

4

4

ประชุมเชิงปฎิบัติการ

แนวทางการจดัทําแผน

บูรณาการนํ้า และ

หนวยงานเสนอ

แผนปฏิบัติการประจาํป 

2561ภายใตยุทธศาสตร

นํ้า / ลุมนํ้า

วิเคราะหศักยภาพ

และเปาหมายการ

พัฒนาทุกประเภท

ภายใตยุทธศาสตร

การบริหาร

ทรัพยากรนํ้าและ

นโยบายรฐั

ศึกษา หารูปแบบ

กระบวนการ

ข้ันตอนการจัดทํา

แผนฯ ใหลุมนํ้า 

 1. ศึกษารูปแบบการจัดทํา

แผนยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณป 2561 เพ่ือ

กําหนดแนวทางการจดัทํา

แผน

2. ประชุม อนุฯภายใต กนช.

พิจารณาแนวทางการจัดทํา

แผนฯ

5 6

สนผ. 
59



บทสรุปผูบริหาร

จัดทําโดย

คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

พฤษภาคม 2558

แผนยุทธศาสตร

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
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