
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี 
(2561-2580) และกรอบการจัดท้าแผนแม่บทฯลุ่มน ้า

โดย  นายสราวุธ  ชีวะประเสริฐ
รักษาการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ
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จุดอ่อน เป้าหมาย/การปรับปรุง
- ก ำหนดเป้ำหมำยตำมศักยภำพ - วิเครำะห์ จัดล ำดับควำมส ำคัญให้สอดคล้องกับยุทธศำสตรช์ำติ

- ขำดกำรเชื่อมโยงกับนโยบำยอื่น - ก ำหนดทิศทำง/เป้ำหมำยให้สนับสนุนนโยบำยประเทศในด้ำนต่ำงๆ

- แผนงำนเดิม ไม่ตอบสนองนโยบำยประเทศ - ก ำหนดกลยุทธ์ใหม่/ใช้นวัตกรรมในกำรขับเคลื่อน

- บำงหน่วยงำนไม่มีแผนแม่บททิศทำงไม่ชัด - จัดท ำแผนแม่บทแต่ละกลยุทธ์/หน่วยงำน

- ฐำนข้อมูลไม่เพียงพอในกำรท ำเป้ำหมำย - รวบรวมข้อมูล/วิเครำะห์สถำนกำรณ์ ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยเชิง 
ปริมำณหรือเชิงพื้นที่

- กำรประเมินผล/ตัวชี้วัด ไม่ชัดเจน - ปรับตัวชี้วัด และวิธีจัดเก็บข้อมูล และระบบติดตำม ประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์

- ขำดกำรสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจ - สร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมต้องกำร เพื่อก ำหนดแผนงำน/โครงกำร
ที่มีผลกระทบต่อยุทธศำสตร์น้ ำ

ประเด็นการปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรพัยากรน ้า 20 ปี 

กำรปรับปรุง เพื่อใหแ้ผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 20 ปี สำมำรถก ำหนดเป้ำหมำยได้
ถึงระดับผลลัพท์และผลกระทบ สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฎิรูปประเทศด้ำน
ทรัพยำกรน้ ำ และ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs)



1. การปรับปรุงเป้าประสงค์แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี

• ประปาหมู่บ้านมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ภายในปี 2573

• ขยายเขตประปา/ส้ารองน ้าต้นทุนรองรับ
เมืองหลัก/ท่องเที่ยว/เศรษฐกิจส้าคัญ 

• อัตราการใช้น ้าต่อประชากรไม่เพิ่ม และมี
อัตราลดลงในอนาคต (2570)

• พัฒนาแหล่งเก็บกักน ้าและระบบส่งน ้าให้เต็ม
ศักยภาพ

• พัฒนาแหล่งน ้าทางเลือกสนับสนุนพื นที่ส้าคัญ
• การจัดหาน ้าในพื นที่เกษตรน ้าฝนลดความเสี่ยง/

ความเสียหายในพื นที่วิกฤติ ร้อยละ 50
• การเพิ่มผลิตภาพและปรับโครงสร้างการใช้น ้า

• การปรับปรุงการระบายน ้า/สิ่งกีดขวางทางน ้า
• จัดท้าผังลุ่มน ้า และบังคับใช้ในผังเมืองรวม/

จังหวัดทุกลุ่มน ้า
• ป้องกันน ้าท่วมชุมชนเมือง 764 เมือง
• บรรเทาอุทกภัยพื นที่วิกฤต ร้อยละ 60
• เพิ่มประสิทธิภาพการปรับตัวและเผชิญเหตุใน

พื นที่น ้าท่วม

• การป้องกันและลดการเกิดน ้าเสียท่ีต้นทาง
• พัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชน
• การน้าน ้าเสียกลับมาใช้ใหม่
• จัดสรรน ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ
• ฟื้นฟูแม่น ้า ล้าคลอง และแหล่งน ้าธรรมชาติ 

• ฟื้นฟูพื นที่ป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม
• ป้องกันการเกิดการชะล้างและการพังทลายของดิน

ในพื นที่เกษตรลาดชัน

• องค์กร กฎหมาย แผนแม่บท 
• ความร่วมมือระหว่างประเทศ แหล่งเงินทุน 
• ระบบฐานข้อมูล ระบบติดตามประเมินผล 
• สนับสนุนการมีส่วนร่วม (รัฐ-เอกชน)
• พัฒนาวิจัย นวัตกรรม เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ภาคบริการและการผลิต 3



ประเด็นส้าคญัที่ยุทธศาสตร์ชาติต้องการ

ด้านที่ 1 การจัดการน ้า
อุปโภคบริโภค

สิ่งที่ยุทธศาสตร์ชาติต้องการ

ประปาหมู่บ้านมีคุณภาพได้
มาตรฐานภายในปี 2573

อัตราการใช้น ้าต่อประชากรไม่
เพิ่ม และมอีัตราลดลงใน
อนาคต (2570)

ด้านที่ 2 การสร้างความ
มั่นคงของน ้าภาคการผลิต 

การจัดหาน ้าในพื นที่เกษตรน ้าฝน
ลดความเสี่ยง/ความเสียหายใน
พื นที่วิกฤติ ร้อยละ 50

การเพิ่มผลิตภาพและปรับ
โครงสร้างการใช้น ้า

การจัดการความต้องการและ
การประหยัดน ้า (เกษตร/
อุตสาหกรรม)

เป้าหมายระยะเร่งด่วน (5 ปี)แผนแม่บทฯน ้า

• จัดท้าหลักเกณฑ์มาตรฐานการประเมนิ
คุณภาพระบบประปา 

• หมู่บ้านด้าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบประปา 10,194 หมู่บ้าน

• หมู่บ้านน้าร่อง 50 หมู่บ้าน

• พื นที่เขตรับผิดชอบ กปน. / กปภ.
• เน้นในเขตขาดแคลนน ้าต้นทุน

พื นที่เป้าหมายตามโครงการพัฒนาระบบ
น ้าชุมชนเพื่อเกษตรยังชพีนอกเขต
ชลประทานสู้ภัยแล้ง  1,837 ต้าบล

• พื นที่ชลประทานเดิม 
• พื นที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออก
• พื นที่พัฒนาระบบส่งน ้าใหม่

• พื นที่ที่มีระบบชลประทานเดิม 
• พื นที่นิคมอุตสาหกรรมที่เสี่ยงขาด

แคลนน ้า (3R)
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ประเด็นส้าคญัที่ยุทธศาสตร์ชาติต้องการ

ด้านที่ 3 การจัดการ
น ้าท่วมและอุทกภัย

สิ่งที่ยุทธศาสตร์ชาติต้องการ

ผังลุ่มน ้าบังคับใช้ในผังเมือง
รวม/จังหวัดทุกลุ่มน ้า

บรรเทาอุทกภัยพื นที่วิกฤต/
เมืองหลัก ร้อยละ 60

ด้านที่ 4 การจัดการ
คุณภาพน ้าและอนุรักษ์

ทรัพยากรน ้า

น้าน ้าเสียที่บ้าบัดแล้วกลบัมาใช้ใหม่

ฟื้นฟูแม่น ้า ล้าคลอง และแหล่งน ้า
ธรรมชาติ ที่มีความส้าคัญ

ลดการเกิดน ้าเสยีที่แหล่งกา้เนิด
ของชุมชนในเขตเมือง

เพ่ิมประสิทธิภาพการปรับตัว
และเผชิญเหตุในพื นที่น ้าทว่ม

เป้าหมายระยะเร่งด่วน (5 ปี)แผนแม่บทฯน ้า

5 ลุ่มน ้า สะแกกรัง แม่กลอง ปราจีนบุรี 
โตนเลสาป เจ้าพระยา

กลุ่มลุ่มน ้าภาคเหนือ (ทุ่งบางระก้า )
กลุ่มเจ้าพระยา- ท่าจีน 

• พื นที่เป้าหมายตามโครงการบรรเทาภัย
พิบัติทางน ้าแบบบูรณาการ (ยุทธชาติ)

• พื นที่ Area base น ้าท่วม  28 ล้านไร่

การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
ลุ่มน ้าหลัก

5 ลุ่มน ้า (เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง บาง
ปะกง ปราจีนบุรี)

ขยายผลในพื นที่ที่มีระบบบ้าบัดน ้าเสีย

พื นที่ชุมชนเมืองที่เกิดขึ นใหม่

คลองเปรมประชากร, หนองหาน สกลนคร, บึง
บอระเพ็ด, บึงราชนก หนองแบน แม่น ้าพิจิตร

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า ล้าน ้าสายหลัก/สาขา/สิ่งกีดขวางทางน ้า
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ประเด็นส้าคญัที่ยุทธศาสตร์ชาติต้องการ

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟู
สภาพป่าต้นน ้าฯ

สิ่งที่ยุทธศาสตร์ชาติต้องการ

ด้านที่ 6
การบริหารจัดการ

ป้องกันการเกิดการชะลา้งและการ
พังทลายของดินในพื นทีท่้า
การเกษตรในพื นที่ลาดชัน

พื นที่ป่าต้นน ้าไดร้ับการฟื้นฟู และ
ชะลอน ้าหลาก

กฎหมาย  และองค์ ก รการ
บริหารจัดการน ้า

แผนบริหารจัดการน ้า (ปกติ/วิกฤติ) 
และแผนจัดสรรน ้า 

ความร่วมมือ /แผนปฏิบัติ การ
ระหว่างประเทศ

การมีส่วนร่วมและการ
จัดการน ้าชุมชน

การเชื่อมโยงระบบข้อมูล/เพ่ิม
ประสิทธิภาพการพยากรเตือนภยั

เป้าหมายระยะเร่งด่วน (5 ป)ีแผนแม่บทฯน ้า

• พื นที่ภาคเหนือ 
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

(อุบลราชธานี นครราชสีมา เลย
ชัยภูมิ ฯลฯ)

• ภาคใต้

• จัดท้าอนุบัญญัติ
• จัดตั ง คกก.ลุ่มน ้า ให้ครบทุกลุ่มน ้า

จัดท้าแผนแม่บท/ปฏิบัติการ/งบประมาณ
บูรณาการ/แผนภาวะวิกฤติรายลุ่มน ้า

เชื่อมโยงฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดยีวกัน/
ระบบเตือนภัยครอบคลุมลุ่มน า้หลัก

จัดท้าแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศ

ขยายผลการบริหารจัดการน ้าไปสู่
ระดับชุมชน 6



แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค

แผนงานประปาเมืองหลัก 
พื นท่ีเศรษฐกิจ

ประสานเป้าหมายการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อก้าหนดแผนงาน

โครงการรองรับในอนาคต

การประหยัดน ้าภาค
ครัวเรือนและบริการ

1) ระยะแรกจะด้าเนินการในเขตรับผิดชอบของ กปน. และ กปภ.
2) เน้นในเขตขาดแคลนน ้าต้นทุน 9

เป็นหน่วยหลักในการขับเคลื่อนวางแผนและประสานงานเพ่ือด้าเนินงาน 

จัดท้าโครงการน้าร่อง และถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถให้ท้องถิน่

รับรองมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านตามเกณฑ์มาตรฐานน ้าประปาดื่มได้ 
และสนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพคุณภาพน ้าประปาให้แก่ท้องถิ่น

พัฒนา/ขยายเขตพื นที่ให้บริการน ้าประปาเมืองหลักแหล่ง
ท่องเที่ยว พื นที่เศรษฐกิจ และพื นที่ชายขอบ 

เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน

แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นการขับเคลื่อน

พัฒนาน ้าดื่มให้ได้มาตรฐาน
และราคาท่ีเหมาะสม



แผนแม่บทด้านที่ 2 การจัดการน ้าภาคการผลิต

เป็นหน่วยประสานงานและขับเคลื่อนในการวางแผนหลักของแต่ละ

พื นที่วิกฤตและบูรณาการหน่วยงานตามภารกิจ

การประหยัดน ้าใน
ภาคอุตสาหกรรม

ขับเคลื่อนงานวิจัย เพ่ือก้าหนดแนวทาง เทคโนโลยี และการปฏิบัติ หลังจาก
นั นภายใน 3-5 ปี จะเร่ิมด้าเนินการสนับสนุนให้โรงงานด้าเนินการ 12

เป็นหน่วยหลักในการขับเคลื่อนวางแผนและประสานงานเพ่ือด้าเนินงานเชิงพื นที่ 

การพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการอนุรักษด์นิและน ้าในพื นที ่ไม่มศีักยภาพในการ
พัฒนาหรือเป็นพื นที่คุณสมบัตไิมเ่หมาะสม

เป็นหน่วยด้าเนินการโครงการทีม่ีผลสมัฤทธิ์สูง มีผลกระทบต่อ
ปัญหา มีความสอดคล้องกัน

สนับสนุนเทคนิคให้โรงงานที่ใช้น ้ามาก และในระยะต่อไป 

มีการน้าน ้ากลับมาใช้ใหม่ และการประหยัดน ้า 

แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นการขับเคลื่อน

การจัดหาน ้า
ในพื นที่เกษตรน ้าฝน 

พัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็ก ฟื้นฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ ระบบกระจายน ้า 
การใช้น ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร 

การจัดการในพื นที่พิเศษที่
ต้องวางแผนเชิงบูรณาการ



แผนแม่บทด้านที่ 2 การจัดการน ้าภาคการผลิต (ต่อ)

เป็นหน่วยประสานงานและขับเคลื่อนในการวางแผน

หลักการผันน ้าข้ามลุ่มน ้า

13

รวบรวมการใช้น ้าภาคการผลิตรายพื นที่ส้าคัญ เพื่อก้าหนด
สัดส่วนการใช้น ้า

ขับเคลื่อนในพื นที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออก และลุ่มน ้าที่มีความ
เสี่ยงต่อการขาดแคลนน ้า 

1) เพิ่มน ้าต้นทุนเขื่อนภูมิพล เพื่อลดความเสี่ยงน ้าแล้งในภาคกลาง
2) เตรียมความพร้อม เร่งรัดโครงการผันน ้าโขงระยะที่ 1 เพื่อ

สนับสนุนการเกษตร/เมืองหลัก

แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นการขับเคลื่อน

การเพิ่มผลิตภาพ
และปรับโครงสร้างการใช้น ้า 

ส่งเสริมการเกษตรในการปรับเป็นพืชมูลค่าสูง

เร่งรัดการเตรียมความ
พร้อมโครงการผันน ้า



แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย

ด้าเนินการประสานและขับเคลื่อนการจัดทา้แผนหลักของพื นที่ จัดล้าดับ

ความส้าคัญ

การป้องกันน ้าท่วมเมือง 
และพื นที่เศรษฐกิจส้าคัญ

16

เป็นหน่วยงานจัดท้าแผนการบรรเทาอุทกภยัพื นที่วิกฤต และประสานและ
ขับเคลื่อนโดยบูรณาการงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เร่งรัดการเตรียมความพร้อม ให้สามารถด้าเนินการได ้
ตามล้าดับความส้าคัญ

แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นการขับเคลื่อน

โครงการบรรเทาภัยพิบัติทาง
น ้าแบบบูรณาการ

บริหารจัดการพื นที่น ้าท่วม การเตือนภยั การปรับตัว เน้นพื นที่ที่มี
ความเสียหายสูง ในกลุ่มลุ่มน ้าภาคเหนือและภาคใต้

การบรรเทาอุทกภัย
ลุ่มน ้าวิกฤต

เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนทั งน า้ท่วม
จากน ้าหลากและการระบายน ้าฝน



แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย (ต่อ)

วางแผน และประสานขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยปฎบิัติ

การปรับตัวและเผชิญเหตุ 
17

จัดท้าผังระดับลุ่มน ้าเร่งจัดท้าในพื นทีว่ิกฤตและเสียหายรุนแรง

1) เร่งด้าเนินการในลุ่มน ้าวิกฤติ
2) สิ่งกีดขวางทางน ้าเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในปี 65

แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นการขับเคลื่อน

การจัดท้าผังน ้าในผังชุมชน 
ผังเมือง และผังระดับลุ่มน ้า

ด้าเนินการให้มีผังน ้าบังคับใช้ในเมืองหลัก เช่น เชียงใหม่ พิษณุโลก 
อุดรธานี ขอนแก่น และหาดใหญ่

การปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน ้า

เพ่ิมประสิทธิภาพการปรับตัวและเผชิญเหตุดา้นน า้ ให้สอดคล้อง
กับตัวชี วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ยกระดับจาก
ระดับ 2 ให้ถึงระดับ 4)



แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า

เป็นหน่วยงานหลักจัดท้าแผนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพื นที่ชุ่มน ้าขนาดใหญ่

การอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น ้า คูคลอง 
แหล่งน ้าธรรมชาติขนาดใหญ่

20

เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน และสนับสนุนท้องถ่ิน      
ในการด้าเนินการ

ด้าเนินการเป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย

แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นการขับเคลื่อน

แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพ 
และควบคุมการระบายน ้าเสีย

การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งต้นน ้า
ล้าธารและพื นที่ชุ่มน ้า

จัดท้าแผนก้าหนดพื นที่เป้าหมายและบูรณาการแผนงานของ
หน่วยงานตามภารกิจในพื นที่เป้าหมาย

ด้าเนินการตามแผนหลกั ได้แก่ คลองเปรมประชากร บึงบอระเพ็ด 
หนองหารสกลนคร บึงราชนก แม่น ้าพิจิตร กว๊านพะเยาและอื่นๆ



แผนแม่บทด้านที่ 5 การฟื้นฟูป่าต้นน ้าฯ

การป้องกันและลดการชะล้าง
พังทลายของดิน 

23

1) เป็นหน่วยงานประสานและขับเคลื่อน 
2) เริ่มจากก้าหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์เป็นเขต

อนุรักษ์ เขตป่าไม้กันชน ในพื นท่ีลุ่มน ้าชั น 1 และ 2
3) ด้าเนินการก้าหนดพื นที่เป้าหมายที่มีผลกระทบด้าน

ทรัพยากรน ้ารุนแรง ได้แก่ ลุ่มน ้าภาคเหนือและภาคใต้ 

แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นการขับเคลื่อน

การฟ้ืนฟูป่าต้นน ้า

เป็นหน่วยงานหลักดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ใน
พื นทีลุ่่มน ้าชั น 1 และ 2

เป็นหน่วยงานหลักดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตร ใน
พื นที่ลุ่มน ้าชั น 3 4 และ 5



แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการน ้า

จัดท้าและถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การด้าเนินงานระดับลุ่มน ้าและ

แผนปฏิบัติการ รวมถึงติดตาม ประเมินผล

26

เป็นหน่วยงานหลักในการด้าเนินการและประสานงานในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในระดับประเทศและลุ่มน ้า

แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นการขับเคลื่อน

การจัดท้าอนุบัญญัต ิ และการ
จัดตั งคณะกรรมการลุ่มน า้ 

แผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า 20 ปี

ก้าหนดประเด็นงานวิจัย นวัตกรรมที่เป็นช่องว่าง ภายในปี พ.ศ. 
2563 และขับเคลื่อนด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุน
การเพิ่มมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิตและบริการตอ่ไป

ประสานงานร่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
และเช่ือมโยงระบบคลังข้อมูลน ้าและระบบโทรมาตร

การศึกษา วิจัย และพัฒนายกระดับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน า้

การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยากรน ้า
และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
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แผนแม่บทฯน ้า20 ปี

2. แผนปฏิบัติของหน่วยงาน
- แผนปฎิบัติการตามภารกิจแผนแม่บท
- แผนแม่บทรายพื นที่วิกฤติ/โครงการสา้คัญ)

3. แผนแม่บทลุ่มน ้า *
- แผนปฎิบัติการตามภารกิจ

- แผนงานระดับท้องถิ่น 
คณะกรรมการลุ่มน ้า

- แผนแม่บทลุ่มน ้า
- แผนบูรณาการงบประมาณ
ประจ้าปี 

กนช.
- แผนแม่บทน ้า 20 ปี
- แผนแม่บทลุ่มน ้า
- แผนบูรณาการงบประมาณ

ประจ้าปี

กระทรวงเจ้าสังกัด

ส้านักงบประมาณ

ถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติและแผนแม่บทรายพื นที่

4. แผนบูรณาการงบประมาณประจ้าปี

กนช. (อกก.ยุทธศาสตร์ฯ)

สทนช. /หน่วยงานตามภารกิจ

คกก.ลุ่มน ้า/หน่วยงาน/

จังหวัด/ผู้มีส่วนได้เสีย

เลขาฯ คกก.ลุ่มน ้า

จัดท้า

จัดท้า

จัดท้า

จัดท้า

7. คณะรัฐมนตรี

เสนอ กนช.

ให้ความเห็นชอบ

เสนอ ครม.

วิเคราะห/์จัดล้าดับความส้าคัญแผนแม่บทลุ่มน ้าเสนอ คกก.ลุ่มน ้า

วิเคราะห์/จัดล้าดับความส้าคัญเบื องต้น
เสนอ กนช.

แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี สู่การปฏิบัติ

1

2

3

4

5

6

7

8

9



แผนแม่บทลุ่มน ้า 
(เบื องต้น)

ความเชื่อมโยงแผนแม่บทฯน ้า กับ SEA

แผนแม่บทลุ่มน ้า 
(ตามแนวทางเลือก)

แผนแม่บทลุ่มน ้า 
(สมดุลย)์

การวิเคราะห์ IWRM
ตามความต้องการของพื นที่

การวิเคราะห์ SEA
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ความเชื่อมโยงแผนแม่บทฯน ้า กับ SEA
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กรอบแนวทางการจัดท้าแผนแม่บทฯ ลุ่มน ้า

การวิเคราะห์
1. ความเชื่อมโยงกับแผน

แม่บทฯน ้า 20 ปี
2. แผนปฏิบัติการตามภารกิจ

ของหน่วยงาน และท้องถิ่น
3. พื นที่วิกฤติ
4. การประเมิน SEA

สถานการณ์
พื นที่วิกฤติ และ
การเปลี่ยนแปลง

แผนแม่บทน ้า 
20 ปี

ทิศทางและ
ความต้องการ
พัฒนาในพื นที่

การจัดท้าแผนแม่บทลุ่มน ้า
1. ประเด็น/เป้าหมาย ที่

สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ
น ้า ทั ง 6 ด้าน

2. จัดล้าดับความส้าคัญของ
กรอบแผนปฏิบัติการ

3. ร่างแผนแม่น ้าบทฯลุ่มน ้า

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
1. เสนอให้ คกก.ลุ่มน ้าพิจารณา

ให้ความเห็นชอบ แผนงาน/
โครงการ Flag ship

2. เสนอให้ กนช. อนุมัติการ
ด้าเนินการตามแผนแม่บทลุม่
น ้าต่อไป

งานประเมิน
SEA

ทิศทางการพัฒนา
ของจังหวัด/

ท้องถิ่น

นวัตกรรม/
แนวทางใหม่

ติดตามประเมินผล 
และปรับปรุงให้
บรรลุเป้าหมาย

แผนแม่บทฯลุ่มน ้า/
แผนปฏิบัติการ 

(63-65)
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ประเด็นข้อเสนอแนะเพือ่ให้แผนแม่บทฯน ้า บรรลุผล

ยังไม่มีความมั่นใจว่าสิ่งที่คิดจะ
ท้าจะส้าเร็จตามความคาดหวัง

ประเมินผล ปรับแผน และใช้
นวัตกรรมเพื่ออุดช่องว่าง

ยังไม่สามารถท้าแผนปฏิบัติการ
แบบ project base , area base 
ได้อย่างสมบูรณ์

ประเด็นนโยบายที่สนับสนุน หรือ
ขัดแย้งกัน ยังไม่ได้พิจารณากัน
อย่างละเอียด

การมอบภารกิจและปรับแนวคิด
ของหน่วยงาน

• ท้ามากกว่าที่ก้าหนดในภารกิจ
• ท้างานรวมกันได้กับหลายหน่วยงานเพ่ือ

เป้าหมายเดียวกัน

บูรณาการการด้าเนินการร่วมกันทั ง
เชิงโครงการ และเชิงพื นที่

ร่วมกันพิจารณาเพ่ือตกลงรายละเอียด
ประเด็นที่ต้องด้าเนินการร่วมกัน

อุปสรรค สิ่งที่ต้องด้าเนินการ



จบการน้าเสนอ
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