
(รา่ง) แผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 20 ปี

(พ.ศ. 2561-2580)
กองนโยบายและยุทธศาสตร ์

ส านกังานทรพัยากรน ้าแหง่ชาติ
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ความเป็นมา

แผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า

3 ก.ค. 2557   คสช. มคี าส ัง่ ที ่58/2557 แตง่ต ัง้

คณะกรรมการนโยบาย และการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรน ้า และมอบหมายใหท้ ายุทธศาสตร ์

การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า พ.ศ. 2558-2569

7 พ.ค. 2558   ครม. มมีตเิหน็ชอบแผนยุทธศาสตรก์ารบรหิาร

จดัการทรพัยากรน ้า พ.ศ. 2558-2569 (12 ปี) และ

มอบหมายให ้กนช. น าแผนไปปฏบิตัิ

21 พ.ค. 2561  ทีป่ระชมุ กนช. คร ัง้ที ่2/2562 มมีตริบัทราบ

กรอบแนวทาง / ระยะเวลา 

การปรบัปรุงแผนบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 20 ปี
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วตัถปุระสงคข์องการจดัท า แผนยุทธศาสตรฯ์

เพือ่แก้ไขปัญหาทรพัยากรน ้ าทีม่ผีลกระทบรุนแรงตอ่สงัคม 
และ เศรษฐกจิ ทีต่อ้งเรง่ด าเนินการอย่างต่อเนือ่ง
(ปี 2558-2563)

เพือ่บริหารจดัการทรพัยากรน ้ าแบบบรูณาการ เพือ่สรา้ง
ความสุขใหก้บัประชาชนและใหโ้อกาสการเข้าถึงทรพัยากร
น ้ าของทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสม

เพือ่สรา้งความสมดลุระหวา่งการพฒันา และการใช้

ประโยชน ์จากทรพัยากรน ้าตามศกัยภาพลุ่มน ้า เพือ่การ

พฒันาดา้นเศรษฐกจิสงัคม และรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื



จัดท ำ
ยุทธศำสตร์
งบประมำณ
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แนวทางการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร ์

การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า

กลไกกำร
ขับเคล่ือน

จัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์

ลุ่มน ำ้

กำรสร้ำง
ควำมรู้

ควำมเข้ำใจ

กำรเตรียม
ควำมพร้อม

กำรตดิตำม
ประเมินผล

- ระดบัประเทศ
:กนช.
- ระดบัภมูิภาค
:คณะกรรมการ
ลุ่มน า้/ คณะ 
ท างาน ฯลฯ
- ระดบัท้องถ่ิน : 
คณะท างาน
จงัหวดั/ 
อ าเภอ/กลุ่ม
เครือข่าย/อปท.

- คณะกรรมการ
ลุ่มน า้ 
ด าเนินการ
จดัท าแผน
ยทุธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรน า้
ระดบัลุ่มน า้
และแผนปฏิบตัิ
การ

- กนช. ก าหนด
กรอบ
งบประมาณ 
การบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรน า้
- สงป./สศช.
ก าหนด
ยทุธศาสตร์การ
จดัสรร
งบประมาณ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรน า้
แบบบรูณาการ

- ด้านมิติสงัคม/
จารีต/ประเพณี
- ด้านความ
เหมาะสม
- ด้านสิ่งแวดล้อม
- ด้านเศรษฐกิจ
เหมาะสมคุ้มค่า
กบัการลงทนุ
- ด้านการจดัหา
ท่ีดิน

- ตัง้คณะ   
กรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
- หน่วยงาน/
ลุ่มน า้ ติดตาม
ความก้าวหน้า 
ประเมิน
ผลส าเร็จ
ภายใต้
ยทุธศาสตร์

- ระดบัประเทศ
:กนช.ก าหนด
เปา้หมายเชิง
พืน้ท่ีและขนาด

- หนว่ยงานจดัท า
แผนแมบ่ท/
แผนปฏิบตักิาร
ตามภารกิจ

- ระดบัภมูิภาค/
ลุม่น า้ประสาน
แผนปฏิบตักิาร
และความต้องการ  
- ระดบัท้องถ่ิน:อปท. 
เสนอแนวทาง
เปา้หมายและแผน
ความต้องการ



จดัหาน ้าสะอาดเพือ่อปุโภค

บรโิภค ครอบคลุมหมูบ่า้นและ

ชมุชนเมอืง พืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ

และแหล่งท่องเทีย่วส าคญั

บรหิารความ

ตอ้งการใชน้ ้า เพิม่ประสทิธภิาพ

การใชน้ ้า จดัหาน ้าตน้ทุน

รองรบัการเจรญิเตบิโต

ลดความ

เสยีหายจากอทุกภยั น ้า

หลาก ดนิโคลนถล่ม น ้า

ท่วมฉบัพลนั

คณุภาพน ้าระดบัพอใช้

ขึน้ไป เพิม่ประสทิธภิาพ

ระบบบ าบดัน ้าเสยี และ

ควบคมุความเคม็ปาก

แม่น ้า
ฟ้ืนฟู

พืน้ทีป่่าตน้น ้า ป้องกนัการสูญเสยี

หน้าดนิและพืน้ดนิถล่ม

องคก์ร กฎหมาย ระบบ

ฐานขอ้มูล ตดิตาม

ประเมนิผล ประชาสมัพนัธ ์

ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 

ปี 2558-2569
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ท าไมตอ้งม ี?
แผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 20 ปี (2561-2580)

1. ปัญหาเร ือ่งน ้า / ภยัธรรมชาต ิเกดิถีข่ึน้ รุนแรงขึน้ กวา้งขวางขึน้

1.1 ขาดแคลนน ้า (อปุโภค-บรโิภค รกัษานิเวศน ์เกษตรอตุสาหกรรม)

1.2 น ้าท่วม ดนิโคลนถล่ม (ในเมอืง ชนบท สถานทีท่่องเทีย่ว)

1.3 คุณภาพน ้า (น ้าเสยี น ้าเคม็)

2. ขาดการบรหิารจดัการทีด่ ี(การป้องกนั เตอืนภยั ชว่ยเหลอื ท างานเชงิรุก) 

ขาดการบูรณาการในการท างาน

ขาดหน่วยงานกลางในการ ประสานเชือ่มโยง ก ากบัดูแล

3. เพือ่สนบัสนุน 
- ยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี  

- แผนปฏรูิปประเทศ 11 ดา้น

- แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ ฉบบัที ่12 (2560-64)
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ขอ้จ ากดัและแนวคดิการปรบัปรุง

แผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า

บางหน่วยงาน

ยงัไม่มแีผน

แม่บท/

แผนปฏบิตักิาร

ตามภารกจิ ท า

ใหไ้ม่สามารถ

ก าหนดทศิทาง

ยุทธศาสตรใ์น

ประเด็นนัน้ๆ ได้

ยุทธศาสตรฯ์

น ้า เดมิ

ก าหนด

เป้าหมาย

ตาม

ศกัยภาพ 

ไมไ่ดก้ าหนด

รายพืน้ที่

ขาดความ

เชือ่มโยงกบั

นโยบายดา้นอืน่ๆ

เชน่ การเกษตร 

อตุสาหกรรม 

ท่องเทีย่ว 

กลุ่มจงัหวดั/

ภูมภิาค การ

พฒันาพืน้ที่

เศรษฐกจิ

กจิกรรม/

แผนงานโครงการ 

ยงัไม่สอดคลอ้ง

หรอืตอบสนองต่อ

เป้าหมายการ

พฒันาประเทศ

(ก าหนดจาก

กจิกรรมเดมิเป็น

สว่นใหญ่)

ฐานขอ้มูลไม่

เพยีงพอใน

การวเิคราะห ์

สถานการณ์

เพือ่น าไป

ก าหนด

เป้าหมาย

ปรบัปรุงและทบทวน

ใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณแ์ละ

เป้าหมายการ

พฒันา

ของประเทศ 

ภูมภิาค และกลุ่ม

จงัหวดั

พจิารณาการ

เปลีย่นแปลงทีจ่ะ

เกดิขึน้ในอนาคต 

จากนโยบายของ

ประเทศในดา้นตา่ง ๆ

การเจรญิเตบิโตของ

เมอืงแหล่งท่องเทีย่ว 

เศรษฐกจิและสงัคม

วเิคราะห ์

ทบทวน

สถานการณ ์

ประเดน็เป็น

กลุ่มในพืน้ที่

วกิฤต

ปรบัปรุงและ

ก าหนดแนวทาง

ใหม่หรอืการใช้

นวตักรรม

เพือ่ใหบ้รรลุ

เป้าหมายของ

ยุทธศาสตรฯ์ 

น ้า

จดัท าแผน

แมบ่ท/

แผนปฏบิตัใิน

แตล่ะ

กลยุทธห์รอื

รายหน่วยงาน

จุดออ่น

แนวทางคดิปรบัปรุง

การสือ่สารท า

ความเขา้ใจไม่

เพยีงพอ ท าให้

หน่วยปฎบิตัไิม่

สามารถมอง

เป้าหมายใน

ทศิทางเดยีวกนั

รวมทัง้การ

เชือ่มโยงในห่วงโซ่

ผลลพัธ ์

จดัท าระบบ

ตดิตาม

และ

ประเมนิผล

สมัฤทธิ ์

ยงัไม่ได้

เตรยีมการใน

การจดัเกบ็

ขอ้มูล

ผลสมัฤทธิ ์

เพือ่

ประเมนิผล

ยุทธศาสตร ์

จดัท าแนวทาง

การขบัเคลือ่น 

การเชือ่มโยง

ของแผนแม่บท

รายภารกจิไปสู่

แผนปฎบิตักิาร

ลุ่มน ้า



เมือ่วนัที ่2 ก.พ. 61 ณ ท าเนียบรฐับาลมต ิกนช.1/61

• คณะอนุกรรมการภายใตค้ณะกรรมการทรพัยากรน ้าแหง่ชาต ิ
คณะอนุฯ ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 

คณะอนุฯ กล ัน่กรอง วเิคราะหโ์ครงการ และตดิตามประเมนิผลการบรหิารจดัการ

คณะอนุฯ วเิคราะหต์ดิตามสถานการณแ์ละบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า

คณะอนุฯ ขบัเคลือ่นโครงการขนาดใหญแ่ละโครงการส าคญั

ขบัเคลือ่นภารกจิหลกัของคณะกรรมการทรพัยากรน ้าแหง่ชาต ิ

และส านกังานทรพัยากรน ้าแหง่ชาติ

เพือ่ใหก้ารด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีบ่รรลุผล และมปีระสทิธภิาพ

• จดัท า ขบัเคลือ่น (แผนยุทธศาสตร/์ แผนแม่บท/ แผนปฏบิตักิาร/

พรบ.ทรพัยากรน ้า)

• กลัน่กรอง ตดิตามประเมนิผล  แผนงาน และงบประมาณทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นน ้า

• คาดการณส์ถานการณน์ ้า/Single Command Center/ จดัสรรน ้า

• ท าแผน ก ากบัดูแล ประสาน ส ัง่การ ขบัเคลื่อน ติดตามประเมินผล โครงการ

ส าคญั และโครงการขนาดใหญ่

8

ขอ้ส ัง่การเพือ่ขบัเคลือ่น

ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า



1. จดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ

ทรพัยากรน ้า 20 ปี 

2. จดัท าแผนแมบ่ทการบรหิารจดัการน ้าในภาวะ

ปกติ และภาวะวกิฤติ

3. พฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรมทีใ่ชใ้นการ

บรหิารจดัการน ้า

4. ขบัเคลือ่นยุทธศาสตรฯ์น ้า 20 ปี

5. การปรบัปรุงพฒันา หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมาย

6. การประชาสมัพนัธ ์เสรมิสรา้งความรบัรู ้

9

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า

อ านาจหน้าที่

ประธาน

รองประธาน

รองนายกรฐัมนตรี

(พลเอก ฉตัรชยั สารกิลัยะ)

เลขาธกิาร สทนช.

คณะอนุกรรมการ

เลขานุการ

สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง

ผูท้รงคณุวฒุิ

ผอ. กองนโยบายและ

ยุทธศาสตร ์สทนช.

องคป์ระกอบ
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คณะท างานปรบัปรุง ขบัเคลือ่น 

และประชาสมัพนัธแ์ผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 

ประธาน

รองประธาน

รองเลขาธกิาร สทนช.

ผูช้ว่ยเลขาธกิาร

สทนช.

คณะอนุกรรมการ

เลขานุการ

ผอ. กองนโยบายและ

ยุทธศาสตร ์

องคป์ระกอบ
1. รวบรวม วเิคราะหก์ล ัน่กรอง มาตรการ กลยุทธ ์

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลสมัฤทธิ ์เพือ่ปรบัปรุงแผน

บรหิารฯน ้า 20 ปี 

2. จดัท ารายละเอยีดแผนบรหิารฯน ้า 20 ปี เสนอตอ่

คณะอนุฯยุทธศาสตร ์

3. ประชาสมัพนัธ ์สรา้งการรบัรู ้และชีแ้จงการปรบั

แผนบรหิารฯน ้า 20 ปี พรอ้มทัง้รบัฟังความ

คดิเหน็จากทุกภาคสว่น

4. ปฏบิตังิานอืน่ใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

อ านาจหน้าที่

สว่นราชการที่

เกีย่วขอ้ง

ผูช้ว่ยเลขานุการ

ผอ. กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละแผนแมบ่ท

ผอ. กลุ่มงานบรหิารจดัการประชมุ
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กรอบแนวทางการปรบัปรุงแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า

การวเิคราะห ์

1. ผลการด าเนินงานและ

การประเมนิยุทธศาสตร ์

2. ความเชือ่มโยงนโยบาย

และยุทธศาสตรท์ี่

เกีย่วขอ้ง

3. พืน้ทีว่กิฤติ

สถานการณ์

พืน้ทีว่กิฤต ิ

และการ

เปลีย่นแปลง

นโยบาย 

ยุทธศาสตร ์

และการปฏรูิป

ทศิทางและ

ความตอ้งการ

พฒันาในพืน้ที่

รา่งยุทธศาสตร ์

1.ประเดน็หลกัของ

ยุทธศาสตรฯ์ น ้า

2. เป้าหมาย/ตวัชีว้ดั

3.รา่งยุทธศาสตรฯ์น ้า

20 ปี

การขบัเคลือ่นยุทธศาสตร ์

1. แผนแมบ่ท/ปฏบิตักิาร

(รา่งกลยุทธย์อ่ย)

1. แผนแมบ่ทในพืน้ทีว่กิฤติ

2. แผนงาน/โครงการ Flag 

ship

3. แผนงบประมาณบูรณา

การทรพัยากรน ้า

งานประเมนิ

ยุทธศาสตร ์

ทศิทางการ

พฒันาดา้น

ทรพัยากรน ้า

1 2 3

นวตักรรม/

แนวทางใหม่

พฒันาการ

ตดิตาม

ประเมนิผล

แลว้เสรจ็ภายใน

เดอืน ต.ค. 2561



 พฒันาประปาเมอืง 255 เมอืง /ขยายเขต 688 แห่ง 

404 เมอืง/ 9,816 แห่ง / 4.5 ลา้นครวัเรอืน

 การประหยดัน ้า รอ้ยละ 10 (ครวัเรอืน/ราชการ/บรกิาร)

 ขยายเขตระบบประปา/เพิม่ประสทิธภิาพประปา 9,093 

หมู่บา้น 20,034 หมู่บา้น (SDGs)

 พฒันาน ้าประปา/น ้าดืม่ ใหไ้ดม้าตรฐานและราคาที่

เหมาะสมใหค้รบทุกหมู่บา้น (75,032 หมู่บา้น) (SDGs)

การจดัการน ้า

อปุโภคบรโิภค

 ลดการใชน้ ้าทุกลุ่มน ้ารอ้ยละ 10 152 ลา้น ลบ.ม. ตอ่ปี

 เพิม่ความจุแหล่งน ้าเดมิ 95 717 ลา้น ลบ.ม.  

 พืน้ทีเ่กษตรน ้าฝนและระบบกระจายน ้า 4,700 11,741 ลา้น ลบ.ม. 

/ พ.ท.รบัประโยชน ์1.04 12 ลา้นไร่

 แหล่งกกัเกบ็น ้า 4,800 13,243 ลา้น ลบ.ม./พ.ท.ชป. 8.7 18 ลา้นไร่

 พฒันาระบบผนัน ้าและระบบเชือ่มโยงแหล่งน ้า 3 ลุ่มน ้า >> 2,596 ลา้น ลบ.ม.

 เพิม่ผลติภาพการใชน้ ้า 10 เท่า (มูลคา่น ้าตอ่หน่วย) (ยุทธฯชาต)ิ

 เพิม่น ้าตน้ทุนโดยปฏบิตักิารฝนหลวง เพือ่ลดความเสีย่งภยัแลง้

การสรา้งความ

มัน่คงน ้าภาค

การผลติ
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เป้าหมายแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 20 ปี



 ปรบัปรุงล าน ้าธรรมชาตสิายหลกัและสาขา 870 5,500 กม.

 ป้องกนัอทุกภยัชมุชนเมอืง 185 764  แหง่ (พ.ท. 1.7 ลา้นไร)่ 

ปรบัปรุงผงัเมอืง 10 ผงั 77 จงัหวดั / ผงัน ้าทุกลุ่มน ้า 

 การจดัการพืน้ทีน่ ้าท่วม/พืน้ทีช่ะลอน ้า 2,050 3,680 ลา้น ลบ.ม. 

 บรรเทาอทุกภยัระดบัลุ่มน ้าอย่างเป็นระบบทุกลุ่มน ้า (ยุทธฯชาต)ิ

 การสนบัสนุนการปรบัตวัและหนีภยัทุกลุ่มน ้า (ยุทธฯชาต)ิ

 ปรบัปรุงสิง่กดีขวางทางน ้า 562 แหง่ (ยุทธฯชาต)ิ

 การลดการชะลา้งการพงัทลายของดนิพืน้ทีเ่กษตรลาดชนั

(ชัน้คณุภาพลุ่มน ้า 3,4) (ยุทธฯชาต)ิ

การจดัการน ้าท่วม

และอทุกภยั

 การป้องกนัและลดการเกดิน ้าเสยีทีแ่หล่งก าเนิดทุกลุ่มน ้า

15 พืน้ที/่ 31 ลา้น ลบ.ม. ตอ่ปี

 กอ่สรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยี 248 456 แหง่

 เพิม่ประสทิธภิาพในการบ าบดัน ้าสยี 105 แหง่

 การรกัษาสมดลุของระบบนิเวศ 13 ลุ่มน ้าหลกั (ยุทธฯชาต)ิ

 ฟ้ืนฟูแม่น ้า ล าคลองทุกลุ่มน ้า และคูคลองสาขา (ยุทธฯชาต)ิ
การจดัการคุณภาพน ้า

และอนุรกัษท์รพัยากรน ้า

13

ประเดน็หลกัแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 20 ปี



ประเดน็หลกัแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 20 ปี
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 จดัท า ปรบัปรุง กฎหมาย และองคก์รดา้นการบรหิารจดัการน ้า

 การพฒันาระบบฐานขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสนิใจ 

และเพิม่ประสทิธภิาพระบบพยากรณ์

 การศกึษา วจิยั และพฒันาแนวทางการจดัการทรพัยากรน ้า

 การประชาสมัพนัธแ์ละการมสีว่นรว่ม

 การตดิตามและประเมนิผล

 การจดัท าแผนบรหิารจดัการน ้า (ปกต/ิวกิฤต)ิ

 ความรว่มมอืดา้นน ้าตา่งประเทศ (SDGs)

 การอนุรกัษฟ้ื์นฟูพืน้ทีป่่าตน้น ้าทีเ่สือ่มโทรม             

4.7 3.5 ลา้นไร ่(ชัน้คุณภาพลุ่มน ้า 1,2)   

 การป้องกนัและลดการชะลา้งพงัทลายของดนิใน

พืน้ทีต่น้น ้า 0.45 ลา้นไร ่(ยุทธฯชาต)ิ

การบรหิารจดัการ

การอนุรกัษฟ้ื์นฟู

สภาพป่าตน้น ้า
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ก.พ.-ก.ค. 

61
ส.ค. 61 ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61

จดัต ัง้

คณะอนุกรรมการฯ/
คณะท างานฯ

จดัท ารา่ง

แผนฯน ้า

เสนอรา่งแผนฯ

น ้า ตอ่ อนุฯ 

ยุทธศาสตรฯ์ น ้า

เสนอรา่งแผนฯ

น ้า ตอ่ กนช.

ก าหนดประเดน็

ของรา่งแผนการ

บรหิารฯน ้า

ลงพืน้ทีร่บัฟัง

ความคดิเห็น

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ

ก าหนดประเดน็        

แนวทาง 
เป้าหมาย

ตวัชีว้ดั แผน

แมบ่ทฯ

จดั

รายละเอยีด

แผนแม่บท 

แตล่ะประเดน็

จดัท ารา่งแผน

บทฯ เสนอตอ่ 

คกก.ยุทธศาสตร ์

ชาต ิ15 ต.ค. 61

แผนบรหิารจดัการน ้า

คกก.ยุทธศาสตร ์
ชาต ิเหน็ชอบ ให้

ด าเนินการจดัท า

แผนแมบ่ทภายใต้

ยุทธศาสตรช์าติ

เสนอรา่งแผนฯ

น ้า ตอ่ อนุฯ 

ยุทธศาสตรฯ์ 

น ้า

เสนอรา่งแผนฯ 
น ้า ตอ่ กนช.

เสนอรา่งแผน

บทฯ ตอ่ ครม.

ประกาศ

แม่บทฯใน

ราชกจิจา

นุเบกษา

ขยายเวลา

กรอบเวลาการด าเนินการ



กนช. รบัทราบความกา้วหนา้ของการจดัท ารา่งแผนการบรหิาร

จดัการทรพัยากรน า้ 20 ปี

กนช. รบัทราบ เป้าหมาย และหลกัการของการปรบัปรงุแผนการ

บรหิารจดัการทรพัยากรน า้ 20 ปี

กนช. รบัทราบการขยายเวลาเสนอรา่งแผนการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรน า้ 20 ปี จากเดอืนกนัยายนเป็นเดอืนตลุาคม 2561 

เพือ่ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัรา่งแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร ์

ชาต ิและจะไดน้ าเสนอ กนช. พจิารณาใหค้วามเห็นชอบในการ

ประชมุคร ัง้ถดัไป

ความกา้วหน้าปัจจบุนั
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