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ส่วนที่ 1
ส่วนน ำ



ส่วนน ำ  ส่วนท่ี 1-1 

ส่วนที่ 1 ส่วนน ำ 
1.1 ควำมน ำ 

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ พ.ศ. 2566-2570 พื นที่ลุ่มน  ำโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้น้อมรับเจตนำรมณ์ของแผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำพื นที่ลุ่มน  ำโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำน  ำ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561-2580) ของ สทนช. มำถ่ำยทอดลงสู่แผนระดับปฏิบัติกำรเพ่ือให้น ำไปสู่กำรน ำไปปฏิบัติได้
อย่ำงชัดเจนมำกยิ่งขึ น โดยแผนปฏิบัติกำรฯ เป็นกำรน ำสิ่งที่ต้องด ำเนินกำร (Commitment) ที่ระบุไว้ใน
แผนหลักฯ ระยะ 5 ปีแรก มำถ่ำยทอดและขยำยรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนเป็นแผนงำน โครงกำร และ
กิจกรรมที่สอดคล้องกัน เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถน ำแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมนี ไป
ปฏิบัติใช้ภำยใต้บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนได้ 

1.2 ควำมเชื่อมโยงกับแผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำพ้ืนที่ 

แผนปฏิ บั ติ ก ำ ร ก ำ รบ ริ ห ำ รจั ด ก ำ รทรั พย ำก รน  ำ  พ . ศ .  2566-2570 พื น ที่ ลุ่ ม น  ำ โ ข ง
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกำรถ่ำยทอดเจตนำรมณ์ของแผนหลักฯ ที่ก ำหนดรำยละเอียดไว้ในเชิง
ยุทธศำสตร์ให้ลงมำสู่กำรปฏิบัติมำกยิ่งขึ น โดยเชื่อมโยงมำตั งแต่วิสัยทัศน์ (Vision) หมุดหมำย 
(Milestone) ยุทธศำสตร์ (Strategy) เป้ำหมำย (Goal) และสิ่งที่ต้องด ำเนินกำร (Commitment) ของ
แผนหลักฯ  

จุดเชื่อมต่อที่ส ำคัญจำกแผนหลักฯ มำสู่แผนปฏิบัติกำรฯ คือ กำรน ำเอำเป้ำหมำยและสิ่งที่ต้อง
ด ำเนินกำรที่แผนหลักฯ ได้ก ำหนดไว้เป็นระยะได้แก่ ระยะช่วงปีที่ 1-5 (ระยะสั น) ระยะช่วงปีที่ 6-10 
(ระยะกลำง) และระยะช่วงปีที่ 11-15 (ระยะยำว) มำถ่ำยทอดลงสู่แผนปฏิบัติกำรฯ ตำมระยะต่ำง ๆ 
กล่ำวคือ แผนปฏิบัติกำรฯ พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งเป็นระยะแรกของแผน ได้น ำเอำเป้ำหมำยและสิ่งที่ต้อง
ด ำเนินกำรในระยะช่วงปีที่ 1-5 มำเป็นกรอบแนวทำงกำรก ำหนดแผนงำน โครงกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำและสำมำรถถ่ำยทอดเจตนำรมณ์ของแผนหลักฯ 
ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงชัดเจน 

 



ส่วนน ำ  ส่วนท่ี 1-2 

 
รูปที่ 1-1 ควำมเชื่อมโยงจำกแผนหลักฯ เชื่อมสู่แผนปฏิบัติกำร 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ   
พ.ศ. 2566-2570 

วัตถุประสงค์ของ “แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570” คือ  
กำรถ่ำยทอดเจตนำรมณ์ของแผนหลักฯ มำสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจนและมีควำมเป็นรูปธรรม ภำคส่วนต่ำง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องสำมำรถด ำเนินกำรตำมและสนับสนุนให้เป้ำหมำย ควำมมุ่งหวังของแผนหลักฯ บรรลุได้อย่ำง
ยั่งยืน  

 

 



ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรน  ำ 

พ.ศ. 2566-2570



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570 ส่วนท่ี 2-1 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570 

2.1 ความน้า 

การจัดท้าแผนปฏิบัติการฯ ได้พิจารณาให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนหลักฯ ที่ได้มีการน้า
กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการจัดท้า
แผนหลักฯ ซึ่งได้ผนวกรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าใน
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือผ่านกระบวนการจัดท้า SEA เข้าสู่การจัดท้าแผนหลักฯ ด้วย 
แผนปฏิบัติการฯ ที่จัดท้าขึ นนี  จึงได้เชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอแนะไว้ด้วย นอกจากนี  
ยังได้รวบรวมแผนงาน โครงการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหมุดหมายของแผนห ลักฯ  
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการจัดท้าเป็นแผนงานของหน่วยงานไว้แล้วในปัจจุบันมาผนวกรวมไว้
ด้วย เพ่ือให้การด้าเนินงานสามารถตอบสนองต่อประเด็นส้าคัญได้อย่างครบถ้วนและสอดคล้องกับ  
ความต้องการในระดับพื นที่ได้อย่างครบถ้วน 

2.2 วิสัยทัศน์และหมุดหมายของแผนหลักฯ 

วิสั ยทั ศน์ : “ทรัพยากรน ้ า ลุ่ มน ้ า โ ขงตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อมี ความมั่ นคงอย่ า งยั่ ง ยื น 
ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม” 

หมุดหมาย:  

- หมุดหมายที่ 1 การจัดหาและบรรเทาภัยด้านน ้า เพ่ือให้เกิดความมั่นคงด้านน ้า มีการจัดสรรน ้า
อย่างเป็นธรรมให้กับภาคส่วนต่าง ๆ และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการบรรเทาภัยด้านน ้า  

- หมุดหมายที่ 2 ความยั่งยืนของทรัพยากรน ้า เพ่ือให้มีกระบวนการ วิธีการ และการด้าเนินการ
ป้องกัน คุ้มครอง และฟ้ืนฟูการให้บริการระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน ้าโดยการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้ใช้น ้า 

- หมุดหมายที่ 3 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน ้าในลุ่มน ้า สภาพภูมิอากาศ และ
ผลกระทบข้ามพรมแดน เพ่ือช่วยเหลือชุมชนที่อ่อนไหวเปราะบางให้มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
และความเป็นอยู่ สามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ เพ่ือรับมือต่อสถานการณ์ และเ พ่ือบรรเทาผลกระทบข้าม
พรมแดนของลุ่มน ้าโขงระหว่างประเทศต่อชุมชนฝั่งไทยที่เสี่ยงและเปราะบาง 
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- หมุดหมายที่ 4 การบริหารจัดการน ้า เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน ้าแบบบูรณา
การแบบครบวงจรตั งแต่การจัดหาน ้า การจัดสรรน ้า การใช้ประโยชน์จากน ้า ตลอดจนการสร้างความ
มั่นคงด้านน ้าอย่างยั่งยืน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการบริหารจัดการ (Community Based Approach) 

ทั งนี  เป้าหมายแต่ละหมุดหมายของแผนหลักฯ มีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการน ้า 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 6 ด้าน สรุปได้ดังนี  หมุดหมายที่ 1 การจัดหาและบรรเทาภัยด้านน ้า มีความ
เชื่อมโยงกับแผนแม่บทฯ ด้านที่ 1-6 หมุดหมายที่ 2 ความยั่งยืนของทรัพยากรน ้า มีความเชื่อมโยงกับแผน
แม่บทฯ ด้านที่ 4 และ 5 หมุดหมายที่ 3 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน ้าในลุ่มน ้า สภาพ
ภูมิอากาศ และผลกระทบข้ามพรมแดน มีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทฯ ด้านที่ 6 และหมุดหมายที่ 4 การ
บริหารจัดการน ้า ความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทฯ ด้านที่ 2 และ 6 

2.3 แผนท่ีการขับเคลื่อน (Roadmap) แผนหลักฯ 

ภาพอนาคตส้าหรับสถานการณ์ที่เป็นผลจากการพัฒนาเมื่อสิ นสุด “แผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580)” คือ  

1) สถานการณ์การจัดหาและจัดสรรทรัพยากรน ้าให้กับกลุ่มผู้ใช้น ้ากลุ่มต่าง  ๆ มีการด้าเนินการ
อย่างเป็นธรรม มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนทั งในมิติขอบเขตผู้ได้รับผลประโยชน์ และ
ระดับผลประโยชน์  

2) สถานการณ์ระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์และส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสถานการณ์  ความมั่นคง
ของทรัพยากรน ้าของลุ่มน ้าโขง  

3) กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน ้าและการเปลี่ยนแปลง  
อ่ืน ๆ ที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศสามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ได้โดยยังคงมีคุณภาพ
ชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีไม่ด้อยไปจากเดิมหรือดีขึ นกว่าเดิม และ 

4) ระบบการบริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการที่ภาคส่วนต่าง ๆ ทั งหน่วยงานรัฐ กรรมการลุ่มน ้า 
และกลุ่มผู้ใช้น ้ากลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานในการบริหารจัดการ 
(Community Based) 

ทั งนี  ในการขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุสภาพพึงปรารถนาหลัก ๆ ทั ง 4 สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น 
จ้าเป็นต้องมีการก้าหนดแผนที่เชิงยุทธศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงสอดคล้อง

ต้องกันของวิสัยทัศน์ หมุดหมาย และยุทธศาสตร์ดังรูปที่ 2-1 
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รูปที่ 2-1 แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของแผนหลักฯ 

 

2.4 รายละเอียดแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-
2570 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้หมุดหมายต่าง ๆ ของแผนหลักฯ ที่ ได้ก้าหนดไว้  
แผนปฏิบัติการฯ จึงได้ก้าหนดให้สอดคล้องและพร้อมที่จะสนับสนุนการด้าเนินงานของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
ไว้อย่างสอดรับกัน จึงได้จ้าแนกแผนปฏิบัติการออกเป็นแต่ละด้านตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน ้า 20 
ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้แก่ ด้านการจัดการน ้าอุปโภคบริโภค ด้านการสร้างความมั่นคงน ้าภาคการผลิต 
ด้านการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย ด้านการจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า ด้านการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม และด้านการบริหารจัดการ โดยแผนปฏิบัติการฯ ที่น้าเสนอประกอบด้วย 
แผนงาน ผลลัพธ์ ผลผลิต โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ และการคาดการณ์งบประมาณ พร้อมระบุความสอดคล้องที่เชื่อมโยงกับแผนหลักฯในแต่ละ
หมุดหมาย ไว้ด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

2.4.1 การวิเคราะห์ล้าดับความส้าคัญของแผนปฏิบัติการฯ 

แผนปฏิบัติการฯ ได้จ้าแนกออกเป็นแผนงานต่าง ๆ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการน ้าอุปโภค
บริโภค ด้านการสร้างความมั่นคงน ้าภาคการผลิต ด้านการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย ด้านการจัดการ
คุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม และด้านการ
บริหารจัดการ โดยในแต่ละด้านได้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับแผนหลักฯ ทั ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
จัดหาและบรรเทาภัยด้านน ้า ด้านความยั่งยืนของทรัพยากรน ้า ด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงของ
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สถานการณ์น ้า สภาพภูมิอากาศ และผลกระทบข้ามพรหมแดน และด้านการบริหารจัดการน ้า ที่มี
ความส้าคัญแตกต่างกัน ซึ่งในกระบวนการจัดท้า SEA ได้มีการพัฒนาทางเลือกในระดับของแผนปฏิบัติ
การฯ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาและจัดล้าดับความส้าคัญของประเด็นที่มีความส้าคัญ จ้าเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องได้รับการด้าเนินการก่อนบนบริบทของพื นที่กลุ่มลุ่มน ้าที่แตกต่างกัน ผลของการจัดล้าดับ
ความส้าคัญพบว่า แม้ว่าบริบทขอกลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่แตกต่างกัน แต่ผลของการจัดล้าดับความส้าคัญของ
ทางเลือกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ “ทางเลือกที่ 3: ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรน ้า 
โดยการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้าและประชาชนในพื นที่ลุ่มน ้า ให้สามารถขับเคลื่อนการใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของลุ่มน ้า” ซึ่งมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของด้านการบริหารจัดการน ้า (หมุดหมายที่ 4) ดังนั น แผนปฏิบัติการฯ นี  จึงได้จัดให้แผนงานด้าน 
การบริหารจัดการน ้าเป็นแผนงานที่ควรเร่งรัดด้าเนินการตั งแต่เริ่มต้นของแผนปฏิบัติการฯ ส่วนแผนงาน
ด้านอ่ืน ๆ ยังคงก้าหนดให้มีการด้าเนินการควบคู่กันไป เช่น แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน ้าอุปโภค
บริโภค ด้านการจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้า  
ที่เสื่อมโทรม รวมทั งแผนปฏิบัติการปรับปรุง ฟ้ืนฟู ด้านการสร้างความมั่นคงน ้าภาคการผลิต และด้าน 
การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย แต่อาจมีล้าดับระยะเวลาในการด้าเนินการที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะชุด
โครงการที่หน่วยงานได้ก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว ที่ต้องมีการตรวจสอบสถานะความพร้อมการด้าเนินงาน 
ซึ่งมีบางชุดโครงการที่อาจจะสามารถด้าเนินการได้อนาคต ช่วงปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580  

2.4.2 แผนงานด้านการจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 

แผนงานด้านการจัดการน ้าอุปโภคบริโภค เป็นการด้าเนินการที่ตอบสนองต่อหมุดหมายที่ 1 
โดยมีเป้าหมายในการจัดหาน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค พัฒนาน ้าดื่มให้ได้มาตรฐานและเข้าถึงในราคาท่ี
เหมาะสมให้ครบทุกหมู่บ้าน พัฒนาขยายเขตการให้บริการน ้าประปาให้หมู่บ้านที่ยังไม่มีประปา และพื นที่
เศรษฐกิจพิเศษ และท่องเที่ยว  

ผลลัพธ์ : ประชาชนได้รับการให้บริการน ้าสะอาดที่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างทั่วถึง 
ชุมชนมีการผลิตน ้าสะอาดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ค่าใช้จ่ายส้าหรับค่าน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค
ที่ครัวเรือนสามารถประหยัดได้จากการซื อน ้าจากกิจการผลิตน ้าสะอาดของชุมชนลดลง 

แผนงานด้านการจัดหาและบรรเทาภัยด้านน ้า ประกอบด้วย 3 แผนงาน และ 10 ชุดโครงการ 
(ชุดโครงการจากหน่วยงานของรัฐ จ้านวน 5 ชุดโครงการ และชุดโครงการจากกระบวนการมีส่วนร่วม 

จ้านวน 5 ชุดโครงการ) รายละเอียดดังตารางท่ี 2-1 
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ตารางท่ี 2-1 แผนงานด้านการจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 

ด้าน ชื่อแผนงาน ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อชุดโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ (พ.ศ.) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนหลักฯ  

(หมุดหมาย) 
2566 2567 2568 2569 2570 

1.1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ขยายระบบประปา
หมู่บ้าน 

แผนงานพัฒนากลไก
เพื่อสนับสนุนให้
ชุมชนผลิตน ้าสะอาด
ท่ีได้มาตรฐานด้าน
สุขอนามัย (P4.1) 

ประชาชนไดร้ับ
การให้บริการน า้
สะอาดทีไ่ด้
มาตรฐานด้าน
สุขอนามัยอย่าง
ทั่วถึง 

สถานีผลิตน ้าสะอาด
หมู่บ้าน 

1) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ขยาย
เขตระบบประปา ที่หน่วยงานได้กา้หนด
เป็นเป้าหมายแล้ว ในพื นที่ 34 ลุ่มน ้า
สาขา1 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบประปา 

1) ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
ประปา ในพื นท่ีเป้าหมาย 

          สถ./ กปภ./ 
จ./ ทต./ 
อปท./ อบต. 

526.3687 1 

2) โครงการปรับปรุงคุณภาพน ้าประปา 
ที่หน่วยงานได้ก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว 
ในพื นที่ 2 ลุ่มน ้าสาขา2 

เพื่อปรับปรุงคณุภาพ
น ้าประปาใหไ้ด้มาตรฐาน 

1) ปรับปรุงคุณภาพน ้าประปา 
พร้อมทั งมีการตรวจวัด
คุณภาพน ้าประปาก่อน-หลัง
ปรับปรุง 

          สป.ทส./ ทต./ 
อบต. 

12.7456 1 

3) โครงการจัดตั งคณะกรรมการและ
คณะท้างานผลิตน า้ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีคณะกรรมการ
และคณะท้างานผลิต
น ้าประปาประจ้าหมู่บ้าน 

แต่งตั งคณะกรรมการระดับ
หมู่บ้าน 

    - - - มท./ ทบ./ 
กปภ. 

3.0000 1 

4) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ

บาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค ที่

หน่วยงานได้ก้าหนดเป็นเปา้หมายแล้ว 

ในพื นที่ 15 ลุ่มน ้าสาขา3 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบบาดาลเพื่อการ
อุปโภคบรโิภค 

1) ศึกษาความเหมาะสมของ
พื นที่ และปรับปรุงระบบ
บาดาลในพื นที่เป้าหมาย 

          อปท. 138.9493 1 

1.2 พฒันาระบบ
ประปาเมือง/พื นท่ี
เศรษฐกิจ 

5) โครงการก่อสร้างระบบประปา ท่ี
หน่วยงานได้ก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว ใน
พื นท่ี 26 ลุ่มน ้าสาขา4 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบประปา 

1) ศึกษาความเหมาะสมของ
พื นที่ ออกแบบ และก่อสร้าง 
ในพื นที่เป้าหมาย 

          ปค./ สถ./ 
กปภ./ทน./ 
จ./ ทต./ 
อปท./ อบจ./ 
อบต.  

1357.8214 1 

6) โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการ
บริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้แก่ 
อปท. 

เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการระบบ
ประปาหมู่บ้านให้แก่ อปท. 

1) ฝึกอบรม สร้างองค์ความรู้           ทน./ สทภ./ 
สบจ. 

36.0000 1 

7) โครงการก่อสร้างระบบบาดาลเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคใหม่ ท่ีหน่วยงานได้ก้าหนด
เป็นเป้าหมายแล้ว ในพื นท่ี 31 ลุ่มน ้าสาขา5 
 
 
 
 

เพื่อจัดหาน ้าบาดาลเพื่อ
อุปโภคบรโิภค 

1) ศึกษาความเหมาะสมของ
พื นที่ และขุดเจาะบาดาลใน
พื นที่เป้าหมาย 

          ทบ./ ปภ./ จ./ 
ทต./ อปท./ 
อบจ./ อบต. 

1213.7014 1 
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ตารางท่ี 2-1 แผนงานด้านการจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 

ด้าน ชื่อแผนงาน ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อชุดโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ (พ.ศ.) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนหลักฯ  

(หมุดหมาย) 
2566 2567 2568 2569 2570 

1.2 พัฒนาระบบ
ประปาเมือง/พื นท่ี
เศรษฐกิจ 

แผนงานส่งเสริมการ
รับรองมาตรฐาน
คุณภาพน ้าชุมชน 
(P4.2) 

ชุมชนมีการผลิตน ้า
สะอาดท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

มาตรฐานการรับรอง
คุณภาพการผลิตน ้า
สะอาดของชุมชน 

1) พัฒนาศักยภาพ เครือข่ายภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดูแลระบบ
ประปาและประชาชน ในการจัดการ
ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพน า้
บริโภคในชุมชน 

เพื่อให้คุณภาพน ้าได้
มาตรฐาน 

1) อบรมหลักสตูรการพัฒนา
ศักยภาพ 

  - - - - กรมอนามัย/ 
กปภ./ สสจ./ 
สสอ./ รพสต./ 
อปท. 

30.0000 1 

2) พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

-   - - - 

3) ติดตามและประเมินผล - -   - - 
แผนงานจัดหาและ
ควบคุมคุณภาพแหล่ง
น ้าต้นทุน (P4.3) 

ค่าใช้จ่ายส้าหรับค่า
น ้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคท่ีครัวเรือน
สามารถประหยัดได้
จากการซื อน ้าจาก
กิจการผลิตน ้า
สะอาดของชุมชน
ลดลง 

แหล่งน ้าต้นทุนท่ีมี
คุณภาพน ้าได้
มาตรฐาน 

1) โครงการจัดหาแหล่งน ้าต้นทุนส้าหรับ
การผลิตน ้าสะอาดประจา้หมู่บ้าน 

แหล่งน ้าต้นทุนที่มีคณุภาพ
น ้าได้มาตรฐาน 

1) ศึกษาความเหมาะสม และ
ส้ารวจ 

2) ส้ารวจ และจดัหาแหล่งน ้า
ต้นทุน 

  - - - - กปภ. 10.0000 1 

-   - - - 

1.3 พัฒนาน ้าด่ืมให้
ได้มาตรฐานและ
ราคาท่ีเหมาะสม 

แผนงานพัฒนากลไก
เพื่อสนับสนุนให้
ชุมชนผลิตน ้าสะอาด
ท่ีได้มาตรฐานด้าน
สุขอนามัย (P4.1) 

ประชาชนไดร้ับ
การให้บริการน า้
สะอาดทีไ่ด้
มาตรฐานด้าน
สุขอนามัยอย่าง
ทั่วถึง 

สถานีผลิตน ้าสะอาด
หมู่บ้าน 

1) โครงการจัดตั งสถานีผลิตน ้าสะอาด
ประจ้าหมู่บ้าน 

เพื่อจัดหาน ้าสะอาดทีไ่ด้
มาตรฐานอยา่งทั่วถึง 

1) ศึกษาความเหมาะสมของ
พื นที ่ 

-   - - - มท./ ทบ./ 
กปภ. 

164.0000 1 

2) จัดตั งสถานีผลิตน ้าสะอาด - -          

หมายเหตุ : 1-5 หมายถึง ชุดโครงการของภาครัฐปี พ.ศ. 2566-2570 ด้านการจัดการน ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคท่ีมีรายละเอียดจ้าแนกรายโครงการเพิ่มเติมแสดงดังเอกสารแนบ 
                 * หมายถึง งบประมาณคาดการณ์ในปี พ.ศ.2565 
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2.4.3 แผนงานด้านการสร้างความม่ันคงน ้าภาคการผลิต 

แผนงานด้านการสร้างความม่ันคงน ้าภาคการผลิต เป็นการด้าเนินการที่ตอบสนองต่อหมุดหมาย
ที่ 1 และ หมุดหมายที่ 4 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งกักเก็บน ้าและระบบส่งน ้าให้เต็ม
ศักยภาพ พัฒนาระบบผันน ้าเชื่อมโยงแหล่งน ้าเพ่ือช่วยจัดสรรและช่วยเหลือให้พื นที่ลุ่มน ้าข้างเคียงที่ขาด
แคลน เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการในเขตพื นที่ชลประทานเดิม พัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กส้าหรับพื นที่เกษตร
น ้าฝน และการเพิ่มผลิตภาพมูลค่าภาคการผลิต 

ผลลัพธ์ : มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้าที่จัดสร้างขึ นอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ มีผลิตภาพ
การใช้น ้าต่อหน่วยสูงขึ น ค่าใช้จ่ายส้าหรับค่าน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคที่ครัวเรือนสามารถประหยัดได้จาก
การซื อน ้าจากกิจการผลิตน ้าสะอาดของชุมชนลดลง และเกษตรกรมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

แผนงานด้านการสร้างความมั่นคงน ้าภาคการผลิต ประกอบด้วย 6 แผนงาน และ 22 ชุด
โครงการ (ชุดโครงการจากหน่วยงานของรัฐ จ้านวน 14 ชุดโครงการ และชุดโครงการจากกระบวนการมี

ส่วนร่วม จ้านวน 8 ชุดโครงการ) รายละเอียดดังตารางท่ี 2-2  
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ตารางท่ี 2-2 แผนงานด้านการสร้างความม่ันคงน ้าภาคการผลิต 

ด้าน ชื่อแผนงาน ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ (พ.ศ.) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนหลักฯ  

(หมุดหมาย) 
2566 2567 2568 2569 2570 

2.1 เพิม่
ประสิทธิภาพ
โครงการแหล่งน ้า 
และระบบส่งน ้าเดิม 

แผนงานพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
โครงสร้างด้าน
ชลประทาน (P1.5) 

มีการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน ้าท่ีจัดสร้างขึ น
อย่างคุ้มค่าและเต็ม
ศักยภาพ 

ระบบโครงสร้าง
ด้านชลประทาน
ได้รับการพัฒนา
และปรับปรุง 

1) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ฟืน้ฟู
ระบบชลประทานประเภทฝาย ท่ี
หน่วยงานก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว ใน
พื นที่ 25 ลุ่มน ้าสาขา6 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบชลประทานประเภท 
ฝาย 

1) ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟ้ืนฟู 
ระบบชลประทานในพื นที่
เป้าหมาย 

          ชป./ทน./ปค./
สปก./ จ./
ทต./อปท./
อบจ./อบต. 

465.9430 1 

2) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ฟืน้ฟู
ระบบชลประทานประเภทแกม้ลิง ท่ี
หน่วยงานก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว ใน
พื นที่ 4 ลุ่มน ้าสาขา7 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบชลประทานประเภท 
แก้มลิง 

1) ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟ้ืนฟู 
ระบบชลประทานในพื นที่
เป้าหมาย 

          ปค./ ชป./ 
ทน./ จ./ 
อบจ./ ทต. 

258.3038 1 

3) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ฟืน้ฟู
ระบบชลประทานประเภทอ่างเก็บน ้า ที่
หน่วยงานก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว ใน
พื นที่ 32 ลุ่มน ้าสาขา8 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบชลประทานประเภท 
อ่างเก็บน ้า 

1) ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟ้ืนฟู 
ระบบชลประทานในพื นที่
เป้าหมาย 

          ชป./ ทน./ จ./ 
อบจ./ ทต./ 
อบต./ อปท./ 
มท./ พด./ 
สปก./ ปภ./ 
สถ. 

1817.3196 1 

4) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ฟืน้ฟู
ระบบชลประทานประเภทระบบ
กระจายน ้า สถานีสูบน า้ และระบบส่ง
น ้า ที่หน่วยงานก้าหนดเป็นเป้าหมาย
แล้ว ในพื นท่ี 30 ลุ่มน ้าสาขา9 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบชลประทานประเภท
ระบบกระจายน ้า สถานี
สูบน ้า และระบบส่งน ้า 

1) ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟ้ืนฟู 
ระบบชลประทานในพื นที่
เป้าหมาย 

          ชป./ ทน./ จ./ 
ทต./ อบต.  

1960.7231 1 

แผนงานจัดหาและ
ควบคุมคุณภาพแหล่ง
น ้าต้นทุน (P4.3) 

ค่าใช้จ่ายส้าหรับค่า
น ้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคท่ีครัวเรือน
สามารถประหยัดได้
จากการซื อน ้าจาก
กิจการผลิตน ้าสะอาด
ของชุมชนลดลง 
 
 
 
 

แหล่งน ้าต้นทุนท่ีมี
คุณภาพน ้าได้
มาตรฐาน 

1) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบ่อ
บาดาลในพื นที่เกษตรน ้าฝน ที่หน่วยงาน
ได้ก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว ในพื นที่ 6 
ลุ่มน ้าสาขา10 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
แหล่งน ้าต้นทุน 

1) ศึกษาความเหมาะสม และ
ปรับปรุง ซ่อมแซม 

          จ. 76.0894 1 
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 แผนงานปรับปรุง

และพัฒนาโครงการ

ชลประทานทุก

ระดับเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ป้องกันและบรรเทา

ความเสยีหาย (P5.4) 

ความเสยีหายจาก

น ้าท่วมและภัยแล้ง

ลดลงอย่างเป็น

รูปธรรม 

ระบบชลประทาน

ที่มีประสิทธิภาพ

ในการป้องกันและ

บรรเทาความ

เสียหายจากน ้า

ท่วมและภยัแล้ง 

1) โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมสระ

เก็บน ้าเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม

พื นที่นอกเขตชลประทานท่ีหน่วยงานได้

ก้าหนดเป็นเปา้หมายแล้ว ในพื นที่ 26 

ลุ่มน ้าสาขา11 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
กักเก็บน ้าของแหล่งน ้า
เพื่อการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในพื นที่นอก
เขตชลประทาน 

1) ศึกษาความเหมาะสมของ
พื นที่ ออกแบบ และปรับปรุง
ซ่อมแซม ในพื นท่ีเป้าหมาย 

          พด./ จ./ ทต./ 
สปก./ อปท. 

147.1744 1 

2.2 การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน ้า/
ระบบส่งน ้าใหม่ 

แผนงานพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
โครงสร้างด้าน
ชลประทาน (P1.5) 

มีการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน ้าท่ีจัดสร้างขึ น
อย่างคุ้มค่าและเต็ม
ศักยภาพ 

ระบบโครงสร้าง
ด้านชลประทาน
ได้รับการพัฒนา
และปรับปรุง 

1) โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน
ประเภทฝายที่หน่วยงานก้าหนดเป็น
เป้าหมายแล้ว ในพื นที่ 30 ลุ่มน ้าสาขา12 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบชลประทานประเภท 
ฝาย 

1) ศึกษาความเหมาะสมของ
พื นที่ ออกแบบ และก่อสร้าง 
ในพื นที่เป้าหมาย 

          ทส./ ชป./ 
ทน./สถ./ จ./
อบจ./อปท./
อบต./ทต./
อส./ปค./มท. 

2496.6986 1 

2) โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน
ประเภทแก้มลิงท่ีหน่วยงานก้าหนดเป็น
เป้าหมายแล้ว ในพื นที่ 18 ลุ่มน ้าสาขา13 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบชลประทานประเภท 
แก้มลิง 

1) ศึกษาความเหมาะสมของ
พื นที่ ออกแบบ และก่อสร้าง 
ในพื นที่เป้าหมาย 

          ชป./ อปท./ 
อบต. 

833.6524 1 

3) โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน
ประเภทอ่างเก็บน ้าท่ีหน่วยงานก้าหนด
เป็นเป้าหมายแล้ว ในพื นที่ 2 ลุ่มน ้า
สาขา14 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบชลประทานประเภท 
อ่างเก็บน ้า 

1) ศึกษาความเหมาะสมของ
พื นที่ ออกแบบ และก่อสร้าง 
ในพื นที่เป้าหมาย 

          ชป./ ทน./ 
สถ./ กปภ./ 
ทต./ อปท./ 
อบจ./ อบต. 

192.4150 1 

4) โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน
ประเภทระบบกระจายน ้า สถานสีบูน ้า 
และระบบส่งน ้าท่ีหน่วยงานก้าหนดเป็น
เป้าหมายแล้ว ในพื นที่ 32 ลุ่มน ้าสาขา15 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบชลประทานประเภท
ระบบกระจายน ้า สถานี
สูบน ้า และระบบส่งน ้า 

1) ศึกษาความเหมาะสมของ
พื นที่ ออกแบบ และก่อสร้าง 
ในพื นที่เป้าหมาย 

          ปค./ ชป./ 
ทน./ จ./ ทต./ 
ทม./ อปท./ 
อบจ./ อบต. 

2892.8570 1 

 แผนงานปรับปรุง
และพัฒนาโครงการ
ชลประทานทุก
ระดับเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทา
ความเสยีหาย (P5.4) 

ความเสยีหายจาก
น ้าท่วมและภัยแล้ง
ลดลงอย่างเป็น
รูปธรรม 

ระบบชลประทาน
ที่มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและ
บรรเทาความ
เสียหายจากน ้า
ท่วมและภยัแล้ง 

1) โครงการการก่อสร้างสระเก็บน า้เพื่อ
การเกษตรและอตุสาหกรรมพื นท่ีนอก
เขตชลประทานท่ีหน่วยงานได้ก้าหนด
เป็นเป้าหมายแล้ว ในพื นที่ 34 ลุ่มน ้า
สาขา16 

เพื่อจัดหาแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมในพื นที่นอก
เขตชลประทานเพิ่มเติม 

1) ศึกษาความเหมาะสมของ
พื นที่ ออกแบบ และก่อสร้าง 
ในพื นที่เป้าหมาย 

  - - - - พด./ ทต./ 
อปท./ อบจ. 

210.8561 1 
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2.3 การจัดหาน ้าใน
พื นท่ีเกษตรน ้าฝน 

แผนงานจัดหาและ
ควบคุมคุณภาพแหล่ง
น ้าต้นทุน (P4.3) 

ค่าใช้จ่ายส้าหรับค่า
น ้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคท่ีครัวเรือน
สามารถประหยัดได้
จากการซื อน ้าจาก
กิจการผลิตน ้าสะอาด
ของชุมชนลดลง 

แหล่งน ้าต้นทุนท่ีมี
คุณภาพน ้าได้
มาตรฐาน 

1) โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใตด้ินที่
หน่วยงานได้ก้าหนดเป็นเปา้หมายแล้ว 
ในพื นที ่17 ลุ่มน ้าสาขา17 

เพื่อจัดหาแหล่งน ้าต้นทุน
เพิ่มเตมิ 

1) ศึกษาความเหมาะสม 
ออกแบบ และด้าเนินการ
ก่อสร้างในพื นที่เป้าหมาย 

          ทบ./ จ./ ทต./ 
อบจ./ อบต. 

875.8532 1 

2) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมธนาคาร
น ้าใต้ดินท่ีหน่วยงานได้ก้าหนดเปน็
เป้าหมายแล้ว ในพื นที่ 2 ลุ่มน ้าสาขา18 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
แหล่งน ้าต้นทุน 

1) ศึกษาความเหมาะสม และ
ปรับปรุง ซ่อมแซม 

          อบต. 5.988 1 

3) โครงการก่อสร้างระบบบ่อบาดาลใน
พื นที่เกษตรน ้าฝน ที่หน่วยงานได้
ก้าหนดเป็นเปา้หมายแล้ว ในพื นที่ 31 
ลุ่มน ้าสาขา19 

เพื่อจัดหาแหล่งน ้าต้นทุน
เพิ่มเตมิ 

1) ศึกษาความเหมาะสม 
ออกแบบ และด้าเนินการ
ก่อสร้างในพื นที่เป้าหมาย 

          ทบ./ จ./ ทต./ 
อปท./ อบจ./ 
อบต. 

1576.11584 1 

2.4 การส่งเสริม
เทคโนโลยีและ
ความรู้เพื่อเพิ่มผลิต
ภาพมูลค่าภาคการ
ผลิต 

แผนงานส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อลด
การสูญเสียน ้าและ
การใช้น ้าท่ีแม่นย้า 
(P3.3) 

มีผลิตภาพการใช้น ้า
ต่อหน่วยสูงขึ น 

เทคโนโลยีท่ีช่วยลด
การสูญเสียน ้าและ
สนับสนุนการใช้น ้า
ท่ีแม่นย้า 

1) โครงการพัฒนาแหล่งความรู้เชิง
ประจักษ์ท่ีทันสมยั เพื่อเผยแพร่วิธกีาร 
เทคโนโลยีที่ลดการสูญเสียน ้าและการใช้
น ้าท่ีแม่นย้า 

เพื่อให้มีแหล่งรวบรวมองค์
ความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในการส่งเสริม
การใช้น ้าท่ีแม่นย้าที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

1) ศึกษา รวบรวมองค์ความรู้ 
และข้อมลู 

  - - - - สทนช./ ชป./ 
ทน./ ทบ./ 
อว./ กษ./ 
สดช. 

10.0000 1 

2) พัฒนาระบบฐานข้อมูล/ 
แหล่งรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
สืบค้น 

    - - - 

2) โครงการพัฒนากลไก/ มาตรการเพื่อ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการ
สูญเสียน ้าและเพิม่การใช้น ้าท่ีแม่นย้า 

เพื่อให้มีกลไกสนับสนุน 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ี
ช่วยลดการสูญเสียน า้และ
เพิ่มการใช้น ้าท่ีแม่นย้า 

1) ศึกษาความเหมาะสมของ
กลไกและมาตรการที่ช่วย
สนับสนุน 

- - -   - สทนช./ กษ./ 
กค. 

3.0000 1 

2) รับฟังความคิดเห็น - - -   - 

3) ก้าหนดกลไกสนับสนุนท่ี
เหมาะสม 

- - - -      

    3) โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ เทคโนโลยทีี่
สนับสนุนให้เกดิการใช้น ้าอย่างคุ้มค่า 

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยดี้าน
การใช้น ้าอย่างคุ้มค่า 

1) ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ - - -   - สทนช./ กษ. 10.0000 1 

 2) เผยแพร่/ ประชาสมัพันธ์ - - -     

 แผนงานส่งเสริมแปลง
ตัวอย่างการใช้น ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ (P3.4) 

 แปลงตัวอย่างการ
ใช้น ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและ
สร้างแรงจูงใจในการใช้น ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพแก่กลุ่มเกษตรกร 

เพื่อส่งเสริมให้กลุม่
เกษตรกรมีในการน ้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการใช้น ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

          สทนช./ กษ. 10.0000 1 
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    2) โครงการแปลงสาธิตตัวอย่างการใช้
น ้าแม่นย้าควบคู่การท้าเกษตรแมน่ย้า 

เพื่อสาธิตน้าร่องการท้า
เกษตรแม่นย้าและมีการใช้
น ้าอย่างแม่นย้าให้เกิดขึ น
อย่างเป็นรูปธรรม 

1) คัดเลือกพื นที่แปลงสาธติ - -   - - สทนช./ กษ. 20.0000 1 

    2) ประสานความร่วมมือระดบั
พื นที ่

- -   - - 

   3) สาธิตน้าร่องแปลงตัวอย่าง - -       

    4) เผยแพร่/ ประชาสมัพันธ์ - - -     

  3) โครงการสนับสนุนการจดัตั งกลุม่
เกษตรแม่นย้า 

เพื่อสร้างกลุม่เกษตรกร
แม่นย้าในระดับพื นท่ี 

1) พัฒนาระบบขึ นทะเบียน
กลุ่มเกษตรแม่นยา้ 

- - -     สทนช./ กษ./ 
กค. 

5.0000 1 

   2) ก้าหนดมาตรการ/ สิทธิ
ประโยชนส์้าหรับกลุ่มเกษตร
แม่นย้า 

- - -     

  3) เผยแพร่/ ประชาสมัพันธ์ - - - -   

แผนงานพัฒนาองค์
ความรู้ด้านเกษตร
แม่นย้าและเกษตร
แปลงใหญ ่(P11.1) 

เกษตรกรมีการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน ้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า 

เกษตรกรมีความรู้
ด้านเกษตรแม่นย้า
และเกษตรแปลง
ใหญ่เพ่ิมขึ น 

1) โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ 

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยเพื่อท้า
การผลิตในรูปแบบแปลง
ใหญ่ 

1) ส่งเสริมใหเ้กษตรกรราย
ย่อยรวมกลุ่มเพื่อท้าการผลติ
ในรูปแบบแปลงใหญ่ มีการ
จัดท้าแผนการผลิตและ
แผนการตลาดร่วมกัน เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต เพิม่ผลผลิต  

          กสก. 200.0000 4 

 2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มกัน
ผลิตในลักษณะ Cluster 

           

      3) เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการให้แก่
คณะกรรมการแปลงใหญ่ และ
พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
สมาชิกแปลงใหญ่ โดยมุ่งหวัง
ให้สามารถบริหารจัดการและ
ด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
แปลงใหญ่ ไดด้้วยตนเองใน
ระยะยาว 
 

           



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570 ส่วนท่ี 2-12 

ตารางท่ี 2-2 แผนงานด้านการสร้างความม่ันคงน ้าภาคการผลิต 

ด้าน ชื่อแผนงาน ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ (พ.ศ.) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนหลักฯ  

(หมุดหมาย) 
2566 2567 2568 2569 2570 

      4) พัฒนาขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้และ
ทักษะในการบริหารจัดการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการ
จัดการเชิงธุรกิจและด้าน
การตลาด เพื่อสนับสนุนการ
ด้าเนินงานแปลงใหญ่ใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึ น 

             

      5) ขยายผลแปลงใหญ่ให้
ครอบคลมุพื นท่ีต่าง ๆ ที่มี
ศักยภาพ และพัฒนาใหเ้ป็น 
Production Unit ส้าหรับ
สินค้าเกษตรส้าคัญในแตล่ะ
พื นที ่

             

      6) จัดระบบเชื่อมโยงการ
ท้างานร่วมกันและสร้าง
เครือข่ายกับแปลงใหญ่อื่น ๆ 
รวมทั งเชื่อมโยงการท้างานกับ 
ศพก. 

             

      7) สนับสนุนให้เกษตรกรรุ่น
ใหม่เข้ามามีบทบาทในการ
บริหารจดัการมากขึ น 

             



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570 ส่วนท่ี 2-13 

ตารางท่ี 2-2 แผนงานด้านการสร้างความม่ันคงน ้าภาคการผลิต 

ด้าน ชื่อแผนงาน ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ (พ.ศ.) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนหลักฯ  

(หมุดหมาย) 
2566 2567 2568 2569 2570 

      8) บริหารจัดการการจดัระบบ
การท้างานร่วมกันของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ก้าหนด
บทบาทหน้าท่ี 
ของแต่ละหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน และสนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามสี่วนร่วมและ
บูรณาการการท้างาน เพื่อ
ขับเคลื่อนการด้าเนินงานแปลง
ใหญ่ให้เกิดผลส้าเร็จ 

             

    2) โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น ้าในระดับไร่นา 

เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้น ้า
อย่างคุ้มค่า 

1) กิจกรรมเดียวกับ P3.4 1) ระยะเวลาด้าเนินการเดียวกับ P3.4 กสก. 15.0000 4 

      2) ส่งเสริมการปลูกพืชท่ี
เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพ
ของทรัพยากรน ้าในระดับพื นท่ี 

             

หมายเหตุ : 6-19 หมายถึง ชุดโครงการของภาครัฐปี พ.ศ. 2566-2570 ด้านการสร้างความมั่นคงน ้าภาคการผลิตท่ีมีรายละเอียดจ้าแนกรายโครงการเพิ่มเติมแสดงดังเอกสารแนบ 

     * หมายถึง งบประมาณคาดการณ์ในปี พ.ศ.2565 

 



 

แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570 ส่วนท่ี 2-14 

2.4.4 แผนงานด้านการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย  

แผนงานด้านการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย เป็นการด้าเนินการที่ตอบสนองต่อหมุดหมายที่ 1 

โดยมีเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้าของระบบระบายน ้าหลัก / แหล่งน ้าธรรมชาติ 

บรรเทาอุทกภัยส้าหรับพื นที่ชุมชนและพื นที่เกษตรกรรม และป้องกันน ้าท่วมส้าหรับพื นที่ชุมชนเมืองและ

พื นที่เศรษฐกิจ และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการพื นที่น ้าท่วม/พื นที่ชะลอน ้า 

ผลลัพธ์ : มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้าที่จัดสร้างขึ นอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ และความ

เสียหายจากน ้าท่วมและภัยแล้งลดลงอย่างเป็นรูปธรรม 

แผนงานด้านการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย ประกอบด้วย 2 แผนงาน และ 8 ชุดโครงการ  

(ชุดโครงการจากกระบวนการมีส่วนร่วม) รายละเอียดดังตารางท่ี 2-3  

 



 

แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570 ส่วนท่ี 2-15 

ตารางท่ี 2-3 แผนงานด้านการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 

ด้าน ชื่อแผนงาน ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ (พ.ศ.) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนหลักฯ  

(หมุดหมาย) 
2566 2567 2568 2569 2570 

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน ้าของ
ระบบระบายน ้าหลัก / 
แหล่งน ้าธรรมชาติ 

แผนงานพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
โครงสร้างด้าน
ชลประทาน (P1.5) 

มีการใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน ้าท่ี
จัดสร้างขึ น
อย่างคุ้มค่าและ
เต็มศักยภาพ 

ระบบโครงสร้าง
ด้านชลประทาน
ได้รับการพัฒนา
และปรับปรุง 

1) โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน
ประเภทประตูระบายน ้าที่หน่วยงาน
ก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว ในพื นที่ 8 ลุ่ม
น ้าสาขา 20 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบชลประทาน
ประเภทประตูระบายน ้า 

1) ศึกษาความเหมาะสมของพื นที่ 
ออกแบบ และก่อสร้าง ในพื นท่ี
เป้าหมาย 

          ชป./ ทต./ 
ทม./ อบต. 

1029.6158 1 

 2) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ฟืน้ฟู
ระบบชลประทานประเภทประตูระบาย
น ้า ที่หน่วยงานก้าหนดเป็นเป้าหมาย
แล้ว ในพื นที่ 5 ลุ่มน ้าสาขา21 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบชลประทาน
ประเภทประตูระบายน ้า 

1) ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟ้ืนฟู ระบบ
ชลประทานในพื นที่เป้าหมาย 

          ชป./ ทน. 84.7450 1 

3.2 ป้องกันน ้าท่วม
ส้าหรับพื นท่ีชุมชน
เมืองและพื นท่ี
เศรษฐกิจ 

3) โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน
ประเภทเขื่อนป้องกันตลิ่งที่หน่วยงาน
ก้าหนดเป็นเปา้หมายแล้ว ในพื นที่ 27 
ลุ่มน ้าสาขา22 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบชลประทาน
ประเภทเขื่อนป้องกันตลิ่ง 

1) ศึกษาความเหมาะสมของพื นท่ี 
ออกแบบ และก่อสร้าง ในพื นท่ี
เป้าหมาย 

    - - - ปค./ ชป./ 
ยผ./ สถ./ 
มท./ จ./ 
อบต./ ทต. 

2542.6214 1 

3.3 เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการพื นท่ีน ้า
ท่วม/พื นท่ีชะลอน ้า 

4) โครงการก่อสร้างระบบชลประทานประเภท
อาคารบังคับน ้าที่หน่วยงานก้าหนดเป็น
เป้าหมายแล้ว ในพื นที่ 23 ลุ่มน ้าสาขา23 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบชลประทาน
ประเภทอาคารบังคับน ้า 

1) ศึกษาความเหมาะสมของพื นที่ 
ออกแบบ และก่อสร้าง ในพื นท่ี
เป้าหมาย 

          ชป./ จ./ ทต./ 
อบต. 

1663.5389 1 

 5) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ฟืน้ฟู
ระบบชลประทานประเภทอาคารบังคับ
น ้า ที่หน่วยงานก้าหนดเป็นเป้าหมาย
แล้ว ในพื นที่ 10 ลุ่มน ้าสาขา24 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบชลประทาน
ประเภทอาคารบังคับน ้า 

1) ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟ้ืนฟู ระบบ
ชลประทานในพื นที่เป้าหมาย 

        - ชป. 40.3480 1 

3.4 บรรเทาอุทกภัยใน
เชิงพื นท่ี 

แผนงานปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการ
ชลประทานทุกระดับ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันและ
บรรเทาความเสียหาย 
(P5.4) 

ความเสยีหาย
จากน ้าท่วม
และภยัแล้ง
ลดลงอย่างเป็น
รูปธรรม 

ระบบ
ชลประทานที่มี
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
และบรรเทา
ความเสยีหาย
จากน ้าท่วม
และภยัแล้ง 

1) โครงการระบบระบายน ้าป้องกันน ้า
ท่วมที่หน่วยงานได้ก้าหนดเป็นเป้าหมาย
แล้ว ในพื นที่ 15 ลุ่มน ้าสาขา25 

เพื่อจัดท้าระบบป้องกัน
ปัญหาภัยแล้งและน ้า
ท่วม 

1) ศึกษาความเหมาะสมของพื นที่ 
และปรับปรุงระบบบาดาลในพื นที่
เป้าหมาย 

          ชป./ ยผ./ 
สถ./ จ./ ทต./ 
ทม./ อปท./ 
อบจ./ อบต. 

992.6674 1 

 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน ้าล้าน ้าธรรมชาติที่หน่วยงานได้
ก้าหนดเป็นเปา้หมายแล้ว ในพื นที่ 15 
ลุ่มน ้าสาขา26 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายน ้า ป้องกัน
ปัญหาภัยแล้งและน ้า
ท่วม 

1) ศึกษาความเหมาะสมของพื นที่ 
ออกแบบ และปรับปรุงระบบระบาย
น ้าล้าน ้าธรรมชาต ิ

          จท./ ชป./ 
กปม./ จ./ 
อบต./ อบจ./ 
อปท. 

316.4195 1 

 3) โครงการก่อสร้างพนังกั นน ้าที่
หน่วยงานได้ก้าหนดเป็นเปา้หมายแล้ว 
ในพื นที่ 3 ลุ่มน ้าสาขา27 

เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง
และน ้าท่วม 

1) ศึกษาความเหมาะสมของพื นที ่ 
ออกแบบ และก่อสร้างในพื นที่
เป้าหมาย 

          ชป./ ยผ./ 
ปภ. 

241.685 1 

หมายเหตุ : 20-27 หมายถึง ชุดโครงการของภาครัฐปี พ.ศ. 2566-2570 ด้านการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัยท่ีมีรายละเอียดจ้าแนกรายโครงการเพิ่มเติมแสดงดังเอกสารแนบ,   * หมายถึง งบประมาณคาดการณ์ในปี พ.ศ.2565 



 

แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570 ส่วนท่ี 2-16 

2.4.5 แผนงานด้านการจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 

แผนงานด้านการจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า เป็นการด้าเนินการที่ตอบสนองต่อ 
หมุดหมายที่ 1 และหมุดหมายที่ 2 โดยมีเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ้าบัดและควบคุมการ
ระบายน ้าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าที่เสื่อมโทรม 

ผลลัพธ์ : ค่าใช้จ่ายส้าหรับค่าน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคที่ครัวเรือนสามารถประหยัดได้จากการ
ซื อน ้าจากกิจการผลิตน ้าสะอาดของชุมชนลดลง และการมีคุณภาพน ้าที่ดีขึ น และระบบนิเวศได้รับการ
ป้องกัน คุ้มครอง และฟ้ืนฟูโดยชุมชน 

แผนงานด้านการบริหารจัดการน ้า ประกอบด้วย 2 แผนงาน และ 6 ชุดโครงการ (ชุดโครงการ
จากหน่วยงานของรัฐ จ้านวน 4 ชุดโครงการ และชุดโครงการจากกระบวนการมีส่วนร่วม จ้านวน 2 ชุด

โครงการ)  รายละเอียดดังตารางท่ี 2-4  

 



 

แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570 ส่วนท่ี 2-17 

ตารางท่ี 2-4 แผนงานด้านการจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 

ด้าน ชื่อแผนงาน ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ (พ.ศ.) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนหลักฯ  

(หมุดหมาย) 
2566 2567 2568 2569 2570 

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน ้าของ
ระบบระบายน ้าหลัก / 
แหล่งน ้าธรรมชาติ 

แผนงานพัฒนาระบบ
การจัดการคุณภาพน ้า
เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกัน คุ้มครอง และ
ฟื้นฟูพื นท่ีระบบนิเวศ
โดยชุมชน (P6.6) 

มีคุณภาพน ้าท่ีดี
ขึ น และระบบ
นิเวศได้รับการ
ป้องกัน 
คุ้มครอง และ
ฟื้นฟูโดยชุมชน 

มีการจัดการ
คุณภาพน ้า
อย่างเป็นระบบ 
มีการป้องกัน 
คุ้มครอง และ
ฟื้นฟูระบบนิเวศ
โดยชุมชน 

1) ส้ารวจ ออกแบบ ก่อสร้างระบบ
รวบรวมน ้าเสียและระบบบ้าบดัน า้เสีย 

เพื่อรวบรวมน ้าเสีย
บริเวณชุมชน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการ
จัดการคณุภาพน ้า  

1) ศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ  และ
ก่อสร้างระบบรวบรวมน ้าเสียและ
ระบบบ้าบดัน ้าเสีย  

     เทศบาลนคร 800.0000 2 

2) โครงการการก่อสร้างเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบา้บัด
น ้าเสีย ที่หน่วยงานได้ก้าหนดเป็น
เป้าหมายแล้ว ในพื นที่ 1 ลุ่มน ้าสาขา28 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวมและบ้าบดั
น ้าเสีย 

1) ศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ  และ
ก่อสร้างระบบรวบรวมน ้าเสียและ
ระบบบ้าบดัน ้าเสีย  

     ทม./ ทต. 577.0860 2 

4.2 อนุรักษ์และฟื้นฟู
แม่น ้าล้าคลองและ
แหล่งน ้าธรรมชาติท่ี
เสื่อมโทรม/การ
ให้บริการระบบนิเวศ 

แผนงานจัดหาและ
ควบคุมคุณภาพแหล่ง
น ้าต้นทุน (P4.3) 

ค่าใช้จ่าย
ส้าหรับค่าน ้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคท่ี
ครัวเรือน
สามารถ
ประหยัดได้จาก
การซื อน ้าจาก
กิจการผลิตน ้า
สะอาดของ
ชุมชนลดลง 

แหล่งน ้าต้นทุน
ท่ีมีคุณภาพน ้า
ได้มาตรฐาน 

1) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูและควบคุม
คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าต้นทุนสา้หรับ
การผลิตน ้าสะอาดประจา้หมู่บ้าน 

แหล่งน ้าต้นทุนที่มี
คุณภาพน ้าไดม้าตรฐาน 

1) ศึกษาความเหมาะสมพื นท่ี 
  

- - - - ทส./ คพ./ 
กปภ. 

50.0000 1 

2) ด้าเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูและ
ควบคุมคุณภาพน ้า  

- 
      

- ทส./ คพ./ 
กปภ. 

3) ติดตามและประเมินผล - - - - 
  

ทส./ คพ./ 
กปภ. 

2) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูขุดลอกแหล่ง
น ้าท่ีหน่วยงานได้ก้าหนดเป็นเปา้หมาย
แล้ว ในพื นท่ี 33 ลุ่มน ้าสาขา29 

เพื่ออนุรักษ ์ฟื้นฟู แหล่ง
น ้า 

1) ศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ และ
ขุดลอกแหล่งน ้า 

          ปค./ มท./ 
ทส./ ชป./ 
ทน./ ปม./ 
ปภ./ ยผ./ 
สถ./ จ./ ทต./ 
ทม./ อปท./ 
อบจ./ อบต. 

2218.9698 1 

 3) โครงการศึกษาความเหมาะสม 
ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูแหล่งน ้า ที่หน่วยงานได้ก้าหนด
เป็นเป้าหมายแล้ว ในพื นที่ 5 ลุ่มน ้า
สาขา30 

เพื่ออนุรักษ ์ฟื้นฟู แหล่ง
น ้า 

1) ศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ และ
ออกแบบโครงการ 

          ชป./ ทน./ 
ทบ./ จ. 

87.3925 1 

 4) โครงการปรับปรุงคุณภาพน ้า ที่
หน่วยงานได้ก้าหนดเป็นเปา้หมายแล้ว 
ในพื นที่ 2 ลุ่มน ้าสาขา31 

เพื่อปรับปรุงคณุภาพน ้า
ของแหล่งน ้าต้นทุนที่ได้
มาตรฐาน  

1) ส้ารวจ และด้าเนินการปรับปรงุ
คุณภาพน ้า พร้อมทั งมีการตรวจวดั
คุณภาพน ้าก่อน-หลังปรับปรุง 

  - - - - ทต./ ทม./ 
ทน./ สป.ทส. 

6.416 1 

หมายเหตุ : 28-31 หมายถึง ชุดโครงการของภาครัฐปี พ.ศ. 2566-2570 ด้านการจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าท่ีมีรายละเอียดจ้าแนกรายโครงการเพิ่มเติมแสดงดังเอกสารแนบ 
                   * หมายถึง งบประมาณคาดการณ์ในปี พ.ศ.2565 
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2.4.6 แผนงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม 

แผนงานด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม เป็นการด้าเนินการที่ตอบสนองต่อ 

หมุดหมายที่ 1 และหมุดหมายที่ 2 โดยมีเป้าหมายในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพื นที่ป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม และ

รักษาป่าต้นน ้า  

ผลลัพธ์ : ป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู 

แผนงานด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม ประกอบด้วย 2 แผนงาน และ 2  

ชุดโครงการ (ชุดโครงการจากหน่วยงานของรัฐ)  รายละเอียดดังตารางท่ี 2-5 
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ตารางท่ี 2-5 แผนงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม 

ด้าน ชื่อแผนงาน ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ (พ.ศ.) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนหลักฯ  

(หมุดหมาย) 
2566 2567 2568 2569 2570 

5.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพื นท่ี
ป่าต้นน ้าท่ีเสื่อมโทรม 

แผนงานพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
โครงสร้างด้าน
ชลประทาน (P1.5) 

ป่าต้นน ้าได้รับ
การฟื้นฟู 
 

ระบบโครงสร้าง
ด้านชลประทาน
ได้รับการพัฒนา
และปรับปรุง 

1) โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน
ประเภทฝายบริเวณต้นน ้าที่หน่วยงาน
ก้าหนดเป็นเปา้หมายแล้ว ในพื นที่ 6 
ลุ่มน ้าสาขา32 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบชลประทาน
ประเภท ฝาย 

1) ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟ้ืนฟู ระบบ
ชลประทานในพื นที่เป้าหมาย 

          อส. 16.8510 1 

แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
พื นท่ีป่าต้นน ้า (P6.7) 

แหล่งน ้า
ธรรมชาติ
บริเวณพื นท่ีต้น
น ้า ได้รับการ
อนุรักษ์ และ
การฟื้นฟู 

1) โครงการฟื้นฟูป่า ท่ีหน่วยงานได้
ก้าหนดเป็นเปา้หมายแล้ว ในพื นที่ 4 
ลุ่มน ้าสาขา33 

เพื่อป้องกัน ฟื้นฟูป่าไม้ 1) ศึกษาความเหมาะสม วางแผน 
และด้าเนินการปลูกป่า 

          อส./ พด. 58.9040 2 

หมายเหตุ : 32-33 หมายถึง ชุดโครงการของภาครัฐปี พ.ศ. 2566-2570 ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าท่ีเสื่อมโทรมท่ีมีรายละเอียดจ้าแนกรายโครงการเพิ่มเติมแสดงดังเอกสารแนบ 
                   * หมายถึง งบประมาณคาดการณ์ในปี พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570 ส่วนท่ี 2-20 

2.4.7 แผนงานด้านการบริหารจัดการ 

แผนงานด้านการบริหารจัดการ เป็นการด้าเนินการที่ตอบสนองต่อหมุดหมายที่ 1 หมุดหมายที่ 
3 และหมุดหมายที่ 4 โดยมีเป้าหมายในการปรับปรุง กฎหมาย และองค์กรด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า ทุกอปท.มีความสามารถในการจัดท้าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งสนับสนุนโดยหน่วยงานภาครัฐ และการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรน ้า 

ผลลัพธ์ : อปท./ ชุมชน สามารถด้าเนินการ และบริหารจัดการทรัพยากรน ้า เพ่ือการกักเก็บไว้
ใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ขัดกับกฎ/ระเบียบ มีผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการน ้าในระดับพื นที่  มีการ
บริหารจัดการน ้าข้ามลุ่มน ้าที่ไม่ขัดกับกฎ/ ระเบียบ ประชาชนได้รับข้อมูลด้านสถานการณ์น ้าที่ทันต่อ
สถานการณ์ อย่างถูกต้อง แม่นย้า และรวดเร็ว และองค์กรผู้ใช้น ้ามีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าในพื นที่ที่มีธรรมาภิบาลได้อย่างยั่งยืน 

แผนงานด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 11 แผนงาน และ 23 ชุดโครงการ (ชุดโครงการ
จากหน่วยงานของรัฐ จ้านวน 2 ชุดโครงการ และชุดโครงการจากกระบวนการมีส่วนร่วม จ้านวน 21 ชุด

โครงการ) รายละเอียดดังตารางท่ี 2-6 
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ตารางท่ี 2-6 แผนงานด้านการบริหารจัดการ 

ด้าน ชื่อแผนงาน ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ (พ.ศ.) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนหลักฯ  

(หมุดหมาย) 
2566 2567 2568 2569 2570 

6.1 จัดท้าปรับปรุง
กฎหมายและ
องค์กรด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า 

แผนงานปรับปรุงกฎ/
ระเบียบเพ่ือสนับสนุน
การขับเคลื่อนการกัก
เก็บน ้าโดย อปท. และ
ภาคประชาชน (P1.1) 

อปท./ ชุมชน 
สามารถ
ด้าเนินการ และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า เพื่อ
การกักเก็บไว้ใช้
ประโยชน์ได้โดยไม่
ขัดกับกฎ/ระเบียบ 

ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการน ้า
ต้นทุนโดย อปท.และ
ภาคประชาชน 

1) โครงการศึกษา ทบทวน 
เสนอแนะ กฎหมายและกลไกเพื่อ
การบริหารจัดการน ้าโดยการมี
ส่วนร่วมจากส่วนท้องถิ่นและภาค
ประชาชน 

เพื่อทบทวนช่องว่าง 
ข้อจ้ากัดของกลไกในการ
บริหารจดัการน ้าแบบมี
ส่วนร่วม 

1) ศึกษา /ทบทวน /รับฟังความ
คิดเห็น สรุปข้อเสนอแนะ 

  - - - - สทนช./ 
มท./ ทส./ 
กษ./ อปท. 

20.0000 1 

 2) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการ
น ้าโดยการมสี่วนร่วมจากส่วน
ท้องถิ่นและภาคประชาชน 

เพื่อเตรียมความพร้อม
และรับฟังความคิดเห็น
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อแนวทางการบริหาร
จัดการน ้าโดยการมสี่วน
ร่วม 

1)  ศึกษา และประเมินความพร้อม
บริบทพื นท่ี 
2) รับฟังความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์
ออกแบบคู่มือ 

-     - - 

 3) โครงการศึกษาและน้าร่องการ
บริหารจดัการน ้าโดยการมสี่วน
ร่วมจากส่วนท้องถิ่นและภาค
ประชาชน 

เพื่อน้าร่องปฏิบัติจริงใน
การบริหารจัดการน ้า
แบบ มีส่วนร่วม 

1)  ศึกษา รับฟังความคิดเห็น  
2) จัดอบรม เพิ่มศักยภาพ 
3) สรุปข้อเสนอแนะ จดัท้าแผนการ
ขยายพื นที่น้าร่อง 

- -       

 แผนงานส่งเสริม 
พัฒนา องค์กรการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า ในระดับ
พื นท่ี (P1.3) 

มีผู้รับผิดชอบหลัก
ในการบริหาร
จัดการน ้าในระดับ
พื นท่ี 

มีองค์กรผู้ใช้น ้าใน
ระดับพื นท่ีเพื่อการ
บริหารจัดการน ้า 

1) โครงการสนับสนุนการรวมกลุม่
และขึ นทะเบยีนองค์กรผู้ใช้น ้า
ครอบคลมุพื นท่ี 36 ลุ่มน ้าสาขา 

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เป็นองค์กรผู้ใช้น ้าให้
ครอบคลมุทั งพื นที่ลุ่มน ้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

1) เผยแพร่และสร้างความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงองค์กร
ผู้ใช้น ้าในระดับพื นท่ี 

          สทนช./ 
มท./ อปท. 

5.0000 1 

 2) เผยแพร่และสร้างความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับขั นตอนการขึ น
ทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้าในระดับพื นที่ 

          

 2) โครงการศูนย์ประสานงาน
องค์กรผู้ใช้น ้าพื นท่ีลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพื่อให้มีกลไกระดบัพื นท่ี
ด้าเนินการร่วมกับกลุ่ม
องค์กรผู้ใช้น ้าในพื นท่ี 

1) ศึกษา ออกแบบกลไกการบริหาร
จัดการศูนยป์ระสานงาน  

-     - - สทนช./ 
มท./ อปท. 

8.0000 1 

 2) วิเคราะห์ คัดเลือกพื นที่จัดตั งศนูย์ -     - - 

 3) คัดเลือกบุคลากร - - -     

 4) จัดตั งศูนย์ประสานงาน (ระดับลุ่ม
น ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ) 

- - -     

 3) โครงการบูรณาการการ
ขับเคลื่อนระดับลุ่มน ้าสาขาโดย
องค์กรผู้ใช้น ้า 

เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างลุ่มน า้ 

จัดท้าแผนปฏิบัติการขององค์กรผูใ้ช้
น ้าร่วมเชิงพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- - - -   สทนช. 5.0000 1 



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570 ส่วนท่ี 2-22 

ตารางท่ี 2-6 แผนงานด้านการบริหารจัดการ 

ด้าน ชื่อแผนงาน ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ (พ.ศ.) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนหลักฯ  

(หมุดหมาย) 
2566 2567 2568 2569 2570 

    4) โครงการส่งเสริม พัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรองค์กรผู้ใช้น ้า 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพของ
สมาชิกองค์กรผู้ใช้น ้าใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า 

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารจดัการทรัพยากรน ้า 

          สทนช. 50.0000 1 

 แผนงานปรับปรุงกฎ/
ระเบียบเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการน ้า
แบบ Cluster (P2.1) 

มีการบริหาร
จัดการน ้าข้ามลุ่ม
น ้าท่ีไม่ขัดกับกฎ/ 
ระเบียบ 

ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการน ้าข้าม
ลุ่มน ้า 

1) โครงการศึกษา ทบทวน 
เสนอแนะ กฎหมายและกลไกเพื่อ
การบริหารจัดการน ้าแบบ 
Cluster  

เพื่อทบทวนช่องว่าง 
ข้อจ้ากัดของกลไกในการ
บริหารจดัการน ้าแบบมี
ส่วนร่วม 

1) ศึกษา /ทบทวน /รับฟังความ
คิดเห็น สรุปข้อเสนอแนะ 

  - - - - สทนช./ 
มท./ ทส./ 
กษ./ อปท. 

5.0000 1 

 แผนงานจัดท้า
ค้าแนะน้า 
(Guideline) และ
เตรียมความพร้อมใน
การบริหารจัดการน ้า
แบบ Cluster (P2.2) 

ค้าแนะน้าในการ
บริหารจัดการน ้าข้าม
ลุ่มน ้า 

1) โครงการจัดท้าค้าแนะน้า 
(Guideline) ในการบริหารจัดการ
น ้าแบบ Cluster พื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพื่อให้มีแนวทางที่
เหมาะสมในการบริหาร
จัดการน ้าแบบ Cluster 
ของพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1) ศึกษา รวบรวม และออกแบบรา่ง
แนวทางการบริหารจัดการน า้แบบ 
Cluster 

-   - - - สทนช./ ชป./ 
ทน./ ทบ./ 
สผ. 

10.0000 1 

 2) ทดลองด้าเนินการบริหารจดัการ
น ้าแบบ Cluster ในพื นที่ตัวอย่างจริง 
(กรณีศึกษา) 

-     - - 

 3) จัดท้าค้าแนะน้า (Guideline) การ
บริหารจดัการน ้าแบบ Cluster ของ
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนอื 

- -     - 

 2) โครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ 
ค้าแนะน้า (Guideline) ในการ
บริหารจดัการน ้าแบบ Cluster 
พื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพื่อสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจดัการน ้าแบบ 
Cluster  

1) ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ - - -   - สทนช./ ชป./ 
ทน./ ทบ./ 
สผ. 

5.0000 1 

 2) เผยแพร่/ ประชาสมัพันธ์ - - -     

 แผนงานส่งเสริมการ
รับรองมาตรฐาน
คุณภาพน ้าชุมชน 
(P4.2) 

ชุมชนมีการผลิต
น ้าสะอาดท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

มาตรฐานการรับรอง
คุณภาพการผลิตน ้า
สะอาดของชุมชน 

1) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
การผลิตน ้าสะอาดหมู่บ้าน 

เพื่อให้คุณภาพน ้าได้
มาตรฐาน 

1) ประเมินศักยภาพของระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

- -   - - มท./ ทบ./ 
กปภ./ สสจ./ 
อปท. 

12.0000 1 

 2) รับรองมาตรฐานคณุภาพ
น ้าประปาหมู่บ้าน 

- - -   - มท./ ทบ./ 
กปภ./ สสจ./ 
อปท. 

  



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570 ส่วนท่ี 2-23 

ตารางท่ี 2-6 แผนงานด้านการบริหารจัดการ 

ด้าน ชื่อแผนงาน ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ (พ.ศ.) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนหลักฯ  

(หมุดหมาย) 
2566 2567 2568 2569 2570 

      3) ติดตามและประเมินผล - - - -   มท./ ทบ./ 
กปภ./ สสจ./ 
อปท. 

  

 แผนงานปรับปรุงกฎ/
ระเบียบเพ่ือสนับสนุน
ต่อการขับเคลื่อนการ
ชะลอและกักเก็บน ้า
โดย อปท.และ
ประชาชน (P5.1) 

มีการบริหาร
จัดการภัยแล้งและ
น ้าท่วมโดย อปท./ 
ชุมชนท่ีไม่ขัดกับ
กฎ/ระเบียบ 

ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อสนับสนุนต่อการ
ขับเคลื่อนการชะลอ
และกักเก็บน ้าโดย 
อปท.และประชาชน 

โครงการเดียวกับ P1.1 โครงการเดียวกับ P1.1 กิจกรรมเดียวกับ P1.1 ระยะเวลาด้าเนินการเดยีวกับ P1.1 - - 1 

 แผนงานก้าหนด

โครงสร้างองค์กร 

รูปแบบการบริหาร

จัดการ และแนวทาง

การจัดหารายได้เพื่อ

ใช้ในการด้าเนินงาน 
(P10.1) 

องค์กรผู้ใช้น ้ามี

ความเข้มแข็ง

สามารถบริหาร

จัดการทรัพยากร

น ้าในพื นท่ีที่มีธรร

มาภิบาลได้อย่าง

ยั่งยืน 

มีโครงสร้างองค์กร 

รูปแบบการบริหาร 

และแนวทางการ

จัดหารายได้ที่

ชัดเจนของกลุ่ม

องค์กรผู้ใช้น ้า 

1) โครงการศึกษา ก้าหนด
โครงสร้าง บทบาทภารกิจ ของ
องค์กรผู้ใช้น ้าท่ีเหมาะสมกับบริบท
พื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพื่อให้องค์กรผู้ใช้น ้า
สามารถด้าเนินการ
บริหารจดัการทรัพยากร
น ้าในพื นท่ีลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือได้
ภายใต้กรอบอ้านาจ
หน้าท่ีที่เหมาะสม 

กิจกรรมเดียวกับ P5.3 1) ระยะเวลาด้าเนินการเดยีวกับ P5.3 สทนช. - 4 

 2) โครงการจัดท้าแนวทาง/ 
ค้าแนะน้า (Guideline) ส้าหรับ
การบริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนองค์กรผู้ใช้น ้า 

เพื่อให้มีแนวทาง/ 
ค้าแนะน้าในการบริหาร
จัดการและขับเคลื่อน
องค์กรผู้ใช้น ้า 

1) ศึกษา รวบรวม รับฟังความ
คิดเห็น และออกแบบร่างแนว
ทางการบริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนองค์กรผู้ใช้น ้า 

-     - - สทนช. 3.0000 4 

 2) จัดท้าค้าแนะน้า (Guideline) การ
บริหารจดัการและการขับเคลื่อน
องค์กรผู้ใช้น ้า 

- -   - - 

    3) โครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ 
ค้าแนะน้า (Guideline) ส้าหรับ
การบริหารจัดการขององค์กรผู้ใช้
น ้า 

เพื่อสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจในวงกว้างต่อ
แนวทาง/ ค้าแนะน้าใน
การบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนองค์กรผู้ใช้น ้า 
 
 

1) ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ - -   - - สทนช. 2.0000 4 

 2) เผยแพร่/ ประชาสมัพันธ์ - -     - 

   



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570 ส่วนท่ี 2-24 

ตารางท่ี 2-6 แผนงานด้านการบริหารจัดการ 

ด้าน ชื่อแผนงาน ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ (พ.ศ.) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนหลักฯ  

(หมุดหมาย) 
2566 2567 2568 2569 2570 

 แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งองค์กรผู้ใช้

น ้า (P10.2) 

 องค์กรผู้ใช้น ้าไดร้ับ
การเสริมสร้างองค์
ความรู้ ค้าแนะนา้
เพื่อเพ่ิมความ
เข้มแข็งในการ
ด้าเนินงานของ
องค์กรผู้ใช้น ้า 
พร้อมทั งมีแนวทาง
ในการติดตาม 
ประเมินผล และ
ฟื้นฟูองค์กรผู้ใช้น ้า
เพื่อยังคงด้ารง
ความเข้มแข็งของ
กลุ่มได ้

1) โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น ้า 

เพื่อให้องค์กรผู้ใช้น ้ามี
ความเข้มแข็งและ
สามารถด้าเนินงาน
ขับเคลื่อนได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1) ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการบรหิาร
จัดการองค์กร 

          สทนช. 10.0000 4 

 2) จัดตั งหน่วยให้ค้าแนะน้าดา้นการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งต่อองค์กร
ผู้ใช้น ้า 

          

 3) ออกแบบแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการดา้เนินงานขององค์กร
ผู้ใช้น ้าเพื่อการด้ารงความเข้มแข็ง 

-         

 2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมต่อเนื่องกลุ่มผู้ใช้น ้า ที่
หน่วยงานได้ก้าหนดเป็นเปา้หมาย
แล้ว ในพื นท่ี 1 ลุ่มน ้าสาขา 

สร้างความเข้มแข็ง
องค์กรผู้ใช้น ้า  

1) ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรม
กลุ่มผู้ใช้น ้า 

  - - - - ชป. 1.0000 4 

6.2 การจัดท้าแผน
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า 

แผนงานขับเคลื่อน
การบริหารจัดการน ้า
แบบ Cluster ทั ง
ระบบ (P2.3) 

มีการบริหาร
จัดการน ้าข้ามลุ่ม
น ้าอย่างมี
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

องค์กรบริหารจัดการ
ท่ีมีอ้านาจในการ
จัดการน ้าข้ามลุ่มน ้า 

1) โครงการพัฒนากลไกการ
บริหารจดัการน ้าข้ามลุม่น ้าหรือ
ข้ามเขตอ้านาจเชิงกฎหมาย 
(Cross-cutting jurisdiction) 
 

เพื่อพัฒนากลไก
สนับสนุนการบริหาร
จัดการลุ่มน ้าหรือข้าม
เขตอ้านาจเชิงกฎหมาย 

1) ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสม
และออกแบบกลไกการบริหารจัดการ
น ้าข้ามลุ่มน ้าหรือข้ามเขตอ้านาจเชิง
กฎหมาย 

- -   - - สทนช. 10.0000 1 

      2) พัฒนา ผลักดันกลไกการบริหาร
จัดการน ้าข้ามลุ่มน า้หรือข้ามเขต
อ้านาจเชิงกฎหมาย 

- - -        

    2) โครงการน้าร่องพื นที่การ
บริหารจดัการน ้าแบบ Cluster 

เพื่อน้าร่องปฏิบัติจริงใน
การบริหารจัดการน ้า
แบบ Cluster  

1) ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกพื นที่น้า
ร่องเพื่อการบริหารจัดการน ้าแบบ 
Cluster 

- - -   - สทนช. 20.0000 1 

      2) น้าร่องบริหารจัดการน ้าแบบ 
Cluster 

- - -        

      3) ติดตามและประเมินผล 
 
 

- - - -      
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ตารางท่ี 2-6 แผนงานด้านการบริหารจัดการ 

ด้าน ชื่อแผนงาน ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ (พ.ศ.) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนหลักฯ  

(หมุดหมาย) 
2566 2567 2568 2569 2570 

    3) ส่งเสริมองค์ความรู้ ศักยภาพให้ 
อปท. และชุมชน ในการบริหาร
จัดการน ้าแบบ Cluster พื นที่ลุ่ม
น ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
บริหารจดัการน ้าแบบ 
Cluster ให้แก่ อปท. 
และชุมชน 

ฝึกอบรม สร้างองค์ความรู ้ - -       สทนช. 10.0000 1 

    4) โครงการศึกษาและยกร่าง
ประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมอ้านาจให้ อปท. มี
บทบาทในการบริหารจัดการระบบ
การเข้าถึงน ้า 

เพื่อให้ อปท. มีอ้านาจ
และบทบาทตาม
กฎหมายในการบริหาร
จัดการระบบการเข้าถึง
น ้า 

1) ยกร่างประกาศหรือระเบียบ - - -   - สทนช. 2.0000 1 

    2) เสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
อนุญาต 

- - -        

 แผนงานส่งเสริมการ
รับรองมาตรฐาน
คุณภาพน ้าชุมชน 
(P4.2) 

ชุมชนมีการผลิต
น ้าสะอาดท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

มาตรฐานการรับรอง
คุณภาพการผลิตน ้า
สะอาดของชุมชน 

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบรหิารจดัการน ้า ที่
หน่วยงานได้ก้าหนดเป็นเปา้หมาย
แล้ว ในพื นท่ี 2 ลุ่มน ้าสาขา34 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบรหิารจดัการน ้า
ของแหล่งน ้าต้นทุน 

1) ซึกษาและจัดท้าแผนบริหาร
จัดการน ้า 

      - - สป.ทส./ 
อบจ. 

52.0000 1 

6.3 การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
สนับสนุนการ
ตัดสินใจ 

แผนงานปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการ
ชลประทานทุกระดับ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันและ
บรรเทาความเสียหาย 
(P5.4) 

ความเสียหายจาก
น ้าท่วมและภัยแล้ง
ลดลงอย่างเป็น
รูปธรรม 

ระบบชลประทานท่ีมี
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและบรรเทา
ความเสียหายจากน ้า
ท่วมและภัยแล้ง 

1) โครงการระบบฐานข้อมูล 
แก้ปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วม ท่ี
หน่วยงานได้ก้าหนดเป็นเปา้หมาย
แล้ว ในพื นท่ี 2 ลุ่มน ้าสาขาและ
ส่วนกลาง35 

เพื่อให้มีระบบฐานข้อมลู
ที่ใช้ในการแก้ปัญหาภัย
แล้งและน ้าท่วม 

1) ศึกษาความเหมาะสมของพื นที่ 
และจัดท้าระบบฐานข้อมูล 

          ทน./ อบจ. 50.6 1 

 แผนงานพัฒนา
ระบบข้อมลูและ
ช่องทางเผยแพร่
ข้อมูลด้าน
สถานการณ์น ้า 
(P8.3) 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลด้าน
สถานการณ์น ้าท่ี
ทันต่อ
สถานการณ์ 
อย่างถูกต้อง 
แม่นย้า และ
รวดเร็ว 
 
 

มีระบบข้อมลูและ
ช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมลูที่มี
ประสิทธิภาพ 

1) โครงการการพัฒนาระบบขอมูล
อุต-ุอุทก 
วิทยาและระบบเตือนภัยน ้าทวม-
น ้าแลง 
เพื่อการบริหารจัดการน ้า (Mobile 
Application) 

เพื่อศึกษาและพัฒนา
ระบบตดิตาม
สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงระดับน ้า
พร้อมระบบการแจ้ง
เตือนที่ทันต่อ
สถานการณ์  

1) ศึกษาระบบติดตามและแจ้งเตอืน 
2) เชื่อมโยงคลังข้อมูลสถานการณน์ ้า
ของพื นที่ศึกษา 
3) พัฒนาระบบ Mobile 
Application 

- - -     สทนช./ ทน.  10.0000 3 

หมายเหตุ : 34-35 หมายถึง ชุดโครงการของภาครัฐปี พ.ศ. 2566-2570 ด้านการบริหารจัดการท่ีมีรายละเอียดจ้าแนกรายโครงการเพิ่มเติมแสดงดังเอกสารแนบ, * หมายถึง งบประมาณคาดการณ์ในปี พ.ศ.2565 
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2.4.8 แผนงานและชุดโครงการที่เสนอเพิ่มเติม 

แผนงานและชุดโครงการที่เสนอเพ่ิมเติม เป็นการด้าเนินการที่ตอบสนองต่อหมุดหมายทั ง 4 
หมุดหมาย โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมผลักดันให้ท้องถิ่นเป็นผู้คุ้มครองรักษาทรัพยากรในพื นที่   
มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน ้า และผลกระทบข้ามพรมแดน ส่งเสริมความรู้และ
สร้างความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/สถานการณ์น ้า  สร้างองค์ความรู้และการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งในภาคการผลิต ส่งเสริมศักยภาพการจัดหาแหล่งเงินทุน และฟ้ืน
คืนคุณค่า สร้างความยั่งยืน และการด้ารงอยู่ของวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 

ผลลัพธ์ :1. มีแหล่งน ้าขนาดเล็กที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ การใช้จ่าย
งบประมาณในการบริหารจัดการน ้ามีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ผู้ใช้น ้าทุก
กลุ่มมีจิตส้านึกรักษ์และรู้คุณค่าของทรัพยากรน ้า มีการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า ท้องถิ่น/
ชุมชนสามารถบริหารจัดการภัยแล้งและน ้าท่วมในระดับพื นที่/ชุมชนได้ด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้อง  เกิดการ
บริหารจัดการภัยแล้งและน ้าท่วมในระดับพื นที่/ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 2. ชุมชนสามารถด้าเนินการ
คุ้มครองรักษาและใช้ประโยชน์จากพื นที่ลุ่มน ้าได้อย่างเป็นรูปธรรมและไม่ขัดกับกฎหมาย องค์กร/ สถาบัน
ของชุมชนเป็นผู้คุ้มครองฯ พื นที่ลุ่มน ้าอย่างยั่งยืน องค์กร/ สถาบันของชุมชนสามารถคุ้มครองฯ พื นที่ลุ่ม
น ้าได้บนพื นฐานความรู้และทักษะที่ถูกต้อง องค์กร/ สถาบันของชุชนสามารถขับเคลื่อนการเป็นผู้คุ้มครอง
ฯ พื นที่ลุ่มน ้าได้อย่างต่อเนื่อง วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน ้าฟ้ืนคืนและคง
อยู่สืบต่อรุ่นสู่รุ่น 3. ชุมชนมีความพร้อมและสามารถรับมือต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสถานการณ์น ้า
ได้ ประชาชนสามารถป้องกันและปรับตัวเพ่ือรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสถานการณ์น ้าและสภาพ
ภูมิอากาศได้ เกษตรกรมีขีดความสามารถในการปรับตัวและสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
สถานการณ์น ้าที่ได้รับผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบข้ามพรมแดนได้   
และมีแนวทางบรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดนระหว่างรัฐและประชาชน 4. เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

แผนงานด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 21 แผนงาน และ 58 ชุดโครงการ (ชุดโครงการ

จากกระบวนการมีส่วนร่วม) รายละเอียดดังตารางท่ี 2-7 
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ตารางท่ี 2-7 แผนงานและชุดโครงการที่เสนอเพิ่มเติม 

ด้าน ชื่อแผนงาน (Program) ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนหลัก
ฯ  (หมุด
หมาย) 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ส่งเสริมผลักดัน
ให้ท้องถิ่นเป็นผู้
คุ้มครองรักษา
ทรัพยากรในพื นท่ี 

แผนงานส่งเสริมให้
ชุมชนเป็นผู้คุ้มครอง 
รักษาและใช้ประโยชน์
จากพื นท่ีลุ่มน ้า (P6.1) 

ชุมชนสามารถ
ด้าเนินการคุม้ครอง
รักษาและใช้
ประโยชน์จากพื นท่ี
ลุ่มน ้าได้อย่างเป็น
รูปธรรมและไม่ขดั
กับกฎหมาย 

  

ชุมชนเป็นผู้
คุ้มครองรักษา
และใช้ประโยชน์
จากพื นท่ีลุ่มน ้า
อย่างเป็นทางการ 

1) โครงการศึกษา ก้าหนด
บทบาทความเป็นผูคุ้้มครอง 
รักษา และใช้ประโยชน์จากพื นท่ี
ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพื่อให้ชุมชนสามารถ
ด้าเนินการคุม้ครอง 
รักษา และใช้ประโยชน์
จากพื นท่ีลุ่มน ้าได้ภายใต้
กรอบอ้านาจหน้าท่ีที่
เหมาะสม 

  

1) ศึกษาความเหมาะสมด้านความ
เป็นผู้คุ้มครอง รักษา และใช้
ประโยชน์จากพื นท่ีลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

    - - - สทนช./ 
ทส./ มท./ 
อปท. 

10.0000 2 

       2) ก้าหนดบทบาท ขอบเขตการ
ด้าเนินงานของผู้คุ้มครอง รักษา และ
ใช้ประโยชน์จากพื นท่ีลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

-   - - -       

       2) โครงการส่งเสริมองค์ความรู้
และทักษะในการคุม้ครอง รักษา 
และใข้ประโยชน์จากพื นท่ีลุม่น ้า
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

เพื่อเสรมิสร้างองค์
ความรู้และทักษะที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ในการคุ้มครอง รักษา 
และใช้ประโยชน์จาก
พื นที่ลุ่มน ้าให้แก่ชุมชน 
อปท. 

ฝึกอบรม สร้างความรู้แก่ชุมชน 
อปท. ในการคุ้มครอง รักษาและใช้
ประโยชน์จากพื นท่ีลุ่มน ้า 

- -       สทนช./ 
ทส./ มท./ 
อปท. 

9.0000 2 

       3) โครงการส้ารวจและจัดท้า
ขอบเขตพื นท่ีลุ่มน ้า เพื่อการ
คุ้มครอง รักษา และใช้ประโยชน์
โดยองค์กรชุมชน 

  

เพื่อรวบรวมข้อมลู
ขอบเขตพื นท่ีลุ่มน ้าที่มี
การขึ นทะเบียนคุม้ครอง 
รักษา และใช้ประโยชน์
โดยองค์กรชุมชน 

1) ส้ารวจ ตรวจสอบ และจัดท้า
ขอบเขตพื นท่ีการคุ้มครอง รักษา 
และใช้ประโยชน์โดยชุมชน 

- -       สทนช./ 
ทส./ มท./ 
อปท. 

6.0000 2 

       2) จัดท้าระบบฐานข้อมลูเชิงพื นที่ 
เชื่อมโยงกับระบบการขึ นทะเบยีน 

- -             

 แผนงานปรับปรุงกฎ/
ระเบียบเพื่อเอื อให้
ชุมชนเป็นผู้คุ้มครอง 
รักษา และใช้ประโยชน์
พื นที่ลุ่มน ้า (P6.2) 

  ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง
กฎหมายเพื่อเอื อ
ให้ชุมชนเป็นผู้
คุ้มครอง รักษา 
และใช้ประโยชน์
พื นที่ลุ่มน ้า 
 

1) โครงการศึกษา ทบทวน 
เสนอแนะ กฎหมายและกลไกเพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรในลุ่ม
น ้าแบบมีส่วนร่วมจากส่วนท้องถิ่น
และภาคประชาชน 

เพื่อทบทวน วิเคราะห์
กฎหมายและจดัท้า
ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
เอื อให้ชุมชนเป็นผู้
คุ้มครอง รักษา และใช้
ประโยชน์พื นท่ีลุม่น ้า 

1) ศึกษา/ รับฟังความคิดเห็น/ 
จัดท้าข้อเสนอแนะ 

  - - - - สทนช./ 
ทส./ กส./ 
มท./ อปท. 

6.0000 2 



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570 ส่วนท่ี 2-28 

ตารางท่ี 2-7 แผนงานและชุดโครงการที่เสนอเพิ่มเติม 

ด้าน ชื่อแผนงาน (Program) ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนหลัก
ฯ  (หมุด
หมาย) 

2566 2567 2568 2569 2570 

           2) ปรับปรุง/ เสนอเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาอนุญาต 

-     - -       

 แผนงานส่งเสริมความ
เป็นองค์กร/สถาบัน
ของชุมชนที่ยั่งยืนใน
การเป็นผูคุ้้มครองฯ 
พื นที่ลุ่มน ้า (P6.3) 

  

องค์กร/ สถาบัน
ของชุมชนเป็นผู้
คุ้มครองฯ พื นที่ลุ่ม
น ้าอย่างยั่งยืน 

องค์กร/ สถาบัน
ของชุมชนมีความ
เข้มแข็งสามารถ
คุ้มครองฯ พื นที่
ลุ่มน ้าได้อย่าง
ยั่งยืน 

  

1) โครงการส่งเสริมการเป็น
องค์กรชุมชนคุ้มครอง รักษา และ
ใช้ประโยชน์จากพื นท่ีลุ่มน ้า 

เพื่อให้มีกลไกระดบัพื นท่ี
ในการคุ้มครอง รักษา 
และใช้ประโยชน์พื นท่ีลุ่ม
น ้าอย่างเป็นรูปธรรม 

1) ขึ นทะเบียนองค์กรชุมชนท่ี
ด้าเนินการคุม้ครอง รักษา และใช้
ประโยชน์จากพื นท่ีลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

-         สทนช./ 
ทส./ มท./ 
อปท. 

6.0000 2 

       2) จัดท้าสื่อและเผยแพร่/ 
ประชาสมัพันธ์ การขึ นทะเบียนเปน็
องค์กรชุมชนท่ีด้าเนินการคุ้มครอง 
รักษา และใช้ประโยชน์จากพื นท่ีลุม่
น ้า 

-               

       2) โครงการศูนย์คุ้มครองพื นท่ีลุ่ม
น ้า โดยการบริหารงานขององค์กร
ชุมชน 

  
  
  

เพื่อสนับสนุนการ
ด้าเนินงานคุ้มครอง 
รักษา และใช้ประโยชน์
พื นที่ลุ่มน ้ามีความเป็น
รูปธรรมเขิงองค์กรมาก
ยิ่งขึ น 

1) ศึกษา ออกแบบกลไกการบริหาร
จัดการศูนยฯ์  

- -   - - สทนช./ 
ทส./ มท./ 
อปท. 

36.0000 2 

       2) วิเคราะห์ คัดเลือกพื นที่จัดตั ง
ศูนย์ฯ 

- -     -       

       3) คัดเลือกบุคลากร - - -           
       4) จัดตั งศูนย์คุ้มครองพื นที่ลุม่น ้า - - -           
       3) โครงการพัฒนากลไกกา้กับ

ดูแลการด้าเนินงานขององค์กรง
ชุมชน ในการเป็นผู้คุ้มครอง 
รักษา และใช้ประโยชน์จากพื นท่ี
ลุ่มน ้า 

เพื่อให้มีกลไกในการ
ก้ากับดูแลการ
ด้าเนินงานขององค์กร
ชุมชน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุใน
การเป็นผูคุ้้มครอง รักษา 
และใช้ประโยชน์จาก
พื นที่ลุ่มน ้า 

  

1) ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสม
และออกแบบกลไกระดับพื นท่ีเพื่อ
การก้ากับดูแลการด้าเนินงานของ
องค์กรชุมชนในการเป็นผู้คุ้มครอง 
รักษา และใช้ประโยชน์จากพื นท่ีลุม่
น ้า 

-   - - - สทนช./ 
ทส./ มท./ 
อปท. 

3.0000 2 

         2) ส่งเสริมอ้านาจให้แก่ อปท. เพื่อ
เป็นผู้ก้ากับดูแลการด้าเนินงานของ
องค์กรชุมชน ในการเป็นผู้คุ้มครอง 
รักษา และใช้ประโยชน์จากพื นท่ีลุม่
น ้า 

- -     -       



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570 ส่วนท่ี 2-29 

ตารางท่ี 2-7 แผนงานและชุดโครงการที่เสนอเพิ่มเติม 

ด้าน ชื่อแผนงาน (Program) ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนหลัก
ฯ  (หมุด
หมาย) 

2566 2567 2568 2569 2570 

 แผนงานเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะด้าน
วิชาการในการเป็นผู้
คุ้มครองฯ พื นที่ลุ่มน ้า 
(P6.4) 

องค์กร/ สถาบัน
ของชุมชนสามารถ
คุ้มครองฯ พื นที่ลุ่ม
น ้าได้บนพื น
ฐานความรู้และ
ทักษะที่ถูกต้อง 

องค์กร/ สถาบัน
ของชุมชนที่ได้รับ
การฝึกอบรม
ความรู้และทักษะ
ด้านวิชาการใน
การเป็นผูคุ้้มครอง
ฯ พื นที่ลุ่มน ้า 

1) โครงการศึกษาและการ
ประเมินความพร้อมของชุมชนใน
การจัดการตนเอง: กรณีการสร้าง
ทักษะการเป็นผูคุ้้มครองฯ พื นที่
ลุ่มน ้า 

เพื่อให้เข้าใจบริบทความ
พร้อมของชุมชนในแต่
ละพื นท่ีส้าหรับการสรา้ง
ทักษะการเป็นผูคุ้้มครอง
ฯ พื นที่ลุ่มน ้า 

1) ศึกษา และประเมินความพร้อม
บริบทชุมชนแต่ละพื นท่ี 

  - - - - สทนช./ 
มท./ ทส./ 
อปท. 

6.0000 2 

 2) รับฟังความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์
ออกแบบคู่มือ 

  - - - -       

 2) โครงการศึกษาและจัดท้าคูม่ือ
การบริหารจัดการเพื่อการ
คุ้มครองพื นที่ลุ่มน ้า ที่ทันสมัย  

เพื่อให้มีแนวทางการ
บริหารจดัการเพื่อการ
คุ้มครองพื นที่ลุ่มน ้า ที่
ทันสมัย  

1) ศึกษา รวบรวมองค์ความรู ้   - - - - สทนช./ 
มท./ ทส./ 
อปท. 

5.0000 2 

     2) ออกแบบคู่มือท่ีสอดคล้องกับ
บริบทพื นท่ี 

    - - -       

       3) โครงการพัฒนาบุคลากรชั นน้า
ด้านการคุม้ครองฯ พื นที่ลุ่มน า้ 
(บุคลากรชุมชนทางวิชาการ) 

เพื่อให้มีบุคลากรของ
ชุมชนที่มีความรู้ ทักษะ
ทางด้านวิชาการที่
ถูกต้องในการคุ้มครองฯ 
พื นที่ลุ่มน ้า 

ฝึกอบรม -         สทนช./ 
มท./ ทส./ 
อปท. 

6.0000 2 

       4) โครงการจัดท้าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ส้าหรับบุคคลทั่วไป 
เพื่อเผยแพรค่วามรู้ในการ
คุ้มครองฯ พื นที่ลุ่มน ้า 

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับการคุ้มครองฯ 
พื นที่ลุ่มน ้าไปในวงกว้าง 

1) ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ -     - - สทนช./ 
ทส./ ปส.  

5.0000 2 

       2) เผยแพร่/ ประชาสมัพันธ์ - -             

 แผนงานสนับสนุน
แหล่งเงินทุนส้าหรับ
การขับเคลื่อนของ
องค์กร/ สถาบันของ
ชุมชนที่ท้าหน้าท่ี
คุ้มครองฯ พื นที่ลุ่มน ้า 
(P6.5) 

  

องค์กร/ สถาบัน
ของชุชนสามารถ
ขับเคลื่อนการเป็นผู้
คุ้มครองฯ พื นที่ลุ่ม
น ้าได้อย่างต่อเนื่อง 
  

มีแหล่งข้อมูล
เงินทุนสนับสนุน
การขับเคลื่อนของ
องค์กร/ สถาบัน
ชุมชนที่ท้าหน้าท่ี
คุ้มครองฯ พื นที่
ลุ่มน ้า 

  

1) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและ
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

เพื่อจัดตั งศูนย์กลาง
ข้อมูลและการให้
ค้าปรึกษาเพื่อเข้าถึง
แหล่งเงินทุน 

1) พัฒนาศูนย์ข้อมูลรวบรวมแหลง่
กองทุนและเงินทุนต่าง ๆ 
2) เผยแพร่และประชาสัมพันธ ์
3) อบรมเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ 

    - - - สทนช./
กสก./อปท. 

3.0000 2 

   เพื่อเสรมิสร้างองค์
ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากร 
ท้องถิ่น และประชาชน 
 

1) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
ข้อเสนอโครงการ 

-       -  สทนช./
กสก./อปท. 

6.0000  2 



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570 ส่วนท่ี 2-30 

ตารางท่ี 2-7 แผนงานและชุดโครงการที่เสนอเพิ่มเติม 

ด้าน ชื่อแผนงาน (Program) ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนหลัก
ฯ  (หมุด
หมาย) 

2566 2567 2568 2569 2570 

2. การศึกษา วิจัย 
และพัฒนาการ
จัดการทรัพยากร
น ้า (ผลกระทบข้าม
พรมแดน) 

แผนงานศึกษา
ผลกระทบข้าม
พรมแดนพื นท่ีล้าน ้าโขง 
(P9.1) 

มีแนวทางบรรเทา
ผลกระทบข้าม
พรมแดนระหว่างรัฐ
และประชาชน 

รายงานผล
การศึกษา
ผลกระทบข้าม
พรมแดน 

1) โครงการศึกษาผลกระทบและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

เพื่อศึกษาและตดิตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้าม
พรมแดน  

1) ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนส้าหรับ
พื นที่ริมฝั่งแม่น ้าโขง  
2) จัดท้ารายงานสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส้าหรับพื นท่ีริมฝั่งแม่น า้
โขง  

          สทนช. 25.0000 3 

 แผนงานสร้างความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อบรรเทา
ผลกระทบข้าม
พรมแดน (P9.2) 

  กลไกความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อบรรเทา
ผลกระทบข้าม
พรมแดน 

1) โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อ
ยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูล
สถานการณ์น ้าและเครือข่ายลุม่
แม่น ้าโขง 

เพื่อศึกษาความเป็นไป
ได้และพัฒนากรอบ
ความร่วมมือในการ
แลกเปลีย่นข้อมูล
สถานการณ์น ้าในแม่น ้า
โขงและแม่น ้าสาขา 

1) ศึกษากรอบความร่วมมือระหวา่ง
หน่วยงาน 
2) สร้างเครือข่ายและแนวทางการ
แลกเปลีย่นข้อมูล 
3) ฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

          สทนช. / 
กรมความ
ร่วมมือ
ระหวา่ง
ประเทศ 
(TICA) / 
MRC 

15.0000 3 

 แผนงานก้าหนดเกณฑ์
และมาตรการ
ช่วยเหลือเยยีวยาผู้
ได้รับผลกระทบ (P9.3) 

ประชาชนท่ีได้รบั
ผลกระทบได้รับการ
เยียวยา 

เกณฑ์และ
มาตรการเยยีวยา
ผู้ไดร้ับผลกระทบ 

1) โครงการศึกษา ก้าหนด
แนวทางและมาตรการบรรเทา
ผลกระทบข้ามพรมแดนส้าหรับ
พื นที่เสี่ยงภัยของประเทศไทย 

เพื่อศึกษา จัดท้า
แนวทางและมาตรการ
บรรเทาผลกระทบข้าม
พรมแดนส้าหรับพื นท่ี
เสี่ยงภัยของประเทศไทย 

1) ศึกษา รวบรวม รับฟังความ
คิดเห็น และออกแบบร่างแนวทาง
และมาตรการบรรเทาผลกระทบข้าม
พรมแดนส้าหรับพื นท่ีเสี่ยงภยั 

-       - สทนช. 10.0000 3 

           2) เผยแพร่ และสรา้งความเข้าใจ
เพื่อเตรียมความพร้อมกับผลกระทบ
ข้ามพรมแดน 

- - - -         

3. ส่งเสริมความรู้
และสร้างความ
ตระหนักต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ/
สถานการณ์น ้า 

แผนงานส่งเสริมความรู้
และสร้างความ
ตระหนักต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (P8.1) 

ชุมชนมีความพร้อม
และสามารถรับมือ
ต่อปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
สถานการณ์น ้าได ้

ชุมชนมีความรู้
และตระหนักถึง
ความส้าคญัของ
ปัญหาการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ 

1) โครงการศึกษาและการ
ประเมินความพร้อมของชุมชนใน
การจัดการตนเอง: กรณีการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการจัดการความ
เสี่ยงภัยพิบตัิโดยอาศัยชุมชนเป็น
ฐาน 

ศึกษาและประเมินความ
พร้อมของชุมชนท้องถิ่น
ในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการ
จัดการภัยพิบัติของลุ่ม
น ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1) ศึกษาแนวทางการจัดการภัยพบิัติ 
และแผนในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดการภัยพิบตัิ2) เก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบประเมินความพร้อมของ
ชุมชน  

    - - - สทนช./ 
สผ./ ทน. 

15.0000 3 



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570 ส่วนท่ี 2-31 

ตารางท่ี 2-7 แผนงานและชุดโครงการที่เสนอเพิ่มเติม 

ด้าน ชื่อแผนงาน (Program) ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนหลัก
ฯ  (หมุด
หมาย) 

2566 2567 2568 2569 2570 

 แผนงานรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
สถานการณ์น ้าและ
สภาพภมูิอากาศ (P8.2) 

ประชาชนสามารถ
ป้องกันและปรับตัว
เพื่อรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
สถานการณ์น ้าและ
สภาพภมูิอากาศได ้

มาตรการและ
กิจกรรมในการ
ป้องกันและ
ปรับตัวเพื่อรับมือ
กับปัญหาการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ 

1) โครงการสร้างความเข้มแข็ง 
และองค์ความรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ส่งเสริมและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับภาค
ประชาชนสามาถตอบ
สนองและปรบัตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

1) จัดท้าคู่มือการเตรียมความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส้าหรับภาคประชาชน 
2) จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ส้าหรับภาคประชาชน  

- -     - สทนช./ 
สผ./ ทน. 

6.0000 3 

 แผนงานเสริมสร้างขีด
ความสามารถของ
เกษตรกรในการ
ปรับตัวและรับมือการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์น ้า (P8.4) 

เกษตรกรมีขีด
ความสามารถใน
การปรับตัวและ
สามารถรับมือต่อ
การเปลีย่นแปลง
ด้านสถานการณ์น ้า
ที่ได้รับผลมาจาก
การเปลีย่นแปลง
ของสภาพ
ภูมิอากาศและ
ผลกระทบข้าม
พรมแดนได ้

เกษตรกรไดร้ับ
การฝึกอบรมและ
สร้างเสริม
ความสามารถใน
การปรับตัวและ
รับมือการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์น ้า 

1) โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

เพื่อส่งเสริมความเป็น
เกษตรกรปราดเปรื่อง
เพิ่มมากขึ นในพื นท่ีลุ่ม
น ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถ
ด้านการผลติ การบรหิารจดัการ 
การตลาด และทักษะด้านดิจิทัลใน
การท้าการเกษตร 

      - - กสก. 6.0000 3 

       2) โครงการยกระดับศักยภาพ
เกษตรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/ 
วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้า
ชุมชน 

เพื่อยกระดับศักยภาพ
ของเกษตรกรรุ่นใหม่ 
ผู้ประกอบการ และ
วิสาหกิจชุมชนในการ
ผลิตสินค้า 

1) ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาค
การเกษตรและพัฒนาเป็น Young 
Smart Farmer และสร้างเครือข่าย
อย่างเป็นระบบ 

      - - กสก. 9.0000 3 

           2) ส่งเสริมยุวเกษตรกร (Farm 
Youth) และสนับสนุนการรวมกลุม่
ยุวเกษตรกร พร้อมเสริมสรา้งความรู้
และทักษะด้านการเกษตรขั นพื นฐาน 
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาค
การเกษตร 

      - -       



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570 ส่วนท่ี 2-32 

ตารางท่ี 2-7 แผนงานและชุดโครงการที่เสนอเพิ่มเติม 

ด้าน ชื่อแผนงาน (Program) ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนหลัก
ฯ  (หมุด
หมาย) 

2566 2567 2568 2569 2570 

4. สร้างองค์ความรู้
และการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรให้มี
ความเข้มแข็งใน
ภาคการผลิต 

แผนงานส่งเสริมองค์
ความรู้ด้านการพัฒนา
และบรหิารจดัการ
แหล่งน ้าชุมชน (P1.2) 

  

มีแหล่งน ้าขนาดเล็ก
ที่ชุมชนสามารถใช้
ประโยชนไ์ด้อย่าง
เพียงพอ 

  

อปท./ ชุมชนมี
ความรู้ที่สามารถ
พัฒนาแหล่งน ้า
ขนาดเล็กไว้ใช้
ประโยชนภ์ายใน
ชุมชนได ้

1) โครงการศึกษาและการ
ประเมินความพร้อมของชุมชนใน
การจัดการตนเอง: กรณีการ
พัฒนาและบริหารจดัการแหล่งน ้า
ชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทพื นท่ี
ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพื่อให้ชุมชนมีองค์
ความรู้บรหิารจดัการ
แหล่งน ้าชุมชน 

1) ศึกษา และประเมินความพร้อม
บริบทชุมชนแต่ละพื นท่ี 

  

- - - - สทนช. 5.0000 1 

  2) รับฟังความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์
ออกแบบคู่มือ 

  

- - - -       

       2) โครงการศึกษาและจัดท้าคูม่ือ
การบริหารจัดการแหล่งน ้าชุมชน
ที่เหมาะสมกับบริบทพื นท่ีลุ่มน ้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพื่อให้ชุมชนมีแนวทาง
ปฏิบัติในการบริหาร
จัดการแหล่งน ้าชุมชนที่
เหมาะสม 

1) ศึกษา รวบรวมองค์ความรู ้   - - - - สทนช. 5.0000 1 

       2) ออกแบบคู่มือท่ีสอดคล้องกับ
บริบทพื นท่ี 

    

- - -       

       3) โครงการสร้างความเข้มแข็ง 
และองค์ความรู้ด้านการพัฒนา
และบรหิารจดัการแหล่งน ้าชุมชน 
แก่ อปท.และชุมชนในพื นท่ีลุ่มน ้า 

เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งด้านองค์ความรู้
ในการบริหารจัดการ
แหล่งน ้าชุมชนให้อปท.
และชุมชน 

ฝึกอบรม คู่มือ ระดับพื นท่ี - 

        

สทนช. 10.0000 1 

       4) โครงการเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ สื่อการเรียนรูด้้าน
การพัฒนาและบริหารจัดการ
แหล่งน ้าชุมชนที่ทันสมัย 

เพื่อสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการแหล่งน ้าชุมชน 

1) ออกแบบสื่อ -   - - - สทนช. 10.0000 1 

       2) เผยแพร่/ ประชาสมัพันธ์ - -             

       5) ชุมชนดีเด่น ด้านการบรหิาร
จัดการแหล่งน ้าชุมชน 

  
  

เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อ
ชุมชนในการร่วมเป็น
ชุมชนบริหารจัดการ
แหล่งน ้าท่ีด ี

  

1) ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร ก้าหนด
เกณฑ์การประกวด 

- -   - - สทนช. 30.0000 1 

       2) ติดตาม ประเมินผล 
ตามเกณฑ ์

- - -           

       3) สรุปและประกาศผล - - - -         
 แผนงานสร้างจติส้านึก

และรู้คณุค่าต่อ
ทรัพยากรน ้า (P3.1) 

ผู้ใช้น ้าทุกกลุ่มมีจติ
ส้านักรักษ์และรู้
คุณค่าของ
ทรัพยากรน ้า 

  

ผู้ใช้น ้าท่ีผ่านการ
สร้างจิตส้านึกรักษ์
และรู้คณุค่าต่อ
ทรัพยากรน ้า 

  

1) โครงการจัดตั งศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนด้านทรัพยากรน ้า 

เพื่อให้มีศูนย์กลางของ
แหล่งข้อมูล ความรู้ ที่
ถูกต้องในระดับชุมชน 

  

1) ศึกษา ออกแบบกลไกการบริหาร
จัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

-   - - - สทนช. 9.0000 1 

     2) จัดตั งศูนย์การเรียนรู้กระจายใน
พื นที ่

-     - -       



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570 ส่วนท่ี 2-33 

ตารางท่ี 2-7 แผนงานและชุดโครงการที่เสนอเพิ่มเติม 

ด้าน ชื่อแผนงาน (Program) ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนหลัก
ฯ  (หมุด
หมาย) 

2566 2567 2568 2569 2570 

       2) โครงการศึกษาและการ
ประเมินความพร้อมของชุมชนใน
การจัดการตนเอง: กรณีการสร้าง
เสรมิความรู้รักษ์ รู้คณุค่าต่อ
ทรัพยากรน ้า 

เพื่อให้ชุมชนมีองค์
ความรู้ในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร
น ้าอย่างคุ้มค่า 

1) ศึกษา และประเมินความพร้อม
บริบทชุมชนแต่ละพื นท่ี 

-   - - - สทนช./ ทน. 3.0000 1 

       2) รับฟังความคิดเห็น เพื่อจัดท้า
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสตูร 

-   - - -       

       3) โครงการสร้างเสริมความรู้รักษ ์
รู้คุณคา่ต่อทรัพยากรน ้า 

  

เพื่อสร้างจิตส้านึกในการ
ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน ้าอย่างคุ้มค่า 

1) พัฒนาหลักสูตร - -   - - สทนช. 3.0000 1 

       2) จัดฝึกอบรม - -             

       4) โครงการเยาวชน คนรักษ์น ้า เพื่อให้การดูแลรักษา
แหล่งน ้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนรู้ขั น
พื นฐานตั งแต่ระดับ
เยาวชน 

  

1) ศึกษา ออกแบบหลักสูตรฉบับ
เยาวชน 

-   - - - สทนช./ ศธ. 5.0000 1 

         2) รับฟังความคิดเห็นและปรับปรงุ
หลักสตูร 

-   - - -       

         3) เสนอบรรจุในหลักสตูรขั นพื นฐาน - -     -       
         4) ประเมินผล - - - -         
 แผนงานพัฒนาและ

เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านต้นทุนน ้า (P3.2) 

ผู้ใช้น ้ามีการใช้น ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า 

ชุดองค์ความรู้ สื่อ 
เอกสารเผยแพร่
ความรู้ด้านต้นทุน
น ้า คุณค่าของน ้า 

1) โครงการพัฒนาองค์ความรู้และ
ส่งเสริมทักษะในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรน ้า 

  

เพื่อให้มีชุดความรู้ที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ในการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร
น ้าอย่างคุ้มค่า 

1) ศึกษา รวบรวมองค์ความรู ้ -   - - - สทนช./ ทน. 3.0000 1 

     2) จัดท้าชุดความรู ้ - -   - -       

       2) โครงการเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านต้นทุนน ้า 

  

เพื่อให้มีสื่อ
ประชาสมัพันธ์ที่ช่วย
สร้างความรู้ความเข้าใน
เรื่องต้นทุนน ้าต่อผู้ที่
สนใจ 

1) ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ - -   - - สทนช. 6.0000 1 

       2) เผยแพร่/ ประชาสมัพันธ์ - -             

 แผนงานส่งเสริมองค์
ความรู้ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการชะลอน ้า/ กัก
เก็บน ้า (P5.2) 

  

ท้องถิ่น/ชุมชน
สามารถบริหาร
จัดการภัยแล้งและ
น ้าท่วมในระดับ
พื นที่/ชุมชนได้ด้วย
องค์ความรู้ที่ถูกต้อง 

ท้องถิ่น/ชุมชนที่
ได้รับการส่งเสรมิ
องค์ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการ
ภัยแล้งและน ้า
ท่วม 

1) โครงการศึกษาและการ
ประเมินความพร้อมของชุมชนใน
การจัดการตนเอง: กรณีการ
พัฒนาและบริหารจดัการชะลอ
น ้า/ กักเก็บน ้าในระดับพื นท่ีให้กับ
ท้องถิ่น/ ชุมชน 

เพื่อให้เข้าใจบริบทความ
พร้อมของชุมชนในแต่
ละพื นท่ีส้าหรับการ
บริหารจดัการชะลอน ้า/ 
กักเก็บน ้าในระดับพื นท่ี 

  

1) ศึกษา และประเมินความพร้อม
บริบทชุมชนแต่ละพื นท่ี 

-   - - - สทนช./ 
ชป./ ทน./ 
ทบ. 

5.0000 1 

 2) รับฟังความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์
ออกแบบคู่มือ 

-   - - -       
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       2) โครงการศึกษาและจัดท้าคูม่ือ
การพัฒนาและบริหารจัดการ
ชะลอน ้า/ กักเก็บน ้าในระดับพื นท่ี
ให้กับท้องถิ่น/ ชุมชน 

  

เพื่อให้มีแนวทางการ
บริหารจดัการชะลอ/กัก
เก็บน ้าในระดับพื นท่ีที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ให้กับท้องถิ่น/ ชุมชน 

  

1) ศึกษา รวบรวมองค์ความรู ้ -   - - - สทนช./ 
ชป./ ทน./ 
ทบ. 

5.0000 1 

       2) ออกแบบคู่มือท่ีสอดคล้องกับ
บริบทพื นท่ี 

-     - -       

       3) โครงการสร้างความเข้มแข็ง 
และองค์ความรู้ด้านการพัฒนา
และบรหิารจดัการชะลอน ้า/ กัก
เก็บน ้าในระดับพื นท่ีให้กับ
ท้องถิ่น/ ชุมชน 

เพื่อสร้างขีด
ความสามารถให้แก่
ท้องถิ่น/ ชุมชนในการ
บริหารจดัการชะลอน ้า/
กักเก็บน ้าในดับพื นท่ี 

ฝึกอบรม คู่มือ ระดับพื นท่ี - -       สทนช./ 
ชป./ ทน./ 
ทบ. 

10.0000 1 

       4) โครงการจัดตั งศูนย์ความรู้
ชุมชนการบริหารจัดการชะลอน ้า/ 
กักเก็บน ้า 

  
  

เพื่อให้มีศูนย์กลางของ
แหล่งข้อมูล ความรู้ ที่
ถูกต้องในระดับชุมชน 

 

1) ศึกษา ก้าหนดกลไกการบริหาร
ศูนย์ความรู้ชุมชน 

- -   - - สทนช./ 
ชป./ ทน./ 
ทบ. 

36.0000 1 

       2) คัดเลือกพื นที่ท่ีเหมาะสม - -     -     
       3) จัดตั งศูนย์เรียนรู ้ - - -         

 แผนงานสนับสนุนกลุ่ม
องค์กรประชาชนเพื่อ
การบริหารจัดการภยั
แล้งและน ้าท่วมใน
ชุมชนท้องถิ่น (P5.3) 

  

เกิดการบริหาร
จัดการภัยแล้งและ
น ้าท่วมในระดับ
พื นที่/ชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรม 

  

มีกลุ่มองค์กร
ประชาชนท่ีท้า
หน้าท่ีบริหาร
จัดการภัยแล้ง
และน ้าท่วมใน
ระดับพื นท่ี 

  

1) โครงการส่งเสริมบทบาท
องค์กรผู้ใช้น ้า ในการเป็นแนวร่วม
การบริหารจัดการภยัแล้งและน ้า
ท่วมในชุมชนท้องถิ่น 

เพื่อให้องค์กรผู้ใช้น ้า
สามารถด้าเนินการ
บริหารจดัการภัยแล้ง
และน ้าท่วมในชุมชน
ท้องถิ่นได้ภายใต้กรอบ
อ้านาจหน้าที่ท่ีเหมาะสม 

  

1) ปรับโครงสร้าง อ้านาจหน้าท่ีตาม
กฎกระทรวงกฎกระทรวงเพื่อขยาย
ขอบเขตการด้าเนินงาน 

      - - สทนช. 10.0000 1 

   2) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องในการด้าเนินงานภายใต้
บทบาทองค์กรผู้ใช้น ้า เพื่อ
ประสิทธิภาพการดา้เนินงาน 
 
 
 
 

-     - -       
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 แผนงานเสริมสร้างขีด
ความสามารถของ
เกษตรกรในการ
ปรับตัวและรับมือการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์น ้า (P8.4) 

เกษตรกรมีขีด
ความสามารถใน
การปรับตัวและ
สามารถรับมือต่อ
การเปลีย่นแปลง
ด้านสถานการณ์น ้า
ที่ได้รับผลมาจาก
การเปลีย่นแปลง
ของสภาพ
ภูมิอากาศและ
ผลกระทบข้าม
พรมแดนได ้

  

เกษตรกรไดร้ับ
การฝึกอบรมและ
สร้างเสริม
ความสามารถใน
การปรับตัวและ
รับมือการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์น ้า 

1) โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่มการผลิตดา้น
การเกษตร 

เพื่อสร้างเสริมความ
เข้มแข็งให้แก่กลุ่มภาค
การผลิตดา้นการเกษตร 

1) ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการท้าเกษตรให้เหมาะสม 
สามารถรองรับการเปลีย่นแปลงของ
สภาพภมูิอากาศ (Climate 
Change) และสถานการณ์ภยัพิบัติ
ทางธรรมชาติ ท่ีเกิดขึ น 

          กสก. 10.0000 3 

         2) ส่งเสริมการผลิตเพื่อสร้างความ
มั่นคงด้านอาหารแกค่รัวเรือน
เกษตรกรและชุมชน โดยส่งเสรมิให้
เกษตรกรท้าการผลิตเพื่อบริโภค การ
แปรรูปและถนอมอาหาร เพื่อให้
ครัวเรือนเกษตรกรมีอาหารบริโภคใน
ทุกสถานการณ ์

                

       2) โครงการจัดตั งศูนย์เรยีนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร 

เพื่อให้มีศูนย์กลางแหล่ง
เรียนรูด้้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ
สินค้าเกษตร 

  

1) พัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้า
เกษตร (ศพก.) 

          กสก. 20.0000 3 

         2) จัดตั งศูนย์เครือข่าย ศพก. 
เพิ่มเตมิ และพัฒนาศักยภาพให้อยู่
ในระดับมาตรฐาน 

    - - -       

           3) ประสานการท้างานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้เกิดการเช่ือมโยงและ
บูรณาการการท้างานร่วมกันในการ
พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และการ
ให้บริการแก่เกษตรกร 
 
 

- -             
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       3) โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรตามอตัลักษณ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการท้า
เกษตรที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ท้องถิ่น
และมีการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1) ส่งเสริมการท้าเกษตรกรรมยั่งยนื
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เกษตร
ผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ทฤษฎีใหม่ และการผลิตในรูปแบบ
อื่น ๆ ที่น้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของภาคการเกษตร 

        - กสก. 6.0000 3 

           2) ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการผลติทางการเกษตร รวมทั ง
อนุรักษ์พันธุ์พืชพื นถิ่น และฟื้นฟูวิถี
ชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
เกษตร 

        -       

       4) โครงการยกระดับคณุภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร 

เพื่อส่งเสริมและ
ยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตรให้มีคณุภาพ 

1) ส่งเสริมการผลิตทีไ่ด้รบัการ
รับรองมาตรฐานคณุภาพ เช่น 
มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ ฮา
ลาล และมาตรฐานอ่ืน ๆ ทั งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

          กสก. 30.0000 3 

           2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย และปลูกฝังให้เปน็
แนวคิดพื นฐานในการผลิตทาง
การเกษตร ซึ่งจะน้าไปสู่การพัฒนา
ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรใหไ้ด้
มาตรฐาน 

                

           3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
ผลผลติการเกษตร  
 
 
 
 

-               
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           4) บริหารจัดการสินคา้เกษตรอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประสาน
ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน 

                

       5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการด้านการเกษตรและ
สหกรณ ์

เพื่อยกระดับการบรหิาร
จัดการดา้นการเกษตร
และสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

จัดระบบ ประสาน และบูรณาการ
การท้างานกับทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง ทั งในด้านองค์ความรู้  การ
บริหารจดัการ และเงินทุน เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมของ Smart 
Farmer, Young Smart Farmer 
และเครือข่าย 

-         กสก. 40.0000 3 

       6) โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ระบบตลาดภายในสา้หรับสินค้า
เกษตร 

เพื่อพัฒนาระบบและ
พัฒนาศักยภาพด้าน
การตลาดส้าหรับสินค้า
การเกษตร 

1) พัฒนาตลาดเกษตรให้เป็นแหลง่
กระจายผลผลติสินค้าเกษตรที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย และยกระดับสู่
การเป็นตลาดสินค้าพรเีมี่ยม 

-         กสก. 8.0000 3 

           2) ส่งเสริมตลาดออนไลน์และขยาย
ผลให้ครอบคลมุสินค้าและผลติภณัฑ์
ของเกษตรกร กลุ่มต่าง ๆ มากขึ น  

-               

           3) สนับสนุนให้เกิดพื นที่ตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัยของชุมชน สนับสนุน
การสร้างเครือข่าย ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคที่เกื อกูลกัน 

- -             

           4) ประสานและเช่ือมโยงกับธุรกิจค้า
ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) 
หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ในการรบั
ซื อผลผลติจากกลุม่เกษตรกร  
 

- -             



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570 ส่วนท่ี 2-38 
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งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนหลัก
ฯ  (หมุด
หมาย) 

2566 2567 2568 2569 2570 

           5) พัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ดา้น
การตลาดและการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรทั งแก่เจ้าหน้าที่และ
เกษตรกร 

-               

       7) โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีเกษตรให้
เกิดขึ นภายในชุมชน
พื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

  

1) พัฒนาให้เกษตรกรและชุมชน
สามารถบริหารจัดการการท่องเทีย่ว
เชิงเกษตร 

- -     - กสก. 3.0000 3 

         2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยววิถีเกษตรในพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- - -           

 แผนงานพัฒนาองค์
ความรู้ด้านเกษตร
แม่นย้าและเกษตร
แปลงใหญ่ (P11.1) 

เกษตรกรมีการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน ้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า  

เกษตรกรมีความรู้
ด้านเกษตร
แม่นย้าและเกษตร
แปลงใหญ่เพิ่มขึ น 

1) โครงการบริหารจัดการการ
ผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ี
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิง
รุก (Agri-Map) 

เพื่อสนับสนุนให้
เกษตรกรผลติสินค้า
การเกษตรตามศักยภาพ
ของพื นที่อย่างเหมาะสม 

ส่งเสริมการผลติสินค้าเกษตรตาม
ความเหมาะสมของพื นที ่โดยใช้
หลักการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสา้หรับสินค้าเกษตรส้าคญั 
(Zoning) และใช้แผนที่การเกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-
Map) ร่วมกับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในพื นที ่ 

          กสก. 15.0000 4 

 แผนงานการรวมกลุ่ม
เกษตรกรด้านเกษตร
แม่นย้าและเกษตร
แปลงใหญ่ (P11.2) 

  กลุ่มเกษตรกรที่
สนใจท้าเกษตร
แม่นย้าและเกษตร
แปลงใหญ ่

1) โครงการจัดตั งกลุ่มเกษตรกร
แม่นย้าและเกษตรกรแปลงใหญ ่

เพื่อสนับสนุนการ
รวมกลุม่เกษตรกร
แม่นย้าและเกษตรกร
แปลงใหญ่ให้เกิดขึ น
ภายในพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

  
  

1) ศึกษา โครงสร้าง รูปแบบการ
รวมกลุม่เกษตรกรแม่นยา้และ
เกษตรกรแปลงใหญ่ เพื่อการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม 

      - - กสก. 10.0000 4 

         2) กิจกรรมเดยีวกับ P11.1 1) ระยะเวลาด้าเนินการเดยีวกับ P11.1        
         3) ศึกษา รวบรวมองค์ความรู้และ

รูปแบบการท้าการเกษตรสมัยใหม่
และเกษตรอัจฉรยิะ (Smart 
Farming) ที่เหมาะสมกับเกษตรกร
รายย่อย 

      - -       
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนหลัก
ฯ  (หมุด
หมาย) 

2566 2567 2568 2569 2570 

       2) โครงการสนับสนุนกลไกการ
ด้าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร
แม่นย้า เกษตรกรแปลงใหญ่ ทั ง
งบประมาณ และบคุลากร 

เพื่อสนับสนุนกลไกท่ี
ผลักดันการขับเคลื่อน
ของกลุ่มเกษตรกร
แม่นย้าและเกษตรกร
แปลงใหญ่ให้สามารถ
ด้าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
  

1) ส่งเสริม พัฒนาการบริหารจัดการ
กลุ่มให้เกิดความเป็นรูปธรรม ใน
รูปแบบของ SMEs 

- -       กสก. 15.0000 4 

         2) พัฒนากลไกการบรหิารจดัการ
ด้านงบประมาณภายในกลุม่ให้มี
ความโปร่งใส และสามารถ
ด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- -             

       3) โครงการส่งเสริมกลไก
การตลาด เพื่อสร้างความแม่นย้า
ในการท้าการเกษตร 

เพื่อพัฒนากลไกทาง
การตลาดที่สนับสนุน
การท้าเกษตรแม่นย้า 

กิจกรรมเดียวกับ P8.4 8) ระยะเวลาด้าเนินการเดยีวกับ P8.4  กสก. - 4 

 แผนงานส่งเสริมกลไก
สนับสนุนการ
ด้าเนินงานของกลุ่ม
เกษตรกร (P11.3) 

  

  แหล่งเงินกู้ระยะ
ยาวดอกเบี ยต่า้ 
และเทคโนโลยีที่
จ้าเป็นต่อกลุม่
เกษตรกร 

1) โครงการเดียวกับ P6.5 โครงการเดียวกับ P6.5 กิจกรรมเดียวกับ P6.5 ระยะเวลาด้าเนินการเดยีวกับ P6.5  - - 4 

   2) โครงการศึกษา รวบรวม 
เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้น ้าท่ีแม่นย้าในการท้า
การเกษตรให้กลุ่มเกษตรกร 

เพื่อให้มีองค์ความรู้ที่
ถูกต้อง ทันสมัย ในการ
ใช้น ้าอย่างคุ้มค่าในการ
ท้าการเกษตร 

1) ศึกษา รวบรวมองค์ความรู้ และ
ข้อมูล 

    - - - กสก. 25.0000 4 

   2) จัดท้าระบบรวบรวมข้อมลู - -             

       3) โครงการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีท่ี
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าท่ี
แม่นย้าในการท้าการเกษตรให้
กลุ่มเกษตรกร 

เพื่อสร้างการรับรู้ และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้เทคโนโลยีในการใช้น ้า
อย่างคุ้มค่า 

  

1) ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์       - - กสก. 25.0000 4 

       2) เผยแพร่/ ประชาสมัพันธ์ - -             

5. ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดหาแหล่ง
เงินทุน 

แผนงานส่งเสริม
ศักยภาพการจดัหา
แหล่งเงินทุน (ดอกเบี ย
ต่้า (P1.4) 

   

การใช้จ่าย
งบประมาณในการ
บริหารจดัการน ้ามี
ประสิทธิภาพ 
ประหยดั โปร่งใส 
และสามารถ
ตรวจสอบได ้

  

แหล่งเงินทุน 
(ดอกเบี ยต่้า) และ
องค์ความรู้ในการ
จัดการเงินทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

  

1) โครงการศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดหาแหล่งเงินทุน 
(ดอกเบี ยต่้า) และจัดท้า
ข้อเสนอแนะ/กลไกในการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเงินทุน 

  

เพื่อให้องค์กรผู้ใช้น ้ามี
แนวทางในการใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
เงินทุน 

  

1) ศึกษาและจัดท้าข้อเสนอแนะ - - -   - สทนช. 4.0000 1 

2) เผยแพร่/ ประชาสมัพันธ์ - - - -         
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ระยะเวลาด้าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
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2566 2567 2568 2569 2570 

       2) โครงการศูนย์ช่วยเหลือในการ
ให้ค้าแนะน้าและสนับสนุนการ
จัดหาแหล่งเงินทุน (ดอกเบี ยต่้า) 

เพื่อช่วยสนับสนุนการ
จัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่
องค์กรผู้ใช้น ้า 

1) ศึกษาความเหมาะสมและจดัตั ง
ศูนย์ 

- - -   - สทนช. 4.0000 1 

       2) ประชาสัมพันธ์และด้าเนินการ - - - -         
       3) โครงการเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการจดัหาแหล่ง
เงินทุน (ดอกเบี ยต่้า) ให้แก่กลุ่ม
องค์กรผู้ใช้น ้า  

เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถดา้นการ
บริหารเงินทุนของกลุ่ม
องค์กรผู้ใช้น ้า 

จัดฝึกอบรม - - -     สทนช. 5.0000 1 

       4) โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ 
ด้านการบริหารเงินทุน
ประสิทธิภาพสูง 

เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถดา้นการ
บริหารเงินทุนของกลุ่ม
องค์กรผู้ใช้น ้า 

จัดฝึกอบรม - - -     สทนช. 5.0000 1 

 แผนงานสนับสนุนกลุ่ม
องค์กรประชาชนเพื่อ
การบริหารจัดการภยั
แล้งและน ้าท่วมใน
ชุมชนท้องถิ่น (P5.3) 

เกิดการบริหาร
จัดการภัยแล้งและ
น ้าท่วมในระดับ
พื นที่/ชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรม 

มีกลุ่มองค์กร
ประชาชนท่ีท้า
หน้าท่ีบริหาร
จัดการภัยแล้ง
และน ้าท่วมใน
ระดับพื นท่ี 

1) โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ 
แนวทางการระดมทุนเพื่อ
ขับเคลื่อนการด้าเนินงานองค์กร
ผู้ใช้น ้า 

เพื่อเสรมิสร้างองค์
ความรู้ด้านการระดมทุน
ที่สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงานขององค์กร
ผู้ใช้น ้า 

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ระดมทุนจากภายนอกเพื่อสนับสนนุ
การด้าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น ้า 

      - - สทนช. 3.0000 1 

6. ฟื้นคืนคุณค่า 
สร้างความยั่งยืน 
และการด้ารงอยู่
ของวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถี
ชีวิต 

แผนงานฟ้ืนคืนคุณค่า 
สร้างความยั่งยืน และ
การด้ารงอยู่ของ
วัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตของชุมชนที่
เชื่อมโยงกับทรัพยากร
น ้า (P7.1) 

วัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตที่
เชื่อมโยงกับ
ทรัพยากรน ้าฟ้ืนคืน
และคงอยู่สืบต่อรุ่น
สู่รุ่น 

กิจกรรมส่งเสริม
คุณค่าทาง
วัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถี
ชีวิตที่เช่ือมโยงกับ
ทรัพยากรน ้าและ
เป็นอัตลักษณ์ของ
พื นที ่

1) โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์
ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่อฟ้ืนฟู 
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณี และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่หายไปให้ฟื้น
คืนกลับมา และอนุรักษ ์
รักษาไว้ให้คงอยู ่

1) ส่งเสริมการจัดกจิกรรมด้าน
วัฒนธรรม และประเพณีที่เช่ือมโยง
กับทรัพยากรน ้าในชุมชนท้องถิ่น 

          สทนช./ 
วธ./ อปท. 

50.0000 2 

           2) ปลูกจิตส้านึกแก่เยาวชน ด้านการ
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม 
เพื่อให้เข้าใจแก่นแท้ของวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตที่เช่ือมโยงกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 
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ตารางท่ี 2-7 แผนงานและชุดโครงการที่เสนอเพิ่มเติม 

ด้าน ชื่อแผนงาน (Program) ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนหลัก
ฯ  (หมุด
หมาย) 

2566 2567 2568 2569 2570 

       2) โครงการส่งเสริมด้านการตลาด 
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
ที่เช่ือมโยงกับทรัพยากรน ้า 

เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ประเพณี และวีถีชีวิต
ท้องถิ่นที่เช่ือมโยงกับ
ทรัพยากรน ้า 

1) จัดท้าข้อมูลดึงดูดความสนใจตอ่
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตที่เช่ือมโยงกับ
ทรัพยากรน ้าท่ีเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

- -   - - สทนช./ 
วธ./ อปท. 

15.0000 2 

           2) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตที่เช่ือมโยงกับทรัพยากร
น ้า 

- - -           

       3) โครงการจัดท้าชุดความรู/้ 
ข้อมูลด้านวัฒนธรรม ประเพณี ที่
เชื่อมโยงกับทรัพยากรน ้าเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เพื่อให้มีชุดความรู/้ 
ข้อมูลด้านวัฒนธรรม 
ประเพณีที่เช่ือมโยงกับ
ทรัพยากรน ้าท่ีถูกต้อง
และน่าสนใจ 

ศึกษา รวบรวม และจัดท้าชุด
ความรู้/ ข้อมลูด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี ที่เช่ือมโยงกับทรัพยากรน ้า
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

-         สทนช./ 
วธ./ อปท. 

4.0000 2 

       4) โครงการเสริมสร้างชุมชนให้มี
ความพร้อมต่อการเป็นชุมชนการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณ ี
และวิถีชีวิตที่เช่ือมโยงกับ
ทรัพยากรน ้า 

เพื่อพัฒนาชุมชนให้
พร้อมรองรับการ
ให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตที่
เชื่อมโยงกับทรัพยากร
น ้า 

พัฒนาและส่งเสรมิความเป็นอัต
ลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนในเชิง
การตลาดและสร้างมลูค่า 

          วธ./ อปท. 18.0000 2 

       5) โครงการเครือข่ายการ
ท่องเที่ยววิถีแห่งอัตลักษณ์สายน ้า 

เพื่อให้มีเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ระหว่างพื นที ่

ประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานได้แก ่สทนช. วธ. ททท. 
มท. และอปท. เพื่อสร้างเครือข่าย
การท่องเที่ยวครบวงจร 

- -       สทนช./ 
วธ./ ททท./ 
มท./ อปท. 

6.0000 2 

หมายเหต ุ: * หมายถึง งบประมาณคาดการณ์ในปี พ.ศ.2565 
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2.5 รายละเอียดแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าที่จะด้าเนินการใน
อนาคต พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 

แผนปฏิบัติการฯ ที่จะด้าเนินการในอนาคต พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 เป็นชุด
โครงการของภาครัฐที่ได้ก้าหนดเป็นเป้าหมายอยู่แล้ว ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา และเตรียมความ
พร้อมในการด้าเนินงาน โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการที่อยู่ในด้านที่ 2 (การสร้างความมั่นคงน ้าภาคการผลิต) 
และด้านที่ 3 (การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย) และโครงการบางส่วนที่อยู่ในด้านที่ 1 (การจัดการน ้า
ส้าหรับอุปโภคบริโภค) ส้าหรับโครงการที่อยู่ในระหว่างด้าเนินการเตรียมความพร้อม จะถูกบรรจุอยู่ใน
แผนปฏิบัติการช่วงปี พ.ศ. 2571-2575 ส่วนโครงการที่ยังไม่ได้ด้าเนินการใด ๆ เพียงแต่มีแผนที่จะ
ด้าเนินการ ก็จะถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการช่วงปี พ.ศ. 2576-2580  

 แผนปฏิบัติการฯ ที่จะด้าเนินการในอนาคต พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ได้จ้าแนก

ออกเป็นแผนงานต่าง ๆ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการน ้าอุปโภคบริโภค ด้านการสร้างความมั่นคงน ้าภาค

การผลิต ด้านการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย ด้านการจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า ด้าน

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม และด้านการบริหารจัดการ ที่มีการด้าเนินการที่ตอบสนอง

ต่อหมุดหมายที่ 1 (การจัดหาและบรรเทาภัยด้านน ้า) และหมุดหมายที่ 2 (ความยั่งยืนของทรัพยากรน ้า)

รายละเอียดดัง ตารางท่ี 2-8 
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ตารางท่ี 2-8 แผนงานและชุดโครงการที่จะด้าเนินการในอนาคต พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 

ด้าน ชื่อแผนงาน (Program) ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ)  
(ล้านบาท)* 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนหลักฯ  

(หมุดหมาย) 
2571-
2575 

2576-
2580 

ด้านการจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
และขยายระบบประปา
หมู่บ้าน 

แผนงานพัฒนากลไกเพื่อ
สนับสนุนให้ชุมชนผลิต
น ้าสะอาดท่ีได้มาตรฐาน
ด้านสุขอนามัย (P4.1) 

ประชาชนได้รับการ
ให้บริการน ้าสะอาดท่ี
ได้มาตรฐานด้าน
สุขอนามัยอย่างทั่วถึง 

สถานีผลิตน ้าสะอาด
หมู่บ้าน 

1) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขต
ระบบประปา ท่ีหน่วยงานได้ก้าหนดเป็น
เป้าหมายแล้ว ในพื นท่ี 13 ลุ่มน ้าสาขา36 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ประปา 

1) ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา ใน
พื นท่ีเป้าหมาย 

- สถ./ กปภ./ จ./ 
ทต./ อปท./ 

อบต. 

64.2460 1 

  2) โครงการปรับปรงุ ซ่อมแซมระบบประปาท่ี
เสนอโดยผู้มีส่วนได้เสีย เพิ่มเติมจากโครงการ
ตามเป้าหมายของหน่วยงาน37 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ประปา 

1) ศึกษาความเหมาะสม -
 กปภ./ จ./ ทต./ 

อปท./ อบต. 
20.5000 1 

    2) ด้าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
ประปา 

-
   

    3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
บาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค ท่ีหน่วยงาน
ได้ก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว ในพื นท่ี 9 
ลุ่มน ้าสาขา38 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
บาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค 

1) ศึกษาความเหมาะสมของพื นท่ี และ
ปรับปรุงระบบบาดาลในพื นท่ีเป้าหมาย 

 

- อปท. 36.0686 1 

    4) โครงการปรับปรุงคุณภาพน ้าประปา ท่ี
หน่วยงานได้ก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว ใน
พื นท่ี 4 ลุ่มน ้าสาขา39 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพน ้าประปา
ให้ได้มาตรฐาน 

1) ปรับปรุงคุณภาพน ้าประปา พร้อมทั งมี
การตรวจวัดคุณภาพน ้าประปาก่อน-หลัง
ปรับปรุง 



- สป.ทส./ ทต./ 
อบต. 

62.3200 1 

1.2 พัฒนาระบบประปา
เมือง/พื นท่ีเศรษฐกิจ 

   1) โครงการก่อสร้างระบบประปา ท่ี
หน่วยงานได้ก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว ใน
พื นท่ี 22 ลุ่มน ้าสาขา40 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ประปา 

1) ศึกษาความเหมาะสมของพื นท่ี 
ออกแบบ และก่อสร้าง ในพื นท่ีเป้าหมาย 



- ปค./ สถ./ 
กปภ./ทน./ จ./ 
ทต./ อปท./ 
อบจ./ อบต.  

590.4114 1 

 

 

 

 

2) โครงการก่อสร้างระบบประปาท่ีเสนอ
โดยผู้มีส่วนได้เสีย เพิ่มเติมจากโครงการ
ตามเป้าหมายของหน่วยงาน41 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ประปา 

1) ศึกษาความเหมาะสม  - 


ปค./ สถ./ 
กปภ./ทน./ จ./ 
ทต./ อปท./ 
อบจ./ อบต.  

21.7000 1 

      2) ออกแบบ - 


      3) ก่อสร้าง - 

      3) โครงการกอ่สร้างระบบบาดาลเพื่อการ
อุปโภคบริโภคใหม ่ท่ีหน่วยงานได้ก้าหนดเป็น
เป้าหมายแล้ว ในพื นท่ี 21 ลุ่มน ้าสาขา42  

เพื่อจัดหาน ้าบาดาลเพื่ออุปโภค
บริโภค 

1) ศึกษาความเหมาะสมของพื นท่ี และขุด
เจาะบาดาลในพื นท่ีเป้าหมาย 

- ทบ./ ปภ./ จ./ 
ทต./ อปท./ 
อบจ./ อบต. 

342.5678 1 

      4) โครงการขุดเจาะบาดาลท่ีเสนอโดยผู้มี
ส่วนได้เสีย เพิ่มเติมจากโครงการตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน43 

เพื่อจัดหาน ้าบาดาลเพื่ออุปโภค
บริโภค 

1) ศึกษาความเหมาะสมของพื นท่ี - 


ทบ./ ปภ./ จ./ 
ทต./ อปท./ 
อบจ./ อบต. 

13.6000 1 

      2) ด้าเนินการขุดเจาะบาดาล - 
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ตารางท่ี 2-8 แผนงานและชุดโครงการที่จะด้าเนินการในอนาคต พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 

ด้าน ชื่อแผนงาน (Program) ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณการ) 

(ล้านบาท) 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนหลักฯ  

(หมุดหมาย) 
2571-
2575 

2576-
2580 

ด้านการสร้างความมั่นคงน ้าภาคการผลิต 

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
โครงการแหล่งน ้า และ
ระบบส่งน ้าเดิม 

แผนงานพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบโครงสร้าง
ด้านชลประทาน (P1.5) 

มีการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน ้าท่ีจัดสร้างขึ น
อย่างคุ้มค่าและเต็ม
ศักยภาพ 

ระบบโครงสร้างด้าน
ชลประทานได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุง 

1) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื้นฟูระบบ
ชลประทานประเภทฝาย ท่ีหน่วยงาน
ก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว ในพื นท่ี 22 ลุ่ม
น ้าสาขา44 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ชลประทานประเภท ฝาย 

1) ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื้นฟู ระบบ
ชลประทานในพื นท่ีเป้าหมาย 



- ชป./ทน./ปค./
สปก./ จ./ทต./
อปท./อบจ./

อบต. 

204.9931 1 

    2) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื้นฟูระบบ
ชลประทานประเภทแก้มลิง ท่ีหน่วยงาน
ก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว ในพื นท่ี 9 ลุ่ม
น ้าสาขา45 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ชลประทานประเภท แก้มลิง 

1) ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื้นฟู ระบบ
ชลประทานในพื นท่ีเป้าหมาย 



- ปค./ ชป./ ทน./ 
จ./ อบจ./ ทต. 

513.4912 1 

    3) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื้นฟูระบบ
ชลประทานประเภทอ่างเก็บน ้า ท่ี
หน่วยงานก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว ใน
พื นท่ี 26 ลุ่มน ้าสาขา46 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ชลประทานประเภท อ่างเก็บน ้า 

1) ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื้นฟู ระบบ
ชลประทานในพื นท่ีเป้าหมาย 



- ชป./ ทน./ จ./ 
อบจ./ ทต./ 

อบต./ อปท./ 
มท./ พด./ สปก./ 

ปภ./ สถ. 

2353.7903 1 

    4) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื้นฟูระบบ
ชลประทานประเภทระบบกระจายน ้า 
สถานีสูบน ้า และระบบส่งน ้า ท่ีหน่วยงาน
ก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว ในพื นท่ี 28 ลุ่ม
น ้าสาขา47 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ชลประทานประเภทระบบ
กระจายน ้า สถานีสูบน ้า และ
ระบบส่งน ้า 

1) ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื้นฟู ระบบ
ชลประทานในพื นท่ีเป้าหมาย 



- ชป./ ทน./ จ./ 
ทต./ อบต.  

3357.5871 1 

 แผนงานจัดหาและ
ควบคุมคุณภาพแหล่งน ้า
ต้นทุน (P4.3) 

ค่าใช้จ่ายส้าหรับค่าน ้า
เพื่อการอุปโภคบริโภค
ท่ีครัวเรือนสามารถ
ประหยัดได้จากการซื อ
น ้าจากกิจการผลิตน ้า
สะอาดของชุมชน
ลดลง 

แหล่งน ้าต้นทุนท่ีมี
คุณภาพน ้าได้
มาตรฐาน 

1) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบ่อ
บาดาลในพื นท่ีเกษตรน ้าฝน ท่ีหน่วยงาน
ได้ก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว ในพื นท่ี 3 
ลุ่มน ้าสาขา48 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่ง
น ้าต้นทุน 

1) ศึกษาความเหมาะสม และปรับปรุง 
ซ่อมแซม 



- จ. 12.763 1 

 แผนงานปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการ
ชลประทานทุกระดับเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทา
ความเสียหาย (P5.4) 

ความเสียหายจากน ้า
ท่วมและภัยแล้งลดลง
อย่างเป็นรูปธรรม 

ระบบชลประทานท่ีมี
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและบรรเทา
ความเสียหายจากน ้า
ท่วมและภัยแล้ง 

1) โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมสระเก็บน ้า
เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมพื นท่ีนอก
เขตชลประทานท่ีหน่วยงานได้ก้าหนดเป็น
เป้าหมายแล้ว ในพื นท่ี 19 ลุ่มน ้าสาขา49 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกัก
เก็บน ้าของแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรและอุตสาหกรรมใน
พื นท่ีนอกเขตชลประทาน 

1) ศึกษาความเหมาะสมของพื นท่ี 
ออกแบบ และปรับปรุงซ่อมแซม ในพื นท่ี
เป้าหมาย 



- พด./ จ./ ทต./ 
สปก./ อปท. 

208.4824 1 
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ด้าน ชื่อแผนงาน (Program) ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณการ) 

(ล้านบาท) 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนหลักฯ  

(หมุดหมาย) 
2571-
2575 

2576-
2580 

ด้านการสร้างความมั่นคงน ้าภาคการผลิต 

2.2 การพัฒนาแหล่งเก็บ
กักน ้า/ระบบส่งน ้าใหม่ 

แผนงานพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบโครงสร้าง
ด้านชลประทาน (P1.5) 

มีการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน ้าท่ีจัดสร้างขึ น
อย่างคุ้มค่าและเต็ม
ศักยภาพ 

ระบบโครงสร้างด้าน
ชลประทานได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุง 

1) โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน
ประเภทฝายท่ีหน่วยงานก้าหนดเป็น
เป้าหมายแล้ว ในพื นท่ี 30 ลุ่มน ้าสาขา50 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ชลประทานประเภท ฝาย 

1) ศึกษาความเหมาะสมของพื นท่ี 
ออกแบบ และก่อสร้าง ในพื นท่ีเป้าหมาย 

 

ทส./ ชป./ ทน./
สถ./ จ./อบจ./

อปท./อบต./ทต./
อส./ปค./มท. 

6031.0779 1 

  2) โครงการประเภทฝายท่ีเสนอโดยผู้มี
ส่วนได้เสีย เพิ่มเติมจากโครงการตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน51 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ชลประทานประเภท ฝาย 

1) ศึกษาความเหมาะสม - 


ชป./ทน./ปค./
สปก./ จ./ทต./
อปท./อบจ./

อบต. 

53.5000 1 

  2) ออกแบบ - 


  3) ก่อสร้าง - 


  3) โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน
ประเภทแก้มลิงที่หน่วยงานก้าหนดเป็น
เป้าหมายแล้ว ในพื นท่ี 27 ลุ่มน ้าสาขา52 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ชลประทานประเภท แก้มลิง 

1) ศึกษาความเหมาะสมของพื นท่ี 
ออกแบบ และก่อสร้าง ในพื นท่ีเป้าหมาย  

ชป./ อปท./ 
อบต. 

4009.7860 1 

  4) โครงการประเภทแก้มลิงที่เสนอโดยผู้มี
ส่วนได้เสีย เพิ่มเติมจากโครงการตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน53 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ชลประทานประเภท แก้มลิง 

1) ศึกษาความเหมาะสม - 


ปค./ ชป./ ทน./ 
จ./ อบจ./ ทต. 

50.0000 1 

  2) ออกแบบ - 

  3) ก่อสร้าง - 

  5) โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน
ประเภทอ่างเก็บน ้าท่ีหน่วยงานก้าหนดเป็น
เป้าหมายแล้ว ในพื นท่ี 9 ลุ่มน ้าสาขา54 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ชลประทานประเภท อ่างเก็บน ้า 

1) ศึกษาความเหมาะสมของพื นท่ี 
ออกแบบ และก่อสร้าง ในพื นท่ีเป้าหมาย 

 

ชป./ ทน./ สถ./ 
กปภ./ ทต./ 
อปท./ อบจ./ 

อบต. 

541.0000 1 

  6) โครงการประเภทอ่างเก็บน ้าท่ีเสนอโดย
ผู้มีส่วนได้เสีย เพิ่มเติมจากโครงการตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน55 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ชลประทานประเภท อ่างเก็บน ้า 

1) ศึกษาความเหมาะสม -  ชป./ ทน./ จ./ 
อบจ./ ทต./ 

อบต./ อปท./ 
มท./ พด./ สปก./ 

ปภ./ สถ. 

96.0000 1 

  2) ออกแบบ - 

  3) ก่อสร้าง - 


  7) โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน
ประเภทระบบกระจายน ้า สถานีสูบน ้า 
และระบบส่งน ้าท่ีหน่วยงานก้าหนดเป็น
เป้าหมายแล้ว ในพื นท่ี 35 ลุ่มน ้าสาขา56 
 
  

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ชลประทานประเภทระบบ
กระจายน ้า สถานีสูบน ้า และ
ระบบส่งน ้า 

1) ศึกษาความเหมาะสมของพื นท่ี 
ออกแบบ และก่อสร้าง ในพื นท่ีเป้าหมาย 

 

ปค./ ชป./ ทน./ 
จ./ ทต./ ทม./ 
อปท./ อบจ./ 

อบต. 

9513.9741 1 
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ด้าน ชื่อแผนงาน (Program) ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณการ) 

(ล้านบาท) 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนหลักฯ  

(หมุดหมาย) 
2571-
2575 

2576-
2580 

ด้านการสร้างความมั่นคงน ้าภาคการผลิต 

  8) โครงการประเภทระบบกระจายน ้า 
สถานีสูบน ้า และระบบส่งน ้าท่ีเสนอโดยผู้
มีส่วนได้เสีย เพิ่มเติมจากโครงการตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน57 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ชลประทานประเภทระบบ
กระจายน ้า สถานีสูบน ้า และ
ระบบส่งน ้า 

1) ศึกษาความเหมาะสม -  ชป./ ทน./ จ./ 
ทต./ อบต.  

17.0000 1 

  2) ออกแบบ - 

  3) ก่อสร้าง - 


 แผนงานปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการ
ชลประทานทุกระดับเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทา
ความเสียหาย (P5.4) 

ความเสียหายจากน ้า
ท่วมและภัยแล้งลดลง
อย่างเป็นรูปธรรม 

ระบบชลประทานท่ีมี
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและบรรเทา
ความเสียหายจากน ้า
ท่วมและภัยแล้ง 

1) โครงการการก่อสร้างสระเก็บน ้าเพื่อ
การเกษตรและอุตสาหกรรมพื นท่ีนอกเขต
ชลประทานท่ีหน่วยงานได้ก้าหนดเป็น
เป้าหมายแล้ว ในพื นท่ี 9 ลุ่มน ้าสาขา58 

เพื่อจัดหาแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรและอุตสาหกรรมใน
พื นท่ีนอกเขตชลประทาน
เพิ่มเติม 

1) ศึกษาความเหมาะสมของพื นท่ี 
ออกแบบ และก่อสร้าง ในพื นท่ีเป้าหมาย 

 

พด./ ทต./ 
อปท./ อบจ. 

27.8906 1 

2.3 การจัดหาน ้าในพื นท่ี
เกษตรน ้าฝน 

แผนงานจัดหาและ
ควบคุมคุณภาพแหล่งน ้า
ต้นทุน (P4.3) 

ค่าใช้จ่ายส้าหรับค่าน ้า
เพื่อการอุปโภคบริโภค
ท่ีครัวเรือนสามารถ
ประหยัดได้จากการซื อ
น ้าจากกิจการผลิตน ้า
สะอาดของชุมชน
ลดลง 

แหล่งน ้าต้นทุนท่ีมี
คุณภาพน ้าได้
มาตรฐาน 

1) โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินท่ี
หน่วยงานได้ก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว ใน
พื นท่ี 10 ลุ่มน ้าสาขา59 

เพือ่จัดหาแหล่งน ้าต้นทุน
เพิ่มเติม 

1) ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และ
ด้าเนินการก่อสร้างในพื นท่ีเป้าหมาย  

ทบ./ จ./ ทต./ 
อบจ./ อบต. 

52.1469 1 

     2) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมธนาคารน ้า
ใต้ดินท่ีหน่วยงานได้ก้าหนดเป็นเป้าหมาย
แล้ว ในพื นท่ี 1 ลุ่มน ้าสาขา60 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่ง
น ้าต้นทุน 

1) ศึกษาความเหมาะสม และปรับปรุง 
ซ่อมแซม 



- อบต. 9.6 1 

     3) โครงการก่อสร้างระบบบ่อบาดาลในพื นท่ี
เกษตรน ้าฝน ท่ีหน่วยงานได้ก้าหนดเป็น
เป้าหมายแล้ว ในพื นท่ี 11 ลุ่มน ้าสาขา61 

เพื่อจัดหาแหล่งน ้าต้นทุน
เพิ่มเติม 

1) ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และ
ด้าเนินการก่อสร้างในพื นท่ีเป้าหมาย 

 

ทบ./ จ./ ทต./ 
อปท./ อบจ./ 

อบต. 

166.02545 1 
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ด้าน ชื่อแผนงาน (Program) ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณการ) 

(ล้านบาท) 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนหลักฯ  

(หมุดหมาย) 
2571-
2575 

2576-
2580 

ด้านการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน ้าของระบบ
ระบายน ้าหลัก / แหล่ง
น ้าธรรมชาติ 

แผนงานพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบโครงสร้าง
ด้านชลประทาน (P1.5) 

มีการใช้ประโยชน์
จากแหล่งน ้าท่ี
จัดสร้างขึ นอย่าง
คุ้มค่าและเต็ม
ศักยภาพ 

ระบบโครงสร้างด้าน
ชลประทานได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุง 

1) โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน
ประเภทประตูระบายน ้าท่ีหน่วยงาน
ก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว ในพื นท่ี 13 
ลุ่มน ้าสาขา62 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ชลประทานประเภทประตู
ระบายน ้า 

1) ศึกษาความเหมาะสมของพื นท่ี 
ออกแบบ และก่อสร้าง ในพื นท่ีเป้าหมาย 

 

ชป./ ทต./ 
ทม./ อบต. 

7647.2224 1 

     2) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื้นฟู
ระบบชลประทานประเภทประตูระบาย
น ้า ท่ีหน่วยงานก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว 
ในพื นท่ี 5 ลุ่มน ้าสาขา63 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ชลประทานประเภทประตู
ระบายน ้า 

1) ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื้นฟู ระบบ
ชลประทานในพื นท่ีเป้าหมาย 



- ชป./ ทน. 769.1124 1 

     3) โครงการประเภทประตูระบายน ้าท่ี
เสนอโดยผู้มีส่วนได้เสีย เพิ่มเติมจาก
โครงการตามเป้าหมายของหน่วยงาน64 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ชลประทานประเภทประตู
ระบายน ้า 

1) ศึกษาความเหมาะสม -  ชป./ ทน. 180.0000 1 

       2) ออกแบบ - 

       3) ก่อสร้าง - 

3.2 ป้องกันน ้าท่วม
ส้าหรับพื นท่ีชุมชนเมือง
และพื นท่ีเศรษฐกิจ 

      4) โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน
ประเภทเขื่อนป้องกันตล่ิงที่หน่วยงาน
ก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว ในพื นท่ี 8 ลุ่ม
น ้าสาขา65 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ชลประทานประเภทเขื่อน
ป้องกันตล่ิง 

1) ศึกษาความเหมาะสมของพื นท่ี 
ออกแบบ และก่อสร้าง ในพื นท่ีเป้าหมาย 

 

ปค./ ชป./ ยผ./ 
สถ./ มท./ จ./ 
อบต./ ทต. 

386.2000 1 

       5) โครงการประเภทเขื่อนป้องกันตล่ิงที่
เสนอโดยผู้มีส่วนได้เสีย เพิ่มเติมจาก
โครงการตามเป้าหมายของหน่วยงาน66 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ชลประทานประเภทเขื่อน
ป้องกันตล่ิง 

1) ศึกษาความเหมาะสม -  ปค./ ชป./ ยผ./ 
สถ./ มท./ จ./ 
อบต./ ทต. 

120.0000 1 

       2) ออกแบบ - 

       3) ก่อสร้าง - 

3.3 เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการพื นท่ีน ้าท่วม/
พื นท่ีชะลอน ้า 

      6) โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน
ประเภทอาคารบังคับน ้าท่ีหน่วยงาน
ก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว ในพื นท่ี 18 
ลุ่มน ้าสาขา67 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ชลประทานประเภทอาคาร
บังคับน ้า 

1) ศึกษาความเหมาะสมของพื นท่ี 
ออกแบบ และก่อสร้าง ในพื นท่ีเป้าหมาย 

 

ชป./ จ./ ทต./ 
อบต. 

1798.2000 1 

       7) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื้นฟู
ระบบชลประทานประเภทอาคารบังคับ
น ้า ท่ีหน่วยงานก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว 
ในพื นท่ี 10 ลุ่มน ้าสาขา68 

 
 
  

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ชลประทานประเภทอาคาร
บังคับน ้า 

1) ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื้นฟู ระบบ
ชลประทานในพื นท่ีเป้าหมาย 



- ชป. 102.2750 1 



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570 ส่วนท่ี 2-48 

ตารางที่ 2-8 แผนงานและชุดโครงการที่จะด้าเนินการในอนาคต พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 

ด้าน ชื่อแผนงาน (Program) ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณการ) 

(ล้านบาท) 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนหลักฯ  

(หมุดหมาย) 
2571-
2575 

2576-
2580 

ด้านการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 

3.4 บรรเทาอุทกภัยใน
เชิงพื นท่ี 

แผนงานปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการ
ชลประทานทุกระดับเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทาความ
เสียหาย (P5.4) 
  

ความเสียหายจากน ้า
ท่วมและภัยแล้งลดลง
อย่างเป็นรูปธรรม 

ระบบชลประทานท่ีมี
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและบรรเทา
ความเสียหายจากน ้า
ท่วมและภัยแล้ง 
  

1) โครงการระบบระบายน ้าป้องกันน ้า
ท่วมท่ีหน่วยงานได้ก้าหนดเป็นเป้าหมาย
แล้ว ในพื นท่ี 16 ลุ่มน ้าสาขา69 

เพื่อจัดท้าระบบป้องกันปัญหา
ภัยแล้งและน ้าท่วม 

1) ศึกษาความเหมาะสมของพื นท่ี และ
ปรับปรุงระบบบาดาลในพื นท่ีเป้าหมาย 

 

ชป./ ยผ./ สถ./ 
จ./ ทต./ ทม./ 
อปท./ อบจ./ 

อบต. 

5606.359 1 

   2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น ้าล้าน ้าธรรมชาติท่ีหน่วยงานได้ก้าหนด
เป็นเป้าหมายแล้ว ในพื นท่ี 12 ลุ่มน ้า
สาขา70 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน ้า ป้องกันปัญหาภัย
แล้งและน ้าท่วม 

1) ศึกษาความเหมาะสมของพื นท่ี 
ออกแบบ และปรับปรุงระบบระบายน ้าล้า
น ้าธรรมชาติ 

- จท./ ชป./ 
กปม./ จ./ 

อบต./ อบจ./ 
อปท. 

516.05 1 

       3) โครงการก่อสร้างพนังกั นน ้าท่ี
หน่วยงานได้ก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว 
ในพื นท่ี 1 ลุ่มน ้าสาขา71 

เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและ
น ้าท่วม 

1) ศึกษาความเหมาะสมของพื นท่ี  
ออกแบบ และก่อสร้างในพื นท่ีเป้าหมาย 

- 



ชป./ ยผ./ ปภ. 203 1 

ด้านการจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 

4.2 อนุรักษ์และฟื้นฟู
แม่น ้าล้าคลองและแหล่ง
น ้าธรรมชาติท่ีเสื่อม
โทรม/การให้บริการ
ระบบนิเวศ 

แผนงานจัดหาและ
ควบคุมคุณภาพแหล่งน ้า
ต้นทุน (P4.3) 

ค่าใช้จ่ายส้าหรับค่า
น ้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคท่ีครัวเรือน
สามารถประหยัดได้
จากการซื อน ้าจาก
กิจการผลิตน ้าสะอาด
ของชุมชนลดลง 

แหล่งน ้าต้นทุนท่ีมี
คุณภาพน ้าได้มาตรฐาน 

1) โครงการอนุรกัษ์ ฟื้นฟ ูขดุลอกแหล่ง
น ้าที่หน่วยงานได้ก้าหนดเปน็เปา้หมาย
แล้ว ในพื นที ่33 ลุ่มน า้สาขา72 

เพื่ออนุรักษ ์ฟื้นฟู แหล่งน ้า 1) ศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ และ
ขุดลอกแหล่งน ้า 

 

- ปค./ มท./ 
ทส./ ชป./ 
ทน./ ปม./ 
ปภ./ ยผ./ 

สถ./ จ./ ทต./ 
ทม./ อปท./ 
อบจ./ อบต. 

12380.0765 1 

 2) โครงการศึกษาความเหมาะสม 
ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์
และฟื้นฟูแหล่งน ้า ที่หน่วยงานได้
ก้าหนดเป็นเปา้หมายแล้ว ในพื นที่ 26 
ลุ่มน ้าสาขา73 

เพื่ออนุรักษ ์ฟื้นฟู แหล่งน ้า 1) ศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ และ
ออกแบบโครงการ 

 

- ชป./ ทน./ 
ทบ./ จ. 

5133.985 1 

 3) โครงการปรับปรุงคุณภาพน ้า ที่
หน่วยงานได้ก้าหนดเป็นเปา้หมายแล้ว 
ในพื นที ่1 ลุ่มน ้าสาขา74 

เพื่อปรับปรุงคณุภาพน ้าของ
แหล่งน ้าต้นทุนที่ได้มาตรฐาน  

1) ส้ารวจ และด้าเนินการปรับปรงุ
คุณภาพน ้า พร้อมทั งมีการตรวจวดั
คุณภาพน ้าก่อน-หลังปรับปรุง 

 

- ทต./ ทม./ 
ทน./ สป.ทส. 

0.01 1 

 



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570 ส่วนท่ี 2-49 

ตารางที่ 2-8 แผนงานและชุดโครงการที่จะด้าเนินการในอนาคต พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 
 

ชื่อแผนงาน (Program) ผลลัพธ์ ผลผลิต ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ประมาณการ) 

(ล้านบาท) 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนหลักฯ  

(หมุดหมาย) 

ด้าน 2571-
2575 

2576-
2580 

ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าท่ีเสื่อมโทรม 

5.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
พื นที่ป่าต้นน ้าที่
เสื่อมโทรม 

แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู พื นที่
ป่าต้นน ้า (P6.7) 

ป่าต้นน ้าได้รับการ
ฟื้นฟ ู

แหล่งน ้าธรรมชาติ
บริเวณพื นท่ีต้นน า้ 
ได้รับการอนุรักษ์ 
และการฟื้นฟู 

1) โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า
ธรรมชาติบริเวณพื นที่ต้นน ้า ที่
หน่วยงานได้ก้าหนดเป็นเปา้หมาย
แล้ว ในพื นท่ี 2 ลุ่มน ้าสาขา75 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า
ธรรมชาติบริเวณพื นที่ต้นน ้า 

1) ศึกษาความเหมาะสม และ
ด้าเนินการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า
ธรรมชาต ิ



- ทน. 940.9361 2 

ด้านการบริหารจัดการ 

6.4 การศึกษาวิจัย
และพัฒนาการ
จัดการทรัพยากรน ้า 

แผนงานจัดหาและควบคมุ
คุณภาพแหล่งน ้าต้นทุน 
(P4.3) 

ค่าใช้จ่ายส้าหรับ
ค่าน ้าเพื่อการ
อุปโภคบรโิภคที่
ครัวเรือนสามารถ
ประหยดัได้จาก
การซื อน ้าจาก
กิจการผลิตน ้า
สะอาดของชุมชน
ลดลง 

แหล่งน ้าต้นทุนที่มี
คุณภาพน ้าได้
มาตรฐาน 

1) โครงการศึกษาส้ารวจและประเมิน
ศักยภาพน ้าบาดาล ที่หน่วยงานได้
ก้าหนดเป็นเปา้หมายแล้ว ในพื นที่ 2 
ลุ่มน ้าสาขา76 

เพื่อจัดหาแหล่งน ้าต้นทุน
เพิ่มเตมิ 

1) ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ 
และด้าเนินการก่อสร้างในพื นที่
เป้าหมาย 

- ปค./ กษ./ 
ทน./ ทบ./ 
สถ./ มท./ 
ทต./ สปก./ 

อบต. 

249.54 1 

     2) โครงการศึกษาประเมินคณุค่าการ
บริการจากระบบนเิวศ ที่หน่วยงาน
ได้ก้าหนดเป็นเป้าหมายแล้ว ในพื นที่ 
1 ลุ่มน ้าสาขา77 

เพื่อให้มีระบบฐานข้อมลูใน
การบริหารจัดการ 

1) ศึกษาประเมินคณุค่าการบริการจาก
ระบบนิเวศ  



- สป.ทส./ 
พด./ ทน. 

20.0000 1 

หมายเหตุ : 36-77 หมายถึง ชุดโครงการของภาครัฐท่ีจะด้าเนินการในอนาคตปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ท่ีมีรายละเอียดจ้าแนกรายโครงการเพิ่มเติมแสดงดังเอกสารแนบ 

                 * หมายถึง งบประมาณคาดการณ์ในปี พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3
กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรฯ



การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ  ส่วนท่ี 3-1 

ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล 
แผนปฏิบัติการฯ 

3.1 ความน า 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ เป็นการด าเนินการเพ่ือตรวจสอบว่า การด าเนินงาน
ตามแผนงาน/ โครงการต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้หมุดหมายของแผน
หลักฯ ให้บรรลุสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้หรือไม่ เนื่องจากแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ เป็นการถ่ายทอด
เจตนารมณ์ของแผนหลักฯ ในระดับยุทธศาสตร์ลงสู่ระดับปฏิบัติการ กล่าวคือ แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้  
เป็นการน ายุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนหลักฯ มาปฏิบัติให้เกิดความเป็นรูปธรรม หรือเป็นภาคปฏิบัติ
ของแผนหลักฯ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องติดตามและประเมินผลเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า  การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความม่ันคงอย่างยั่งยืนได้  

การติดตามและประเมินผลนี้ จะมุ่งพิจารณาติดตามในมุมมองของทรัพยากรที่ใช้ กิจกรรม ผลผลิต 
และผลลัพธ์ เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงานภายใต้แผนงาน/ โครงการต่าง ๆ ยังอยู่บนเส้นทางที่สามารถ
น าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้หรือไม่ โอกาสที่จะบรรลุสู่เป้าหมายเป็นอย่างไร จ าเป็นที่จะต้องปรับปรุง
โครงสร้างในการบริหารจัดการ ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรที่สนับสนุนการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการต่าง ๆ หรือไม่อย่างไร โดยการติดตามและประเมินผลสามารถด าเนินการได้
เป็นระยะตามรอบเวลาที่เหมาะสมของแผนงาน/ โครงการนั้น ๆ เช่น เป็นประจ าทุกปี หรือระยะกึ่งกลางของ
แผน (2.5 ปี) และในรอบปีสุดท้ายของแผน (5 ปี) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแผนงาน/ โครงการนั้น ๆ  

3.2 กรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามประเมินผลมิใช่การด าเนินการเพียงเพ่ือให้ได้ค าตอบว่าการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติ
การฯ ประสบความส าเร็จหรือไม่ แต่มีบทบาทที่ส าคัญกว่าคือการเพ่ิมความเป็นไปได้ในการประสบ
ความส าเร็จของแผน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการติดตามประเมินผลเป็นระบบและกระบวนการ 
ในการขับเคลื่อนแผนให้ประสบความส าเร็จโดยกระบวนการน าข้อค้นพบจากการติดตามและประเมินผล
มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานตามแผนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ แบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ 

ระยะที่ 1 การติดตามและประเมินผลช่วงการน าไปปฏิบัติ (การก่อสร้าง การจัดตั้งกลุ่ม  
การอบรม การศึกษา เป็นต้น) เป็นการติดตามและประเมินผลในช่วงที่ก าลังมีการด าเนินการโครงการแต่
ยังไม่ได้มีการส่งมอบผลผลิตให้กับผู้ได้รับประโยชน์ (Beneficiary) การติดตามและประเมินผลในขั้นตอนนี้
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จะเป็นการตรวจสอบว่าการด าเนินงานโครงการมีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพเป็นไปตามที่ได้มีการออกแบบหรือระบุไว้ในขอบเขตงาน (TOR) หรือไม่ โดยการติดตามและ
ประเมินผลในขั้นตอนนี้จะประกอบด้วยการติดตามความก้าวหน้า (Monitoring) หรือการประเมินสถานะ
ของโครงการที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการ และการประเมินประสิทธิผลของผลผลิต (Output 
Effectiveness) และประสิทธิภาพของผลผลิต (Output Efficiency) โดยการประเมินประสิทธิภาพของ
ผลผลิตภายใต้แผนงาน/โครงการ อาจพิจารณาประเมินใน 2 มุมมอง ประกอบด้วยมุมมองด้านความคุ้มค่า 
(Cost Efficiency) และมุมมองด้านความสามารถในการส่งมอบผลผลิตให้กับผู้ใช้หรือผู้ได้รับประโยชน์ได้
ทันเวลา(Time Efficiency) ส่วนกรอบเวลาในการติดตามประเมินผลในขั้นตอนนี้สามารถ แบ่งย่อย
ออกเป็น 2 ส่วน คือ  

(1) “การติดตาม (Monitoring)” เป็นการรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดที่ระบุเพ่ือแสดงให้ผู้จัดการโครงการหรือผู้บริหารระดับสูงและผู้มีส่วนได้เสียหลัก ทราบว่าโครงการที่
ก าลังด าเนินการมีความก้าวหน้าอย่างไร และมีแนวโน้มจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่จัดสรรให้หรือไม่ 
ควรด าเนินการติดตามความก้าวหน้าทุกเดือน หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสมตามข้อตกลงระหว่าง สทนช. 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(2) “การประเมินผล (Evaluation)” เป็นการพัฒนาระบบในการตรวจวัดคุณค่า ความส าคัญ 
คุณภาพของโครงการ เพ่ือให้ทราบถึงระดับการบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ เมื่อเทียบกับเกณฑ์หรือค่า
มาตรฐานที่ก าหนดเอาไว้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจในการพัฒนา ปรับปรุง โครงการ หรือ
แผนงาน หรือการด าเนินการใด ๆ ให้ดีขึ้น หรือเพ่ือการตัดสินใจในการขยายหรือลดขนาดแผนงาน โครงการ
หรื อการด า เนิ นการ ใด  ๆ  โดย ให้ ความส าคั ญกั บห ลั กการ ใช้ ประ โยชน์  ความ เป็ น ไป ได้   
ความเหมาะสม ความถูกต้อง รวมทั้ง ความส าคัญกับการท างานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมินหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ควรมีการประเมินผลทุกปี หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสมตามข้อตกลงระหว่าง 
สทนช. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ระยะที่ 2 การติดตามและประเมินผลภายหลังจากการส่งมอบผลผลิตหรือบริการสาธารณะ
ให้กับผู้ได้รับผลประโยชน์แล้ว เป็นการติดตามและประเมินผลในช่วงที่การด าเนินการหรือการก่อสร้าง
แล้วเสร็จและมีการส่งมอบผลผลิตให้ผู้รับประโยชน์ไปใช้ประโยชน์ การติดตามและประเมินผลในขั้นตอนนี้
จะเป็นการตรวจสอบว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์จริงหรือไม่ ขอบเขตของ  
การได้รับประโยชน์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีมากน้อยเพียงใด และประโยชน์ที่ เกิดขึ้น  
มีความยั่งยืนมากน้อยเพียงใด และอาจมีการประเมินถึงระดับผลกระทบว่าการได้ประโยชน์จากแผนงาน/
โครงการต่าง ๆ นั้นได้มีส่วนท าให้ชีวิตของผู้ได้รับประโยชน์ดีขึ้นหรือไม่อย่างไร ดังนั้นการติดตาม
ประเมินผลในขั้นตอนนี้จึงเป็นการประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้นเป็นหลัก  
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3.3 กรอบประเด็นในการติดตามและประเมินผล  

กรอบประเด็นในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ 

เสนอประเด็นส าคัญที่ควรน าไปพิจารณาในการติดตามและประเมินผลดังตารางท่ี 3-1 

ตารางท่ี 3-1 ข้อเสนอแนะกรอบประเด็นส าคัญในการติดตามประเมินผลแผนงาน/ โครงการ 
ล าดับ ประเด็น แนวทางการติดตาม/ประเมินผล ตัวติดตาม/ 

ประเมินผล 

1 อัตราการใช้ทรัพยากร ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  และ
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ ใช้ในการด าเนิน
แผนงาน/ โครงการ  

เ ป รี ย บ เที ยบ ว ง เ งิ น
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ
อนุ มั ติ จ ริ งกั บว ง เ งิ น
งบประมาณที่ก าหนดไว้
ในแผน 

2 การน าแผนงาน/ 
โครงการไปสู่การปฏิบัติ 

ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการ 
รวมถึงประเด็นความท้าทายที่เกิดขึ้น
จากการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการ 
ไปสู่การปฏิบัติ 

เปรียบเทียบระยะเวลา
ในการน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงกับ
ก ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
ก าหนดไว้ในแผน 

3 การส่งมอบผลผลิต
ภายใต้แผนงาน/ 
โครงการ 

ติดตามการส่งมอบผลผลิตตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด (Time Efficiency) 
โดยอาจพิจารณาว่าการด าเนินงานยังอยู่
บนเส้นทางที่ท าให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่
ต้องการได้ทันเวลาหรือไม่  (อยู่ บน
เส้นทาง/ ไม่อยู่บนเส้นทาง/ ด าเนินการ
ส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายแล้ว) 

เปรียบเทียบระยะเวลา
ในการส่งมอบผลผลิตที่
เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง กั บ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในแผน 

4 การประเมินผลลัพธ์
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/ โครงการ 

ติดตามโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะ
บรรลุความส าเร็จตามผลลัพธ์ที่ก าหนด
ไ ว้  (Outcome Efficiency) ( อ า จ
พิจารณาความเป็นไปได้ เช่น บรรลุ
เป้าหมายสูง/ บรรลุเป้าหมายค่อนข้าง
สูง/ บรรลุเป้าหมายปานกลาง/บรรลุ
เป้ าหมายเพียงบางส่ วน/ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย) 

เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่
เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง กั บ ค่ า
เป้าหมายที่ก าหนด 
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ตารางท่ี 3-1 ข้อเสนอแนะกรอบประเด็นส าคัญในการติดตามประเมินผลแผนงาน/ โครงการ 

ล าดับ ประเด็น แนวทางการติดตาม/ประเมินผล ตัวติดตาม/ 
ประเมินผล 

5 การประเมินความคุ้มค่า
ของงบประมาณในการ
ด าเนินการตาม
แผนงาน/ โครงการ 

ประเมินผลความคุ้มค่าของงบประมาณ
ที่ใช้เปรียบเทียบกับคุณค่า/มูลค่าของ
ผลลัพธ์ที่ได้รับกับงบประมาณที่ใช้ใน
การด าเนินการ  

เปรียบเทียบคุณค่า/มูล
ค่าที่เกิดขึ้นจริงกับผล
ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม
เหมาะสม 

6 การประเมินระดับ
ผลกระทบของผลลัพธ์
ภายใต้แผนงาน/ 
โครงการ 

ประเมินถึงระดับผลกระทบว่าการได้
ประโยชน์จากแผนงาน/ โครงการต่าง ๆ 
นั้นมีขอบเขตของการได้รับประโยชน์ทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมากน้อย
เพียงใด และประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีความ
ยั่งยืนมากน้อยเพียงใด ได้มีส่วนท าให้
ชีวิตของผู้ได้รับประโยชน์ดีขึ้นหรือไม่
อย่างไร (อาจพิจารณาแบ่งเป็นระดับ
มาก ปานกลาง และน้อย)  

ทิ ศ ท า ง ก า ร 
เปลี่ยนแปลง (โดยอาจ
พิจารณาในมิติ ความ
ร่วมมือเชิงพ้ืนที่/ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เป็นต้น) 

 

3.4 แหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ในการติดตามและประเมินผล 

แหล่งข้อมูล คือ แหล่งที่รวบรวมข้อมูลส าหรับการติดตามประเมินผลแผนงาน/ โครงการ 
ประกอบด้วยแหล่งข้อมูล 2 ประเภท คือ  

1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ คือ การใช้แบบรวบรวมข้อมูลส าหรับการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของแผนงาน/ โครงการเป้าหมาย ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานระดับปฏิบัติและหน่วยงานพันธมิตร  
โดยอาศัยแบบรวบรวมข้อมูล ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานปฏิบัติและหน่วยงานพันธมิตร  
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงประชาชนที่ได้รับประโยชน์และการสังเกตการณ์สถานที่จริง (ด าเนินการเฉพาะโครงการ
ทีม่ีความส าคัญสูง)  

2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วย (1) แผนปฏิบัติการ และ (2) รายงานผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานระดับปฏิบัติและหน่วยงานพันธมิตร 



ส่วนที่ 4
ข้อเสนอแนะหลกัเกณฑ์

กำรจัดสรรน  ำ กำรประกำศภำวะน  ำแล้ง 
และภำวะน  ำท่วม
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์ 
การจัดสรรน า้ การประกาศภาวะน ้าแล้ง 

และภาวะน ้าท่วม 
4.1 หลั ก เกณฑ์การจั ดสรรน ้ าและล้ าดับความส้ าคัญในการใช้น ้ า ใน 

เขตลุ่มน ้าหลักและลุ่มน ้าสาขา 

จากประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564  ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน ้า
แห่งชาติ เรื่อง จัดล้าดับความส้าคัญในการจัดสรรน ้าของประเทศ พ.ศ.2564 เพ่ือพิจารณาจัดสรรและ
ควบคุมการใช้น ้าในแต่ละลุ่มน ้าภายใต้ล้าดับความส้าคัญ ได้แก่ (1) การอุปโภคบริโภค (2) การรักษาระบบ
นิเวศ (3) การบรรเทาสาธารณภัย (4) จารีตประเพณี (5) การคมนาคม (6) เกษตรกรรม (7) อุตสาหกรรม 
(8) พาณิชยกรรม (9) การท่องเที่ยว 

ซึ่งที่ปรึกษาจะใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในการจัดท้าเกณฑ์เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่
ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.2 หลักเกณฑ์การประกาศภาวะน ้าแล้งของพื นที่ 

นิยามภัยแล้ง 

พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ.2561 ได้มีบทนิยามค้าว่า “ภาวะน ้าแล้ง” หมายความว่า สภาวะ
ที่ปริมาณน ้า ปริมาณการไหลของน ้าหรือระดับน ้าลดลงอย่างต่อเนื่องจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ด้ารงชีวิตของคน สัตว์ และพืชที่อยู่ในพื นท่ีใดพื นที่หนึ่ง (มาตรา 4)  

ส้าหรับการก้าหนดนิยามของภัยแล้งนั น ได้มีอยู่กว้างขวางและมีความแตกต่างกันไปตามบริบท 
ของลักษณะทางภูมิภาค ปัจจัยด้านอุตุ-อุทกวิทยา และผลกระทบที่เกิดขึ น The U.S. National Drought 
Policy Commission (NDPC) (2543) ได้ให้ความหมายภัยแล้ง คือ “การขาดความชื นในอากาศ หรือบน
ผิวดิน อย่างผิดปกติและต่อเนื่อง ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อพืช สัตว์ หรือมนุษย์” (WMO., 2000) และกรม
อุตุนิยมวิทยา ได้ก้าหนดนิยาม ภัยแล้ง คือ “ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน ้าในพื นที่ใดพื นที่หนึ่งเป็น
เวลานาน จนก่อให้เกิด ความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน” (กรมอุตุนิยมวิทยา., 2557) 

นอกจากนั น ภัยแล้ง ยังหมายถึง “ภัย ที่เกิดจากการขาดแคลนน ้าดื่ม น ้าใช้ พืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ขาดน ้า 
ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ ในพื นที่ใด พื นที่หนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย 
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และส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อชุมชน สังคม และระบบเศรษฐกิจโดยรวม” (กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย., 2558) อย่างไรก็ตาม จากค้าจ้ากัดความภัยแล้ง ที่มีอย่างหลากหลายนั น แต่โดยรวมแล้ว 
ความหมายของภัยแล้งมีความหมายใกล้เคียงกัน คือ “ภัยธรรมชาติ อันเกิดจากการมีฝนตกน้อยหรือฝนไม่ตก
ต้องตามฤดูกาลท้าให้เกิดสภาวะการขาดแคลนน ้าในพื น ที่ใดพื นที่หนึ่ง ทั งด้านน ้าอุปโภคบริโภค และน ้าเพ่ือ
การเกษตร ซึ่งเป็นสาเหตุให้พืชพรรณต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ ท้าให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิต 
ไม่สมบูรณ์เกิดความเสียหายทั งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม” (กรมพัฒนาที่ดิน., 2558) 

4.2.1 เกณฑ์พิจารณาภาวะน ้าแล้งและพื นที่ประสบภัย 

ในโครงการมีการศึกษาทบทวนข้อมูลบ่งชี ภาวะน ้าแล้งของส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ และ
ข้อมูลตรวจวัดในพื นที่ ได้แก่ ข้อมูลปริมาณน ้าฝนสะสม ข้อมูลปริมาณน ้าท่าหรือระดับน ้าในล้าน ้า ข้อมูล
ปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้า ข้อมูลน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติ ข้อมูลน ้าบาดาล ข้อมูลคุณภาพน ้า ข้อมูลการ
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพ่ือน้ามาพิจารณาจัดท้าเป็นเกณฑ์การเตือนภัยส้าหรับ
ประกอบการบริหารจัดการในฤดูแล้ง ประกอบด้วย 

1) เกณฑ์ทั่วไปของ สทนช.ที่ ใช้ในการพิจารณาเตือนภัยในภาพรวมตามกรอบโครงสร้าง 
ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ตกลงให้ใช้เหมือนกันในโครงการผังน ้าทุกโครงการ 

2) เกณฑ์ที่เสนอเพิ่มจากข้อมูลผลารศึกษาโครงการซึ่งมีการเปรียบเทียบปัจจัยบ่งชี ภัยแล้ง เช่น 
ปริมาณน ้าฝน ระดับน ้าในล้าน ้า ปริมาณน ้าในแหล่งน ้า กับร้อยละของการขาดแคลนน ้าหรือ
กิจกรรมการใช้น ้าที่อาจเกิดขาดแคลนน ้า 

ในการพิจารณาภาวะน ้าแล้งนั น เสนอแนะให้พิจารณาจากทั ง 2 เกณฑ์ ถ้าเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถึง

ระดับที่แสดงว่ามีภัยเกิดขึ น ก็ให้ถือว่าเกิดภาวะภัยแล้งขึ น รายละเอียดของเกณฑ์แสดงไว้ในตารางที่ 4-1  

ตารางท่ี 4-1 เกณฑ์การจัดท้าข้อก้าหนดภาวะภัยแล้ง 
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1) เกณฑ์ทั่วไปของ สทนช. 
ถ้าใช้ค้าคาดการณ์ล่วงหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีเขตประกาศเตือนภัยครอบคลุมทั งลุ่ม

น ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากผลพยากรณ์จะพยากรณ์เป็นภาพรวมทั งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
แต่ถ้าใช้ฝนตรวจวัดจริงซึ่งต้องใช้ข้อมูลย้อนหลัง มาพยากรณ์ภัยแล้งในเดือนต่อไป ก็จะสามารถพิจารณาได้
เป็นรายลุ่มน ้าสาขา พื นที่ประกาศเตือนภัยจะเริ่มจากจุดตรวจวัดที่มีค่าต่้ากว่าเกณฑ์ไปถึงจุดตรวจวัด  
ด้านท้ายน ้า ถ้าพิจารณาจากปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้า ซึ่งเสนอให้พิจารณาจากอ่างฯ หลัก เนื่องจาก 
มีการตรวจวัดน ้าอย่างต่อเนื่อง  

เกณฑ์การเตือนภัยที่เสนอในโครงการเบื องต้น และเขตการประกาศเตือนภัยจากปริมาณ
น ้าท่าหรือระดับน ้าในล้าน ้า 

- การพิจารณาสภาวะน ้าแล้งจากข้อมูลปริมาณน ้าท่าสามารถพิจารณาได้จากข้อมูลปริมาณ
น ้าที่ไหลผ่านที่สถานีวัดน ้าท่าที่ใช้เป็นสถานีอ้างอิงที่ท้าการตรวจวัดข้อมูลในปัจจุบันในแต่ละลุ่มน ้าสาขา ร้อย
ละของโอกาสการเกิดของช่วงเวลาการไหลที่มากกว่าร้อยละ 90 (Flow Duration  Curve) ทั งนี ข้อมูลปริมาณ
น ้าท่าหรือระดับน ้าในล้าน ้าเป็นดัชนีบ่งชี ตัวหนึ่ง แสดงเป็นร้อยละของโอกาสการเกิดของช่วงเวลาการไหล 
(Flow Duration Curve) ที่ร้อยละ 60 70 80 และ 90  

- พิจารณาจากปริมาณความต้องการน ้ารายวันที่ท้ายสถานีวัดน ้าที่ใช้อ้างอิง  
ค่าบ่งชี ภัยแล้งของสถานีอ้างอิง จะพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างค่าจาก Flow Duration 

Curve และค่าจากปริมาณความต้องการน ้า ค่าไหนมากกว่าจะเลือกใช้เป็นค่าบ่งชี ภาวะน ้าแล้ง 
ซึ่งการพิจารณาสภาวะน ้าแล้งจะมุ่งเน้น การพิจารณาเฉพาะในฤดูแล้งในช่วงเดือน

พฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน เป็นหลัก ส่วนในเดือนที่เหลือจะเป็นช่วงที่ปกติมีน ้าท้ามาก แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ 
ที่จะเกิดเหตุการณ์ปริมาณน ้าท่าต่้าในปีที่แล้งมาก ๆ ดังนั นในการวิเคราะห์และน้าเสนอเกณฑ์ส่วนนี จึงน้าเสนอ
ทั ง 12 เดือน โดยรายละเอียดของค่าบ่งชี ภัยแล้งมีรายละเอียดดังนี  

1) ร้อยละของโอกาสการเกิดของช่วงเวลาการไหล (Flow Duration Curve, FDC) ค่า Flow 
Duration ที่ร้อยละ 60 70 80 และ 90 ของสถานีอ้างอิงที่เป็นตัวแทนของ ลุ่มน ้าสาขา 

2) ปริมาณความต้องการน ้าที่ด้านท้ายสถานีวัดน ้าที่ใช้อ้างอิง ส้าหรับปริมาณความต้องการ
น ้าด้านท้ายน ้าของสถานีอ้างอิง จะพิจารณาจากปริมาณความต้องการใช้น ้าจากกิจกรรมหลักที่อยู่ท้ายสถานี 

3) การวิเคราะห์ปริมาณน ้า ระดับน ้าในล้าน ้าเพ่ือพิจารณาเกณฑ์การเตือนภัย ค่าบ่งชี ภัยแล้ง
ของสถานีอ้างอิง จะพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างค่าจาก Flow Duration Curve และค่าจากปริมาณความ
ต้องการน ้าที่อยู่ด้านท้ายน ้า ค่าไหนมากกว่าจะเลือกใช้เป็นค่าบ่งชี ภาวะน ้าแล้ง ส้าหรับระดับน ้าบ่งชี ภาวะภัย
แล้งที่สถานีอ้างอิงในลุ่มน ้าสาขาของลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

4) พื นที่เสี่ยงภัยแล้งจากการประเมินโดยข้อมูลปริมาณน ้าท่าที่สถานีอ้างอิง พื นที่เสี่ยงภัย
แล้งจากค่าเตือนภัย คือพื นที่ท้ายน ้าของสถานีตรวจวัดนั น ๆ ไปจนถึงสถานีที่อยู่ถัดไปด้านท้ายน ้า  
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2) เกณฑ์การเตือนภัยที่เสนอในโครงการและเขตการประกาศเตือนภัยจากปริมาณน ้าฝน
สะสม 
การพิจารณาสภาวะน ้าแล้งจากข้อมูลปริมาณน ้า ฝนสะสมสามารถพิจารณาได้จาก

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าฝนสะสม รวมทั งปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้า (ถ้ามี) เทียบกับการขาดแคลนน ้าโดย
มีการแบ่งพื นที่พิจารณาออกเป็นหลายระดับ ได้แก่ ระดับลุ่มน ้าหลัก ระดับลุ่มน ้าสาขา และพื นที่โครงการ
ชลประทาน เพ่ือให้สามารถเตือนภัยได้ในแต่ละพื นที่ย่อยและสื่อถึงสถานการณ์ระดับภัยได้ 

1) ปริมาณฝนสะสมเตือนภัยทั่วไปตามเกณฑ์ท่ัวไปของ สทนช. 
เกณฑ์ทั่วไปของ สทนช. ใช้ในภาพรวมของทั งประเทศจะเป็นการเปรียบเทียบปริมาณฝน

สะสมที่ตรวจวัดได้จริงเทียบกับค่าเฉลี่ยจากข้อมูลสถิติท่ีเคยเกิดขึ น โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ 
- ระดับที่ 1 ตามเกณฑ์ สทนช ปัจจุบัน : ฝนสะสมต่้ากว่าค่าเฉลี่ย 30% 
- ระดับที่ 2 ตามเกณฑ์ สทนช. ปัจจุบัน : ฝนสะสมต่้ากว่าค่าเฉลี่ย 50% 
เกณฑ์บ่งชี ภัยแล้งจากปริมาณฝนสะสมของ สทนช. 2 ระดับข้างต้น เป็นเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้

ครอบคลุมทุกพื นที่ทั่วประเทศ โดยแบ่งการค้านวณปริมาณน ้าฝนสะสมออกเป็น 2 ส่วนคือ 
- การเตือนภัยเมื่อเริ่มฤดูแล้ง จะใช้ปริมาณฝนสะสมในฤดูฝนก่อนหน้า ซึ่งเป็นตัวแทนของน ้า

ต้นทุนที่จะเหลือมาใช้ต่อในฤดูแล้ง โดยในลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือจะใช้ฝนสะสมเดือนพฤษภาคม 
ถึงเดือนตุลาคม 

- การเตือนภัยเมื่อเริ่มฤดูแล้งไปแล้ว จะใช้ปริมาณฝนสะสมเริ่มจากต้นฤดูแล้งซึ่งในลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือจะใช้ฝนสะสมเริ่มจากเดือนพฤศจิกายนสะสมไปเรื่อย ๆ เช่น ถ้าจะเตือนภัยช่วงต้นเดือน
มกราคมก็ใช้ฝนสะสมเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม เพ่ือเป็นการติดตามฝนที่ตกจริงในฤดูแล้งว่ามากหรือน้อย
กว่าปกติค่าปริมาณสะสมดังกล่าวข้างต้น หน่วยเป็นมิลลิเมตร ค้านวณโดยใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดต่าง ๆ 
ในพื นที่โดยวิธีเอสเสน 

2) แนวคิดการวิ เคราะห์ เกณฑ์การเตือนภัยจากปริมาณน ้าฝนที่สัมพันธ์กับสภาวะ 
การขาดแคลนน ้า 

เนื่องจากแต่ละพื นที่มีลักษณะเฉพาะทั งด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา ภูมิประเทศ และความ
ต้องการน ้าต่างกัน ดังนั นการพิจารณาปริมาณน ้าฝนด้วยเกณฑ์ทั่วไปเพียงเกณฑ์เดียวอาจไม่สามารถสื่อถึง
ระดับความรุนแรงของภาวะภัยแล้ง ว่าถ้าฝนตกในปริมาณนี จะเกิดปัญหาภัยแล้งหรือไม่ รุนแรงระดับใดได้
ล่วงหน้า ดังนั นในการศึกษานี  จึงได้พิจารณาหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนที่ตกกับสภาวะการขาดแคลน
น ้าทั งในรูปของปริมาณน ้าเป็น ลบ.ม. และร้อยละของการขาดแคลนเทียบกับความต้องการน ้า เพ่ือน้าไป
พิจารณาปรับลดพื นที่ปลูกหรือจัดสรรน ้าให้สอดคล้องกับปริมาณน ้าที่มี หรือในรูปของผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ นกับกิจกรรมการใช้น ้านั น ๆ เช่น เมื่อขาดน ้าในระดับนี คาดว่าผลผลิตจะลดลงเท่าไร โดยใช้ข้อมูลจากผลการ
วิเคราะห์สมดุลน ้า ซึ่งมีการวิเคราะห์ปริมาณน ้าขาดแคลนในแต่ละปี ที่มีปริมาณฝนตกแตกต่างกันในช่วง 30 ปี
มาจัดท้าเป็นความสัมพันธ์ โดยในบางพื นที่ที่มีอ่างเก็บน ้าที่มีขนาดใหญ่จนกลายเป็นแหล่งน ้าส้าคัญ 
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ควบคู่ไปกับน ้าฝนที่ตก เช่น กรณีภาพรวมของทั งลุ่มน ้าก็จะมีการน้าปริมาณน ้ากักเก็บในอ่างเก็บน ้าช่วงฤดูแล้ง
ในแต่ละปีมาพิจารณาประกอบในการจัดท้าความสัมพันธ์ด้วย โดยแนวทางการเตือนภัยจะเริ่มพิจารณาข้อมูล
ส้าหรับใช้ในการบริหารจัดการน ้าตั งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยใช้ข้อมูลปริมาณฝนคาดการณ์
ล่วงหน้า 3 เดือน ของกรมอุตุนิยมวิทยา ในการพิจารณาว่าปริมาณฝนสะสมในช่วงเดือน พ.ย. -ม.ค.  
มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าใด จากนั นจึงไปใช้คาดการณ์ปริมาณน ้าขาดแคลนและ
ผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ นต่อการใช้น ้าอุปโภคบริโภคและการเกษตร 

4.3 หลักเกณฑ์การประกาศภาวะน ้าท่วมของพื นที่ 

นิยามอุทกภัย 

พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ.2561 ได้มีบทนิยามค้าว่า “ภาวะน ้าท่วม” หมายความว่า สภาวะ
ที่ปริมาณน ้า ปริมาณการไหลของน ้าหรือระดับน ้าเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง หรือไหลหลาก หรือฉับพลันจน
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของคน สัตว์ และพืชที่อยู่ในพื นที่ใดพื นที่หนึ่งแต่ไม่รวมถึงภาวะ
น ้าขึ นและน ้าลงซึ่งเป็นปรากฏการณ์ปกติตามธรรมชาติ (มาตรา 4) 

ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ในน ้าท่วมว่าจะเกิดความเสียหายมากหรือน้อยจะขึ นกับการใช้
ที่ดินของพื นที่ที่ถูกน ้าท่วมเป็นหลัก ดังนั น เพ่ือให้ง่ายต่อการพิจารณา จึงเสนอใช้เกณฑ์การก้าหนดระดับ
วิกฤติน ้าท่วมของพื นที่โครงการ โดยพิจารณาจากการใช้ที่ดินในเขตพื นที่น ้าท่วม กล่าวคือ 

ระดับภัย 1 (สทนช.) : ปกติ หมายถึง สถานการณ์น ้าท่วมพื นที่เกษตรหรือชุมชนทั่วไปที่ไม่ใช่ชุมชน
ที่ส้าคัญ เช่น อ.เมือง ฯลฯ 

ระดับภัย 2 (สทนช.) : รุนแรง (หรือคาดว่าจะรุนแรง) หมายถึง สถานการณ์น ้าท่วมพื นที่ชุมชน
ส้าคัญ ซึ่งมีการอยู่อาศัยหนาแน่น มีกิจกรรมที่ได้รับความเสียหายสูงเมื่อเกิดน ้าท่วม 

ระดับภัย 3 (สทนช.) : วิกฤติ หมายถึง สถานการณ์เกิดสถานการณ์น ้าท่วมในระดับที่รุนแรงกว่า
ระดับภัย 2 จน "กองอ้านวยการน ้าแห่งชาติ " พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรยกระดับสถานการณ์เป็นภาวะ
วิกฤติ (ระดับภัย 3) ควรให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการ เช่น อาจเกิดภัยระดับ 2 ครอบคลุมหลายพื นท่ี 
หรือเกิดภัยต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 

จากเกณฑ์การก้าหนดระดับภัยและอ้านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการภัยของ สทนช. และข้อมูลค่า
เตือนภัยจากสถานีตรวจวัดข้อมูลในพื นที่ที่รวบรวมได้ ได้แก่ ข้อมูลระดับน ้า และข้อมูลฝน ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในพื นที่ที่เผยแพร่ผ่านระบบโทรมาตรและรายงานการบริหารจัดการน ้าท่วมในพื นที่ ที่เอามา
วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากแบบจ้าลองคณิตศาสตร์เพ่ือจัดข้อมูลค่าเตือนภัยเหล่านี  กับผลกระทบน ้าท่วม
จากแบบจ้าลองคณิตศาสตร์ ให้เข้ากับการก้าหนดเกณฑ์ระดับภัย 2 สามารถน้ามาสรุปเป็นข้อเสนอแนะ
ด้านเกณฑ์การพิจารณาภาวะและระดับภัยน ้าท่วม/เกณฑ์การเตือนภัย ได้โดยแบ่งเป็น 
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- เกณฑ์ทั่วไปของ สทนช. ที่ใช้ในการพิจารณาเตือนภัยในภาพรวม ซึ่งได้มีการตกลงให้ใช้เกณฑ์
เดียวกันในโครงการจัดท้าผังน ้าทุกโครงการ 

- เกณฑ์ท่ีเสนอในโครงการซึ่งมีการเปรียบเทียบระดับน ้ากับการใช้ที่ดินในพื นที่ที่เกิดน ้าท่วม ว่าเป็น
การท่วมพื นที่เกษตรหรือพื นที่เศรษฐกิจ ซึ่งสื่อถึงความรุนแรงหรือความเสียหายในแต่ละพื นที่ได้ชัดเจนขึ น
จากเกณฑ์ทั่วไป 

- เกณฑ์ที่รวบรวมได้จากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ สทนช. และที่เสนอ 
ในโครงการ 

ในการพิจารณาภาวะน ้าท่วมและระดับภัยน ้าท่วมนั น เสนอให้พิจารณาจากทั ง 3 เกณฑ์  
ถ้าเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถึงระดับที่แสดงว่ามีภาวะน ้าท่วม ก็ให้ถือว่าเกิดภาวะน ้าท่วมเกิดขึ น  

4.3.1 เกณฑ์ทั่วไปและขอบเขตที่ใช้ประกาศพื นที่เตือนภัย  

พิจารณาจากปริมาณน ้าฝนคาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือนของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งสามารถดูได้
จากเว็บไซต์ ร่วมกับการพิจารณาปริมาณน ้าที่เพ่ิมขึ นในล้าน ้าและน ้าที่มีในอ่างเก็บน ้าในช่วงฤดูน ้าหลาก
ในช่วงเดือน พ.ค.-ต.ค. ซึ่งมีปริมาณฝนสะสมรายวันตามเกณฑ์เตือนภัย และมีค่าระดับน ้าในล้าน ้าและ
ปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าตามเกณฑ์เตือนภัย ระดับต่าง ๆ  

ตารางท่ี 4-2 เกณฑ์การเตือนภัยน ้าท่วมของ สทนช. 
สถานการณ์น ้า เกณฑ์การเตือนภัยของสถานการณ์น ้า 

กรณีปกติ -ปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
 - -ปริมาณน ้าหรือระดับน ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติถึงร้อยละ 80 ของล้าน ้า ระยะเวลา

ของน ้ามากกว่า 72 ช่ัวโมง  
 -ปริมาณน ้าในเขื่อนหรือแหล่งน ้าต้นทุนมีปริมาณน ้าระหว่างร้อยละ 30-80  

กรณีเกิดภาวะน ้าท่วมฉุกเฉิน  
 

-ปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์หนักถึงหนักมาก (มากกว่า 90-150 มม./วัน) ต่อเนื่อง
มากกว่า 3 วัน  

 - - ปริมาณน ้าหรือระดับน ้ามากกว่าร้อยละ 80 ของล้าน ้าหรือมีน ้าล้นตลิ่ง 
ระยะเวลาการเดินทางของน ้าน้อยกว่า 72 ช่ัวโมง  

 - - ปริมาณน ้าในเขื่อนหรือแหล่งน้ต้นทุนในพื นท่ีมีปริมาณน ้าใช้การระหว่าง ร้อย
ละ 80-100  

กรณีเกิดปัญหาวิกฤตน ้าท่วม  - - ปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์หนักมาก (มากกว่า 150 มม./วัน) ต่อเนื่อง 
 - - ปริมาณน ้า/ระดับน ้า มีปริมาณสูงอยู่ในระดับวิกฤติอย่างต่อเนื่อง  

 - - ปริมาณน ้าในเขื่อนหรือแหล่งน ้าต้นทุนในพื นที่มีปริมาณน ้าใช้การมากกว่า 
ร้อยละ 100 มีน ้าล้นเป็นจ้านวนมาก  

ที่มา : ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (2564) 
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4.3.2 เกณฑ์การเตือนภัยท่ีเสนอโดยในโครงการและขอบเขตประกาศพื นที่เตือนภัย 

ในการศึกษาของโครงการจะใช้เกณฑ์การก้าหนดระดับวิกฤตน ้าท่วมของพื นที่โครงการ  
โดยพิจารณาจากการใช้ที่ดินในเขตพื นที่น้าท่วม กล่าวคือ 

- ระดับภัย 1 (สทนช.) : ปกติ หมายถึง สถานการณ์น ้าท่วมพื นที่เกษตรหรือชุมชนทั่วไปที่ไม่ใช่
ชุมชนที่ส้าคัญ เช่น อ.เมือง ฯลฯ 

-  ระดับภัย 2 (สทนช.) : รุนแรง (หรือคาดว่าจะรุนแรง) หมายถึง สถานการณ์ น ้าท่วมพื นที่
ชุมชนส้าคัญซึ่งมีการอยู่อาศัยหนาแน่น มีกิจกรรมที่ได้รับความเสียหายสูงเมื่อเกิดน ้าท่วม 

- ระดับภัย 3 (สทนช.) : วิกฤติ หมายถึง สถานการณ์น ้าท่วมในระดับที่รุนแรงกว่าระดับภัย 2 
จนผู้ว่าราชการจังหวัด รมว.มหาดไทย หรือรองนายกรัฐมนตรี เห็นว่าควรให้นายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้ด้าเนินการ เช่น อาจเกิดภัยระดับ 2 ครอบคลุมหลายพื นท่ี หรือเกิดภัยต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ดังนั น
ในกรณีนี ค่าเกณฑ์เตือนภัยจะใช้เกณฑ์เดียวกับระดับภัย 2 

เกณฑ์เตือนภัยแบ่ง ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับภัย 1 : ปกติ และระดับภัย 2 : รุนแรง  
(หรือคาดว่าจะรุนแรง) ดังนี  

1) เกณฑ์การเตือนภัยน ้าท่วมล้นตลิ่ง 
เกณฑ์การเตือนภัยน ้าท่วมล้นตลิ่ง ก้าหนดขึ นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลรูปตัดล้าน ้า ข้อมูล

สภาวะน ้าท่วม ข้อมูลสถิติระดับน ้าจากสถานีวัดน ้าที่อยู่ภายในพื นที่โครงการฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ ข้อมูลการ
ส้ารวจสภาวะน ้าท่วมในอดีตที่รวบรวมได้ ข้อมูลรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยภายในพื นที่โครงการฯ ของ
กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจากรายงานข่าวสถานการณ์น ้าท่วมต่าง ๆ พบว่าลักษณะการเกิด
อุทกภัยในลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

(1) ปัญหาน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก (Flash Flood) เกิดจากสภาวะฝนตกหนักอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในบริเวณพื นที่ด้านต้นน ้า เนื่องจากการพัดผ่านของพายุฝน อีกทั งในปัจจุบันมีการรุกล ้า
พื นที่ป่าไม้ โดยเฉพาะป่าต้นน ้า ท้าให้ไม่มีป่าส้าหรับซับน ้าไว้เพ่ือช่วยชะลอน ้าหลากจึงส่งผลให้เกิดปัญหา
ดังกล่าว 

(2) ปัญหาน ้าท่วมล้นตลิ่งสองฝั่งล้าน ้า (River Flood) มักเกิดบริเวณที่ราบลุ่มตอนกลางของ
พื นที่ รวมถึงบริเวณพื นที่ราบริมแม่น ้า โดยมีสาเหตุส้าคัญจากลักษณะสภาพภูมิประเทศของลุ่มน ้าที่เป็นที่ราบ
ลุ่ม มีความลาดชันของพื นที่และความลาดชันของล้าน ้าค่อนข้างต่้า จึงระบายน ้าได้ช้า รวมถึงการเกิดจากฝนตก
หนักในพื นที่ ณ จุด ๆ นั น ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน หรือการเกิดจากสภาวะน ้าล้นตลิ่ง อันเนื่องจากน ้าจาก
พื นที่ต้นน ้าที่มีความชันมากกว่า มีการระบายน ้าได้ดีกว่า เมื่อมาถึงตอนกลางและตอนล่างของลุ่มน ้าที่มี
ลักษณะเป็นพื นที่ราบที่มีการระบายได้ช้า ท้าให้เกิดการสะสมและล้นตลิ่งได้ 
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2) เกณฑ์การเตือนภัยจากฝนที่คาบอุบัติต่าง ๆ 
เมื่อน้าปริมาณฝนสะสมรายวันที่ตรวจวัดได้ของแต่ละสถานีมาเปรียบเทียบกับปริมาณฝน

สะสมรายวันที่คาบอุบัติต่าง ๆ ก็จะพอประมาณได้ว่าฝนที่ตกจริงในพื นที่เทียบได้กับฝนที่คาบอุบัติใด  
เพ่ือน้ามาใช้คาดการณ์พื นที่น ้าท่วม 

4.3.3 เกณฑ์เตือนภัยน ้าท่วมที่รวบรวมได้จากหน่วยงาน 

สภาวะน ้าท่วมนอกจากสาเหตุของน ้าเอ่อล้นตลิ่งแม่น ้าแล้ว ยังมีสาเหตุเกิดจากฝนตกเป็น
ปริมาณมากในพื นที่จนระบายไม่ทันท้าให้เกิดน ้าท่วมในพื นที่บริ เวณนั นได้ ( Local Flow) ดังนั น  
เกณฑ์ปริมาณน ้าฝนเตือนภัยน ้าท่วมในพื นที่ก็จะหาจากความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์น ้าท่วมในพื นที่กับ
ปริมาณฝนตกในพื นที่นั น ๆ และเนื่องจากการใช้เกณฑ์ปริมาณน ้าฝนเตือนภัยเพ่ือให้ทันท่วงทีนั น
จ้าเป็นต้องมีค่าปริมาณน ้าฝนจากสถานีวัดน ้าฝนที่แสดงข้อมูลแบบ real-time ดังนั นจึงสามารถใช้ 
ค่าปริมาณน ้าฝนจากสถานีโทรมาตรที่ตั งอยู่ในพื นท่ีโครงการในการคาดากรณ์ได้ 

จากการรวบรวมและทบทวนข้อมูลสภาวะน ้าท่วมและการรวบรวมข้อมูลสถิติปริมาณน ้าฝนจาก
สถานีวัดฝนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานีอุตุนิยมวิทยา มาใช้เป็นข้อมูลตัวแทน และข้อมูล
การส้ารวจสภาวะน ้าท่วมในอดีตที่รวบรวมได้ในปี พ.ศ.2548-2563 ประกอบกับรายงานสรุปสถานการณ์
อุทกภัยภายในพื นที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจากรายงานข่าวสถานการณ์ น ้าท่วม
ต่าง ๆ ท้าให้สามารถวิเคราะห์หาปริมาณน ้าฝนที่ท้าให้เกิดน ้าท่วมพื นที่ภายในขอบเขต Coverage area 
ของสถานีอุตุนิยมวิทยา และได้ตั งค่าเกณฑ์ค่าปริมาณน ้าฝนเพ่ือติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวัง (ระดับ
ภัย 1) โดยตั งไว้ที่ประมาณ 80-90% ของค่าปริมาณน ้าฝนที่ท้าให้เกิดน ้าท่วม (ขึ นกับสภาพภูมิประเทศ
ของสถานีอุตุนิยมวิทยาแต่ละแห่ง คือ ถ้าพื นที่มีความลาดชันมากใช้ 80% และถ้าพื นที่มีความลาดชันน้อย
ใช้ 90%) 

นอกจากนั นที่ปรึกษาได้ท้าการรวบรวมหลักเกณฑ์การคาดการณ์น ้าท่วมฉับพลัน โดยสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) (สสน., 2565) โดยมีรายละเอียดดังนี   

ปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้เกิดน ้าท่วมฉับพลัน ได้แก่ ปริมาณน ้าฝนความสามารถในการอุ้มน ้าของดิน 
ความลาดชัน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และพืชปกคลุมดิน  โดยจะเกิดบริเวณต้นน ้าตามแนวเขา และพื นที่ที่มี
ความลาดชันสูง และเนื่องจากสถานีเตือนภัยต้องติดตามแนวเขาซึ่งยากต่อการติดตั งและดูแลรักษา ท้าให้

ไม่สามารถติดได้ครอบคลุมทั งพื นที ่ดังแสดงสถิติการเกิดน ้าท่วมฉับพลันในรูปที่ 4-1  

วิธีการคาดการณ์พื นที่น ้าท่วมฉับพลัน ได้แก่ ปริมาณฝนสะสมย้อนหลัง 5 วัน จากดาวเทียม 
PERSIANN  ก้าหนดเกณฑ์ AMC  การก้าหนดระดับความชื นในดิน 

o AMC คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความชื นที่มีอยู่เดิมในดิน โดยการค้านวณจากปริมาณ
น ้าฝนสะสม 
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o ก้าหนดค่าความชื นในดิน จากเกณฑ์ AMC ทั ง 3 ระดับด้วยฝนสะสม ย้อนหลัง  
5 วันจากดาวเทียม PERSIANN (Bias-corrected) 

o AMCIII ให้ค่าปริมาณน ้ามากที่สุด ณ ช่วงเวลาเดียวกันของทั ง 3 ระดับ 
o  การศึกษาครั งนี  จึงใช้ AMCIII เป็น criteria ส้าหรับการเกิด Flash Flood 

ข้อมูลที่ใช้ส้าหรับการคาดการณ์ ได้แก่ 

o ข้อมูลทางกายภาพ ได้แก่ ความลาดชัน พืชปกคลุมดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 
ลักษณะของดินน้ามาซ้อนทับและเปลี่ยนรูปแบบให้อยู่ในรูปของ FFPI เพ่ือให้ง่ายต่อการก้าหนดพื นที่เสี่ยง
ต่อการเกิดน ้าท่วมฉับพลัน 

o ข้อมูลปริมาณน ้าฝน ได้แก่ ฝนจากดาวเทียม PERSIANN สะสมย้อนหลัง 5 วัน 
เพ่ือน้ามาท้าการค้านวณระดับความชื นในดินที่มีอยู่เดิม  ฝนพยากรณ์จาก WRF-ROMs น้ามาซ้อนทับเพ่ือ
ท้าการเตือนภัยน ้าท่วมฉับพลัน 

 
ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 

รูปที่ 4-1 สถิติการเกิดน ้าท่วมฉับพลัน มัก 
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การด้าเนินงานที่ผ่านมาที่ปรึกษาได้ท้าการรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาน ้าท่วมในพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือประกอบการวิเคราะห์หลักเกณฑ์การประกาศภาวะน ้าท่วม ดังนี  

1) สภาพปัญหาน ้าท่วม 
จากข้อมูลพื นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากน ้าป่าไหลหลาก น ้าท่วมฉับพลัน ดินถล่ม ของกรม

ทรัพยากรธรณี โดยรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลภูมิประเทศ ข้อมูล
ภูมิอากาศ ข้อมูลการตั งถิ่นฐานของชุมชน และข้อมูลการส้ารวจธรณีวิทยาภาคสนาม เพ่ือน้ามาจัดท้าข้อมูล
พื นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม น ้าป่าไหลหลาก และน ้าท่วมฉับพลัน และจัดท้าแผนที่พื นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม น ้าป่าไหล
หลาก และน ้าท่วมฉับพลัน จากแผนที่พื นที่เสี่ยงภัยจากดินถล่ม น ้าป่าไหลหลาก และน ้าท่วมฉับพลัน มีการใช้
สีเป็นสัญลักษณ์แสดงระดับความรุนแรงการเกิดดินถล่ม น ้าป่าไหลหลาก และน ้าท่วมฉับพลัน ดังนี  

 - พื นที่สีแดง แสดงพื นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก ดินถล่มโดยตรง มากกว่า 80% ของหมู่บ้าน 
หมายถึง ถ้าในต้าบลหนึ่งมีจ้านวนหมู่บ้าน 100 หมู่บ้าน จะมีหมู่บ้าน มากกว่า 80 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบ
จากการเกิดดินถล่ม ที่เหลืออาจได้รับผลกระทบจากดินถล่ม น ้าป่าไหลหลาก น ้าท่วมฉับพลัน 

- พื นที่สีเหลือง แสดงพื นที่ที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มและน ้าป่าไหลหลาก มากกว่า 80% 
ของหมู่บ้าน  หมายถึง ถ้าในต้าบลหนึ่งมีจ้านวนหมู่บ้าน 100 หมู่บ้าน จะมีหมู่บ้าน มากกว่า 80 หมู่บ้าน  
ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการเกิดดินถล่มและน ้าป่าไหลหลาก 

- พื นที่สีเขียว แสดงพื นที่ที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่ม น้อยกว่า 50% ของหมู่บ้าน และมี
น ้าป่าไหลหลากและน ้าท่วมฉับพลัน มากกว่า 50% ของหมู่บ้าน  หมายถึง ถ้าในต้าบลหนึ่งมีจ้านวนหมู่บ้าน 
100 หมู่บ้าน จะมีหมู่บ้าน น้อยกว่า 50 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดดินถล่ม และมีหมู่บ้าน มากกว่า 
50 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากน ้าป่าไหลหลากและน ้าท่วมฉับพลัน 

- พื นที่สีน ้าเงิน แสดงพื นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน ้าป่าไหลหลากและน ้าท่วมฉับพลันหรือไม่
ได้รับผลกระทบจากดินถล่มโดยตรง  หมายถึง จะมีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน ้าป่าไหลหลากและน ้าท่วม
ฉับพลัน หรือมีหมู่บ้านไม่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มโดยตรง 
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ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี และ ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA 

รูปที่ 4-2 แผนที่พื นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม น ้าป่าไหลหลาก และน ้าท่วมฉับพลัน และพื นที่น ้าท่วม
ซ ้าซากในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
พบในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 1 (น ้าหมัน-น ้าสาน) กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 2 (แม่น ้าเลย)  

และบางส่วนของกลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 3 (น ้าโมง-น ้าสวย) ดังแสดงในรูปที่ 4-2 และตารางที่ 4-3  
และได้ท้าการรวบรวมข้อมูลพื นที่น ้าท่วมซ ้าซากและพื นที่น ้าท่วมรายปีตั งแต่ปี 2548  

ถึง ปี 2562 จากภาพถ่ายดาวเทียมของส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภู มิสารสนเทศ GISTDA  

รูปที่ 4-3 โดยท้าการจ้าแนกจ้านวนครั งที่ประสบปัญหาน ้าท่วมดังนี  
- พื นที่น ้าท่วมซ ้าซากเป็นครั งคราว โดยประสบน ้าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 15 ปี 
- พื นที่น ้าท่วมซ ้าซากบ่อยครั ง โดยประสบน ้าท่วมขัง 4 - 7 ครั งในรอบ 15 ปี 
- พื นที่น ้าท่วมซ ้าซากเป็นประจ้า โดยประสบน ้าท่วมขัง 8 - 11 ครั งในรอบ 15 ปี 
ทั งนี ที่ปรึกษาได้ท้าการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ส้าหรับการจัดท้าเกณฑ์ 
ซึ่งพื นที่ประสบปัญหาน ้าท่วมซ ้าซากส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 3 (น ้าโมง-น ้าสวย) 

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 4 (ห้วยหลวง) กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 5 (ห้วยเป–ห้วยหนิง) กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 5 (ห้วยเป–ห้วยห
นิง)กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 6 (แม่น ้าสงคราม) และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 8 (น ้าพุง-น ้าก่้า) ซึ่งลุ่มน ้าที่ประสบปัญหาน ้า
ท่วมซ ้าซากเป็นประจ้าได้แก่ลุ่มน ้าสงคราม ลุ่มน ้าสวย ลุ่มน ้าห้วยหลวง 
  



ข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์การจดัสรรน ้า การประกาศภาวะน ้าแล้ง และภาวะน ้าท่วม   ส่วนท่ี 4-12 

2) ลักษณะของน ้าท่วมในลุ่มน ้า 
(1) พื นที่ที่มีปัญหาน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก 
เป็นลักษณะน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก ซึ่งจะเกิดบริเวณพื นที่ลาดเชิงเขา ซึ่งมีความ

ลาดชันสูง ท้าให้เมื่อมีปริมาณฝนตกหนัก จะเกิดน ้าหลากเข้าท่วมพื นที่ด้านท้ายน ้าอย่างรวดเร็วและรุนแรง 
ส่วนใหญ่เกิดขึ นในพื นที่ จ.เลย 

• ฝนตกหนัก  

• ล้าน ้า/ทางระบายน ้าตื นเขิน 

• สิ่งก่อสร้างรุกล ้า กีดขวางทางน ้า 

• ผลกระทบจากแม่น ้าโขงที่มีระดับสูงจนไม่สามารถระบายน ้าได้ 

(2) พื นที่ที่มีปัญหาน ้าท่วมซ ้าซาก 
พื นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นที่ลุ่มต่้า เป็นแอ่งกระทะอยู่ใกล้แม่น ้าโขง เมื่อระดับน ้าในแม่น ้าโขงจะ

สูงกว่าระดับน ้าในล้าน ้าสาขา ท้าให้น ้าในล้าน ้าสาขาไม่สามารถระบายลงสู่แม่น ้าโขงได้จึงท้าให้เกิดน ้าท่วมในพื นที่ 

• ฝนตกหนัก  

• ล้าน ้า/ทางระบายน ้าตื นเขิน 

• สิ่งก่อสร้างรุกล ้า กีดขวางทางน ้า 

• ผลกระทบจากแม่น ้าโขงที่มีระดับสูงจนไม่สามารถระบายน ้าได้ 

• การระบายน ้าของเข่ือน เช่น เข่ือนน ้าอูน เข่ือนน ้าพุง จ.สกลนคร 

 



 

ข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์การจดัสรรน ้า การประกาศภาวะน ้าแล้ง และภาวะน ้าท่วม ส่วนท่ี 4-13 

 
พ.ศ.2548 

 
พ.ศ.2549 

 
พ.ศ.2550 

 
พ.ศ.2551 

 
พ.ศ.2552 

 
พ.ศ.2553 



ข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์การจดัสรรน ้า การประกาศภาวะน ้าแล้ง และภาวะน ้าท่วม   ส่วนท่ี 4-14 

 
พ.ศ.2554 

 
พ.ศ.2555 

 
พ.ศ.2556 

 
พ.ศ.2557 

 
พ.ศ.2558 

 
พ.ศ.2559 



ข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์การจดัสรรน ้า การประกาศภาวะน ้าแล้ง และภาวะน ้าท่วม   ส่วนท่ี 4-15 

 
พ.ศ.2560 

 
พ.ศ.2561 

 
พ.ศ.2562 

ที่มา : ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA 

รูปที่ 4-3 แผนที่น ้าท่วมรายปีในพื นที่ลุ่น ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ตั งแต่ปี 2548 ถึง 2562 
 

  



ข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์การจดัสรรน ้า การประกาศภาวะน ้าแล้ง และภาวะน ้าท่วม   ส่วนท่ี 4-16 

ตารางท่ี 4-3 พื นที่ประสบปัญหาน ้าท่วมในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

      พื นที่ปัญหาน ้าป่าไหลหลาก น ้าท่วมฉบัพลัน ดินถล่ม (ตร.กม.) พื นที่ปัญหาน ้าท่วมซ ้าซาก ป ี2548-2562 

กลุ่มลุ่มน ้า รายลุ่มน ้าสาขา 

ระดับ 1 พื นที่ที่
ได้รับผลกระทบ

จากดินถล่ม 
(มากกว่า 80% 
ของหมู่บา้น) 

ระดับ 2 พื นที่ที่
ได้รับผลกระทบจาก
ดินถล่ม และน า้ป่า

ไหลหลาก 
(มากกว่า 50% 
ของหมู่บา้น) 

ระดับ 3 พื นที่ที่ได้รบั
ผลกระทบจากดินถล่ม (น้อย

กว่า 50% ของหมู่บ้าน) 
น ้าป่าไหลหลากและน ้าท่วม
ฉับพลัน (มากกวา่ 50% 

ของหมู่บา้น) 

พื นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก 
น ้าป่าไหลหลากและน ้าท่วม

ฉับพลัน หรือไม่ได้รบั
ผลกระทบจากดินถล่มโดยตรง 

(ไม่มีโอกาสเกิดดินถล่ม) 

1-3 ครั ง 4-7 ครั ง 8-11 ครั ง 

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที ่1      1,186.52 178.01 512.41 2.47 13.02 0.00 0.00 

 (น ้าหมัน-น ้าสาน) แม่น ้าโขงส่วนที ่3 (0301) 487.63 - - - - - - 

  น ้าหมัน (0302) 303.58 - 255.07 - 8.54 - - 

  น ้าสาน (0303) 395.31 10.51 188.59 - - - - 

  แม่น ้าโขงส่วนที ่4 (0304) - 167.50 68.75 2.47 4.48 - - 

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที ่2      474.90 231.25 479.80 269.97 2.44 0.00 0.00 

 (แม่น ้าเลย) แม่น ้าเลยตอนล่าง ส่วนที่ 1 (0305) 302.64 113.29 146.80 0.25 - - - 

  ห้วยน า้ปวน (0306) - - 106.64 165.62 - - - 

  แม่น ้าเลยตอนล่าง ส่วนที่ 2 (0307) 172.26 117.96 226.36 104.10 2.44 - - 

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที ่3      205.14 922.51 885.96 303.90 539.50 106.55 46.54 

 (น ้าโมง-น ้าสวย) แม่น ้าโขงส่วนที ่5 (0308) 31.26 777.44 656.51 2.95 - - - 

  ห้วยน า้โสม (0309) 173.88 145.07 190.28 128.64 - - - 

  แม่น ้าโขงส่วนที ่6/1 (0310) - - - - 31.17 2.82 - 

  น ้าโมง (0311) - - 39.17 172.31 205.73 38.15 1.40 

  แม่น ้าโขงส่วนที ่6/2 (0312) - - - - 68.11 6.36 - 

  น ้าสวย (0313) - - - - 233.06 59.22 45.14 

  แม่น ้าโขงส่วนที ่7/1 (0314) - - - - 1.43 - - 



ข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์การจดัสรรน ้า การประกาศภาวะน ้าแล้ง และภาวะน ้าท่วม   ส่วนท่ี 4-17 

ตารางท่ี 4-3 พื นที่ประสบปัญหาน ้าท่วมในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

      พื นที่ปัญหาน ้าป่าไหลหลาก น ้าท่วมฉบัพลัน ดินถล่ม (ตร.กม.) พื นที่ปัญหาน ้าท่วมซ ้าซาก ป ี2548-2562 

กลุ่มลุ่มน ้า รายลุ่มน ้าสาขา 

ระดับ 1 พื นที่ที่
ได้รับผลกระทบ

จากดินถล่ม 
(มากกว่า 80% 
ของหมู่บา้น) 

ระดับ 2 พื นที่ที่
ได้รับผลกระทบจาก
ดินถล่ม และน า้ป่า

ไหลหลาก 
(มากกว่า 50% 
ของหมู่บา้น) 

ระดับ 3 พื นที่ที่ได้รบั
ผลกระทบจากดินถล่ม (น้อย

กว่า 50% ของหมู่บ้าน) 
น ้าป่าไหลหลากและน ้าท่วม
ฉับพลัน (มากกวา่ 50% 

ของหมู่บา้น) 

พื นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก 
น ้าป่าไหลหลากและน ้าท่วม

ฉับพลัน หรือไม่ได้รบั
ผลกระทบจากดินถล่มโดยตรง 

(ไม่มีโอกาสเกิดดินถล่ม) 

1-3 ครั ง 4-7 ครั ง 8-11 ครั ง 

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที ่4      0.00 0.00 0.00 0.00 563.90 49.54 42.40 

 (ห้วยหลวง) ห้วยหลวงส่วนที่ 1 (0315) - - - - 258.15 7.30 0.60 

  ห้วยดาน (0316) - - - - 96.33 3.43 0.50 

  ห้วยหลวงส่วนที่ 2 (0317) - - - - 209.42 38.81 41.30 

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที ่5      0.00 0.00 0.00 0.00 453.66 85.75 11.69 

 (ห้วยเป–ห้วยหนิง) แม่น ้าโขงส่วนที ่7/2 (0318) - - - - 453.66 85.75 11.69 

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที ่6      0.00 0.00 0.00 0.00 1,990.91 498.16 135.25 

 (แม่น ้าสงคราม) แม่น ้าสงครามตอนบน (0319) - - - - 406.76 64.96 18.30 

  ห้วยคอง (0320) - - - - 84.16 14.90 7.06 

  แม่น ้าสงครามตอนล่าง ส่วนที่ 1 (0321) - - - - 387.47 109.59 23.13 

  ห้วยฮี  (0322) - - - - 157.68 17.26 1.56 

  แม่น ้าสงครามตอนล่าง ส่วนที่ 2 (0323) - - - - 40.41 42.97 23.43 

  ห้วยน า้ยาม (0324) - - - - 292.28 88.54 16.70 

  แม่น ้าสงครามตอนล่าง ส่วนที่ 3 (0325) - - - - 119.65 68.77 28.92 

  ห้วยน า้อูน  (0326) - - - - 261.74 54.40 13.60 

  แม่น ้าสงครามตอนล่าง ส่วนที่ 4 (0327) - - - - 240.76 36.77 2.55 



ข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์การจดัสรรน ้า การประกาศภาวะน ้าแล้ง และภาวะน ้าท่วม   ส่วนท่ี 4-18 

ตารางท่ี 4-3 พื นที่ประสบปัญหาน ้าท่วมในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

      พื นที่ปัญหาน ้าป่าไหลหลาก น ้าท่วมฉบัพลัน ดินถล่ม (ตร.กม.) พื นที่ปัญหาน ้าท่วมซ ้าซาก ป ี2548-2562 

กลุ่มลุ่มน ้า รายลุ่มน ้าสาขา 

ระดับ 1 พื นที่ที่
ได้รับผลกระทบ

จากดินถล่ม 
(มากกว่า 80% 
ของหมู่บา้น) 

ระดับ 2 พื นที่ที่
ได้รับผลกระทบจาก
ดินถล่ม และน า้ป่า

ไหลหลาก 
(มากกว่า 50% 
ของหมู่บา้น) 

ระดับ 3 พื นที่ที่ได้รบั
ผลกระทบจากดินถล่ม (น้อย

กว่า 50% ของหมู่บ้าน) 
น ้าป่าไหลหลากและน ้าท่วม
ฉับพลัน (มากกวา่ 50% 

ของหมู่บา้น) 

พื นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก 
น ้าป่าไหลหลากและน ้าท่วม

ฉับพลัน หรือไม่ได้รบั
ผลกระทบจากดินถล่มโดยตรง 

(ไม่มีโอกาสเกิดดินถล่ม) 

1-3 ครั ง 4-7 ครั ง 8-11 ครั ง 

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที ่7      0.00 0.00 0.00 0.00 239.96 5.22 0.00 

 (ห้วยทวย) ห้วยทวย (0328) - - - - 68.66 1.61 - 

  แม่น ้าโขงส่วนที ่8 (0329) - - - - 171.30 3.61 - 

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที ่8      0.00 0.00 0.00 0.00 248.07 21.81 0.00 

(น ้าพุง-น ้าก่้า) น ้าพุง (0330) - - - - 47.23 2.39 - 

  ห้วยน า้ก่้า (0331) - - - - 200.84 19.42 - 

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที ่9     0.00 0.00 0.00 0.00 132.99 0.00 0.00 

(ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) แม่น ้าโขงส่วนที ่9 (0332) - - - - 19.86 - - 

  ห้วยบางทราย (0333) - - - - 8.09 - - 

  ห้วยมกุ (0334) - - - - 47.18 - - 

  ห้วยบังอี ่ (0335) - - - - 54.15 - - 

  แม่น ้าโขงตอนล่าง (0336) - - - - 3.71 - - 

 รวม   1,866.56  1,331.77     1,878.17  576.34  4,184.45   767.03   235.88  

ทีม่า: กรมทรัพยากรธรณี และ ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA 
 



 

ข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์การจดัสรรน ้า การประกาศภาวะน ้าแล้ง และภาวะน ้าท่วม ส่วนท่ี 4-19 

4.3.4 เกณฑ์การบริหารจัดการน ้า และแนวทางการบริหารจัดการน ้าในสถานการณ์ต่าง ๆ 

เกณฑ์การบริหารจัดการน ้า และแนวทางการบริหารจัดการน ้าในสถานการณ์ต่าง  ๆ   
โดยหลักเกณฑ์การจัดสรรน ้าและจัดล้าดับความส้าคัญในการใช้น ้าในเขตลุ่มน ้าหลักและลุ่มน ้าสาขาเป็นไป
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564  ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
เรื่อง จัดล้าดับความส้าคัญในการจัดสรรน ้าของประเทศ พ.ศ.2564 ดังนี  (1) อุปโภค-บริโภค (2) รักษา
ระบบนิเวศ (3) การบรรเทาสาธารณภัย (4) จารีตประเพณี (5) การคมนาคม (6) เกษตรกรรม  
(7) อุตสาหกรรม (8) พาณิชยกรรม (9) การท่องเที่ยว 

4.3.5 แนวทางการประกาศเตือนภัย และก้าหนดเกณฑ์เตือนภัยน ้าท่วมระดับลุ่มน ้าสาขา 

ตามผลสรุปการศึกษาพบว่าปัญหาส้าคัญในพื นที่โครงการคือ ปัญหาเรื่องน ้าท่วม ซึ่งได้มี 
การก้าหนดมาตราการทั งการใช้สิ่งก่อสร้าง และไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง น้าไปก้าหนดเพ่ือจัดท้างาน/แผนงาน/
แผนปฏิบัติการ ส้าหรับมาตราการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างได้แก่มาตราการประกาศเตือนภัย ควรมีการก้าหนด
เกณฑ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา สามารถน้าไปปฏิบัติ ได้จริง 
เนื่องจากพื นที่ลุ่มน ้าสาขาส่วนใหญ่มีพื นที่ขนาดเล็ก ล้าน ้าสาขามีความยาวน้อย มีความลาดชันมาก และ
ไหลระบายสู่แม่น ้าโขงโดยตรง ซึ่งแตกต่างไปจากลุ่มน ้าสาขาท่ัวไปของประเทศไทย 

จากเกณฑ์พิจารณาพื นที่ประสบภัย เกณฑ์ทั่วไปและขอบเขตที่ใช้ประกาศพื นที่เตือนภัย เกณฑ์
การเตือนภัยที่เสนอโดยในโครงการและขอบเขตประกาศพื นที่เตือนภัย เกณฑ์เตือนภัยน ้าท่วมที่รวบรวมได้
จากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นเหมาะสมส้าหรับพื นที่ลุ่มน ้าสาขาที่มีขนาดใหญ่ ส้าหรับ
พื นที่ลุ่มน ้าย่อยของลุ่มน ้าโขงอีสานส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ล้าน ้าสาขามีระยะทางสั น การพิจารณาเกณฑ์ควร
พิจารณาร่วมกับลักษณะการเกิดอุทกภัยและลักษณะทางกายภาพของแต่ละลุ่มน ้าสาขาเป็นการเฉพาะ  
ซึ่งก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานเกณฑ์การประกาศ และเกณฑ์เตือนภัย โดยแยกออกเป็น 2 ลักษณะ
พื นที่ได้แก่ พื นที่ลุ่มน ้าสาขา และพื นที่ตลอดแนวฝั่งแม่น ้าโขง 

1) บทน้า 

การประกาศเตือนภัย การสร้างระบบเตือนภัยเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือบรรเทา ป้องกัน ผลกระทบ
จากอุทกภัย ด้วยลักษณะทางกายภาพ สภาพการเกิดปัญหาน ้าท่วมของแต่ละลุ่มน ้าสาขามีความแตกต่าง

กัน ดังแสดงในตารางที่ 4-4 มาตราการระบบเตือนภัยจะสามารถลดผลกระทบได้ ขึ นกับการก้าหนด
เกณฑ์การเตือนภัย รายละเอียดวิธีการด้าเนินงานที่สามารถด้าเนินการได้จริง สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และสภาพทางสังคมของแต่ละลุ่มน ้าสาขา 
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ตารางท่ี 4-4 แสดงพื นที่เสี่ยงอุทกภัยลุ่มน ้าสาขา ของลุ่มน ้าโขงอีสาน 

ตารางแสดงพื นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย 

ลุ่มน ้าสาขา 
พื นที่น ้าท่วม พื นที่น ้าท่วม พื นที่น ้าท่วม บริเวณปลายน ้า 

บริเวณต้นน ้า บริเวณกลางน ้า บรรจบแม่น ้าโขง อาคารควบคุม 

แม่น ้าเลย 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
ปตร.ศรีสองรักษ ์

พื นที่เกษตร พื นที่เกษตร/ชุมชน พื นที่เกษตร - 

น ้าโมง - น ้าสวย 
น้อย ปานกลาง น้อย ปตร.ห้วยโมง 

พื นที่เกษตร พื นที่เกษตร พื นที่เกษตร - 

ห้วยหลวง 
น้อย ปานกลาง น้อย ปตร.ห้วยหลวง 

พื นที่เกษตร พื นที่เกษตร/ชุมชน พื นที่เกษตร - 

แม่น ้าสงคราม 
น้อย มาก น้อย ไม่ม ี

พื นที่เกษตร พื นที่เกษตร พื นที่เกษตร - 

น ้าพุง - น ้าก่้า 
น้อย น้อย มาก ปตร.ธรณิศนฤมติร 

พื นที่เกษตร พื นที่เกษตร พื นที่เกษตร/ชุมชน พื นที่ชุมชน 

 

2) พิจารณาเลือกหลักเกณฑ์การเตือนภัย 

การน้าหลักเกณฑ์การประกาศเตือนภัย เกณฑ์เตือนภัยน ้าท่วม ที่เหมาะสมแต่ละพื นที่ของลุ่มน ้า
สาขา ไปสู่การปฏิบัติ ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์  ที่สอดคล้องกับสภาพสังคมของแต่ละพื นที่ลุ่มน ้าสาขา 
ประกอบด้วยขั นตอนที่ส้าคัญคือ ก้าหนดปัจจัยส้าคัญที่ต้องพิจารณา เพ่ือน้าไปก้าหนดแนวคิดในการ
ประยุกต์ใช้ และก้าหนดวิธีการด้าเนินงานต่อไป 

(1) ปัจจัยส้าคัญท่ีต้องพิจารณา 

จากผลการศึกษาพื นที่เสี่ยงอุทกภัยที่ส้าคัญได้แก่ ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าเลย ลุ่มน ้าสาขาน ้าโมง-น ้าสวย 
ลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวง ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงคราม ลุ่มน ้าสาขาน ้าพุง -น ้าก่้า รวมถึงพื นที่ชุมชนส้าคัญริม

แม่น ้าโขง ซึ่งมีพื นที่เสี่ยงน ้าท่วมแตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 4-4 การพิจารณาเลือกหลักเกณฑ์การ
เตือนภัยให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาย สภาพทางสังคมของแต่ละลุ่มน ้าสาขา ให้สามารถน้าไป
ปฏิบัติเพ่ือลดความเสียหายจากชีวิตและทรัพย์สินได้จริงจึงเป็นเรื่องที่ส้าคัญ ปัจจัยส้าคัญที่ ควรพิจารณา
เลือกหลักเกณฑ์การเตือนภัย ประกอบด้วย 
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(2)  ลักษณะทางกายภาพและลักษณะการเกิดน ้าท่วม 

ลุ่มน ้าสาขา แม่น ้าเลย 

แม่น ้าเลยไม่สามารถรองรับอัตราการไหลท้าให้ระดับน ้าในแม่น ้าเอ่อล้นเข้าท่วมพื นที่สอง
ฝั่งแม่น ้า เมื่อปี พ.ศ.2559 เกิดอุทกภัยครั งใหญ่ในแม่น ้าเลย พื นที่การเกษตรและพื นที่ชุมชนได้รับผลกระทบ 
โดยเฉพาะพื นที่เขตเทศบาลเมืองเลยได้รับความเสียหายอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตประจ้าวัน  
เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั งโรงพยาบาล โรงเรียน คนชราและเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนเคลื่อนย้าย
ไม่ทัน การเตือนภัยล่วงหน้าเพ่ือให้มีเวลาเตรียมตัวในการเคลื่อนย้ายคนชราและเด็ก การเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน
ขึ นที่สูงได้ทัน ระยะทางจากพื นที่ต้นน ้าถึงพื นที่ชุมชนเทศบาลเมืองเลยประมาณ.............. กิโลเมตร การแจ้ง
เวลาเดินทางของมวลน ้าจากต้นน ้าถึงเทศบาลเมืองเลย และระดับน ้าในแม่น ้าเลยบริเวณหน้าเทศบาลเมืองเลย
จึงเป็นสิ่งที่ส้าคัญ 

ลุ่มน ้าสาขา น ้าโมง – น ้าสวย 

น ้าสวยไหลผ่านพื นที่ราบการเกษตรปลายน ้าสวยบรรจบกับน ้าแม่น ้าโขง ล้าน ้ามีความ
คดเคี ยว ท้องน ้ามีความชันต่้า เป็นอุปสรรคต่อการระบายน ้าหลากสู่แม่น ้าโขง และอาจได้รับผลกระทบ
จากระดับน ้าในแม่น ้าโขงที่เอ่อเข้ามาในแม่น ้าสวย ปัจจุบันบริเวณปากแม่น ้าสวยช่วงบรรจบกับแม่น ้าโขง
ยังไม่มีอาคารควบคุมพื นที่เสี่ยงอุทกภัยส่วนใหญ่เป็นพื นที่การเกษตร บริเวณตอนกลางและปลายน ้าโมง
ก่อนระบายสู่แม่น ้าโขงการติดตามประกาศเตือนภัยของการเกิดพายุฝน สามารถท้าให้เกษตรกร 
เตรียมการล่วงหน้าเพื่อลดความเสียได้ 

ส้าหรับน ้าโมงพื นที่เสี่ยงอุทกภัยส่วนใหญ่เป็นพื นที่การเกษตร บริเวณตอนกลางและ
ปลายน ้าโมงก่อนระบายสู่แม่น ้าโขงการติดตามประกาศเตือนภัยของการเกิดพายุฝน สามารถท้าให้
เกษตรกรเตรียมการล่วงหน้าเพื่อลดความเสียได้ 

  เนื่องจากพื นที่เสียงส่วนใหญ่เป็นพื นที่การเกษตร การติดตามประกาศเตือนภัยของการ
เกิดพายุฝน สามารถท้าให้เกษตรกรเตรียมการล่วงหน้าเพื่อลดความเสียได้ 

ลุ่มน ้าสาขา ห้วยหลวง 

พื นที่เสี่ยงอุทกภัยอยู่ในเขตอ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นพื นที่การเกษตร และ
พื นที่ชุมชนในเขตอ้าเภอเมืองอุดรธานีซึ่งเคยเกิดอุทกภัยครั งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2544 ปัจจุบันมีการด้าเนินงาน
เพ่ือบรรเทาอุทกภัย โดยกรมชลประทาน ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน ้าห้วยหลวงตอนล่าง วัตถุประสงค์เพ่ือ
บรรเทาปัญหาน ้าท่วมในเขตพื นที่จังหวัดหนองคายและอุดรธานี ระยะเวลาด้าเนินการ 9 ปี (ปีพ.ศ. 2561 ถึง ปี
พ.ศ.2569) ประกอบด้วยการก่อสร้างแหล่งน ้า สถานีสูบน ้า ประตูระบายน ้า และก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อม
ประตูระบายน ้า พื นที่ต้นน ้ามีอ่างเก็บน ้าห้วยหลวง และเมื่อแผนก่อสร้างดังกล่าวข้างต้นเสร็จแล้ว การติดตาม
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แผนการระบายน ้าผ่านทางระบายน ้าฉุกเฉินของอ่างฯห้วยหลวง เพียงพอส้าหรับการเตือนภัยของพื นที่ชุมชน
เขตเทศบาลเมืองอุดรธานี 

ลุ่มน ้าสาขา แม่น ้าสงคราม 

ในฤดูน ้าหลากแม่น ้าสงครามได้รับผลกระทบจากปริมาณน ้าและระดับน ้าในแม่น ้าโขง
ไหลเอ่อเข้ามาในแม่น ้าสงคราม ซ ้าเติมภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ นในแม่น ้าสงคราม ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีอาคาร
ควบคุมปากแม่น ้า การติดตามสถานะการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าโขง จะสามารถเตือนภัยให้เกษตรกรสองฝั่ง
แม่น ้าสงคราม สามารถเตรียมตัวล่วงหน้าเพ่ือลดความเสียหายของพื นที่การเกษตรได้  ด้วยแม่น ้าสงคราม
มีความยาวประมาณ 400 กิโลเมตร การติดตามมวลน ้าจากพื นที่ต้นน ้า จะช่วยบรรเทาได้ด้วยเช่นกัน  
ด้วยการติดตามประกาศเตือนภัยพายุ การติดตามระดับน ้าที่เพ่ิมขึ นในแม่น ้าสงคราม  

ลุ่มน ้าสาขา น ้าพุง – น ้าก่้า 

พื นที่เสี่ยงอุทกภัยในล้าน ้าก่้าส่วนใหญ่อยู่บริเวณพื นที่ราบปลายล้าน ้าก่้าก่อนไหลบรรจบ
กับแม่น ้าโขง ปัจจัยที่ส้าคัญคือระดับน ้าในแม่น ้าโขงเป็นอุปสรรคต่อการระบายน ้าของล้าน ้าก่้าสู่แม่น ้าโขง  
กรมชลประทานด้าเนินการก่อสร้างประตูระบายน ้าน ้าก่้าตอนล่าง (ประตูระบายน ้าธรณิศนฤมิต)  
ปิดปากล้าน ้าก่้าก่อนไหลลงสู่แม่น ้าโขง ท้าหน้าที่ช่วยการระบายน ้าสู่แม่น ้าโขง ป้องกันไม่ให้น ้าในแม่น ้าโขง
เอ่อเข้าสู่ล้าน ้าก่้า ส้าหรับบริเวณชุมชนริมแม่น ้าโขงใกล้กับล้าน ้าก่้ามักเกิดระดับน ้าจากแม่น ้าโขง 
เอ่อเข้าท่วม จ้าเป็นต้องมีการติดตามสถานะการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าโขง 

พื นที่ชุมชนริมแม่น ้าโขง  

ตลอดความยาวแม่น ้าโขงมีชุมชนริมแม่น ้าโขงที่ส้าคัญ ได้แก่ เขตเทศบาลเมืองเชียงคาน 
เขตเทศบาลต้าบลปากชม จังหวัดเลย เขตเทศบาลอ้าเภอศรีเชียงใหม่ เทศบาลอ้าเภอท่าบ่อ เทศบาลเมือง
จังหวัดหนองคาย เขตเทศบาลอ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เขตเทศบาลเมือง เขตเทศบาลอ้าเภอ  
บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เขตเทศบาลอ้าเภอท่าอุเทน เทศบาลเมือง เทศบาลอ้าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม เทศบาลเมืองจังหวัดมุกดาการ มักได้รับผลกระทบจากสภาวะระดับน ้าในแม่น ้าโขงล้นตลิ่งเข้า
ท่วมเขตชุมชน การติดตามการเกิดพายุในพื นที่ด้านเหนือน ้าของแม่น ้าโขง และการติดตามระดับน ้า 
ในแม่น ้าโขงที่เพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาวิกฤติจึงเป็นสิ่งส้าคัญ 

(3) การติดตามสถานะการน ้าท่วมเพื่อการเตือนภัย 

จากพื นที่เสี่ยงภัย ลักษณะการเกิดอุทกภัย ที่ตั งของชุมชนริมล้าน ้าสาขา สามารถก้าหนด

แนวทางการติดตามเพ่ือติดตามสถานะการณ์น ้าเพ่ือการเตือนภัย ดังแสดงในตารางที่ 4-5 ซึ่งพบว่ามีบาง
พื นที่ได้แก่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าเลย เขตเทศบาลเมืองเลย ต้องมีการศึกษาในรายละเอียดการประกาศเตือนภัย 
การพยากรณ์ทางด้านอุตุ-อุทกวิทยา เพ่ือให้ได้เครื่องมือและผลการคาดการณ์ในแต่ละสถานะการณ์ในแต่
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ละช่วงเวลาเพ่ือการแจ้งเตือนล่วงหน้า และลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวง ต้องมีการประกาศเตือนภัยกรณีมีการ
ระบายน ้าจากเขื่อนห้วยหลวงในปริมาณที่อาจเกิดผลกระทบต่อชุมชนริมห้วยหลวง เขตเทศบาลนคร
อุดรธานี รวมถึงพื นที่ชุมชนริมแม่น ้าโขงต้องมีการติดตามระดับน ้าในแม่น ้าโขงที่มักเพ่ิมระดับอย่างรวดเร็ว 

จากรูปแบบการติดตามสถานะการณ์น ้าท่วมเพ่ือการเตือนภัย จะเป็นกรอบแนวคิดขั นต้น
ของแต่ละลุ่มน ้าสาขา เพ่ือการจัดท้ารายละเอียดส้าหรับการการประกาศภาวะน ้าท่วม  การประกาศแจ้ง
เตือน การประกาศเตือนภัย  

ตารางท่ี 4-5 แสดงรูปแบบการติดตามสถานะการน ้าท่วมเพื่อการเตือนภัย 

รูปแบบการติดตามสถานะการณ์น ้าเพ่ือการเตือนภัย 

ลุ่มน ้าสาขา 
พื นที่น ้าท่วม พื นที่น ้าท่วม พื นที่น ้าท่วม บริเวณปลายน ้า 

บริเวณต้นน ้า บริเวณกลางน ้า บรรจบแม่น ้าโขง อาคารควบคุม 

แม่น ้าเลย 
พื นที่เกษตร พื นที่เกษตร/ชุมชน พื นที่เกษตร - 
ติดตามพายุฝน ติดตามพายุฝน ติดตามพายุฝน - 

  ประกาศเตือนภัย   - 

น ้าโมง - น ้าสวย 

พื นที่เกษตร พื นที่เกษตร พื นที่เกษตร - 

ติดตามพายุฝน ติดตามพายุฝน ติดตามพายุฝน - 
        

ห้วยหลวง 
พื นที่เกษตร พื นที่เกษตร/ชุมชน พื นที่เกษตร - 
ติดตามพายุฝน ติดตามพายุฝน ติดตามพายุฝน - 

  ประกาศเตือนภัย     

แม่น ้าสงคราม 

พื นที่เกษตร พื นทีเ่กษตร พื นที่เกษตร - 
ติดตามพายุฝน ติดตามพายุฝน ติดตามพายุฝน - 

  ติดตามระดับน ้า ติดตามระดับน ้า   
  ในแม่น ้าสงคราม ในแม่น ้าโขง   

น ้าพุง - น ้าก่้า 

พื นที่เกษตร พื นที่เกษตร พื นที่เกษตร/ชุมชน พื นที่ชุมชน 
ติดตามพายุฝน ติดตามพายุฝน ติดตามพายุฝน ติดตามพายุฝน 

    ติดตามระดับน ้า ติดตามระดับน ้า 
    ในแม่น ้าโขง ในแม่น ้าโขง 

 

พื นที่เป้าหมายที่จะประกาศเตือนภัย ประกอบด้วยพื นที่การเกษตรและพื นที่ชุมชนเมือง 

พื นที่การเกษตร ได้แก่ นาข้าว พืชไร่ บริเวณสองฝั่งล้าน ้าสาขาแม่น ้าเลย ล้าน ้าห้วยหลวง  

พื นที่ชุมชนเมือง ได้แก่เทศบาลเมืองเลย เทศบาลเมืองอุดรธานี  
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กลุ่มเป้าหมายที่จะบรรเทาความเสียหาย 

  กลุ่มเกษตรเกษตรกร 

  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลย เทศบาลเมืองอุดรธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนชรา 
เด็ก ผู้ป่วย ที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าว  

  อาคาร สถานที่ ได้แก่ โรงพยาบาล โรงเรียน บ้านเรือน ร้านค้า เป็นต้น 

(4) เกณฑ์ที่เลือก 
▪ การเลือกเกณฑ์เพื่อใช้กับการประกาศและเตือนภัยส้าหรับลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าเลย 

ระยะทางจากบริเวณต้นน ้าถึงพื นที่ชุมชนเทศบาลเมืองเลยประมาณ 70 กิโลเมตร  
การก้าหนดเงื่อนไขเวลาเดินทางของน ้าเป็นสิ่งที่ส้าคัญ เพ่ือแจ้งต่อกลุ่มเป้าหมาย 

• พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ.2561 หลักเกณฑ์การประกาศภาวะน ้าท่วม 
ของพื นที่  ประกอบด้วยเกณฑ์ทั่วไปและขอบเขตที่ใช้ประกาศพื นที่ เตือนภัย 
พิจารณาจากปริมาณน ้าฝนคาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือนของกรมอุตุนิยมวิทยา  
เหมาะส้าหรับการประกาศเชิงนโยบายในภาพรวมของพื นที่ลุ่มน ้า ไม่เหมาะส้าหรับ
พื นที่ลุ่มน ้าสาขา ที่มีขนาดเล็ก ระยะทางตามล้าน ้าสั นที่ไหลสู่แม่น ้าโขง 

• เกณฑ์การก้าหนดระดับวิกฤตน ้าท่วมของพื น โดยพิจารณาจากการใช้ที่ดินในเขต
พื นที่น ้าท่วมแบ่งเป็น 3 ระดับ 

- ระดับภัย 1 (สทนช.) : ปกติ หมายถึง สถานการณ์น ้าท่วมพื นที่เกษตรหรือชุมชน
ทัว่ไปที่ไม่ใช่ชุมชนที่ส้าคัญ เช่น อ.เมือง ฯลฯ 

- ระดับภัย 2 (สทนช.) : รุนแรง (หรือคาดว่าจะรุนแรง) หมายถึง สถานการณ์  
น ้าท่วมพื นที่ชุมชนส้าคัญซึ่งมีการอยู่อาศัยหนาแน่น มีกิจกรรมที่ได้รับความ
เสียหายสูงเมื่อเกิดน ้าท่วม 

- ระดับภัย 3 (สทนช.) : วิกฤติ หมายถึง สถานการณ์น ้าท่วมในระดับที่รุนแรงกว่า
ระดับภัย 2 จนผู้ว่าราชการจังหวัด รมว.มหาดไทย หรือรองนายกรัฐมนตรี  
เห็นว่าควรให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ด้าเนินการ เช่น อาจเกิดภัยระดับ 2 
ครอบคลุมหลายพื นที่ หรือเกิดภัยต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ดังนั นในกรณีนี ค่า
เกณฑ์เตือนภัยจะใช้เกณฑเ์ดียวกับระดับภัย 2 
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เป็นการก้าหนดระดับวิกฤติน ้ าท่วมในพื นที่  กรณี เกิดเหตุการน ้าท่วมแล้ว  
เพ่ือการบริหารจัดการ ฟ้ืนฟูและเยียวยา  ซึ่งไม่เหมาะส้าหรับแม่น ้าเลยซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกาศ
เพ่ือลดความเสียหายจากเกิดน ้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองเลยเป็นส้าคัญ 

• เกณฑ์การเตือนภัยน ้าท่วมล้นตลิ่ง 
เกณฑ์การเตือนภัยน ้าท่วมล้นตลิ่ง ก้าหนดขึ นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลรูปตัด

แม่น ้าเลย ข้อมูลเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น ้าเลยโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองเลย ข้อมูลสภาวะน ้าท่วม 
ข้อมูลสถิติระดับน ้าจากสถานีวัดน ้าที่อยู่ภายในพื นที่โครงการฯ ของหน่วยงานต่ าง ๆ ข้อมูลการส้ารวจ
สภาวะน ้าท่วมในอดีตที่รวบรวมได้ ข้อมูลรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยภายในพื นที่โครงการฯ  
ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจากรายงานข่าวสถานการณ์น ้าท่วมต่าง ๆ พบว่าลักษณะ
การเกิดอุทกภัยในแม่น ้าเลย แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

- ปัญหาน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก (Flash Flood) เกิดจากสภาวะฝนตก
หนักอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในบริเวณพื นที่ด้านต้นน ้า เนื่องจากการพัดผ่าน
ของพายุฝน อีกทั งในปัจจุบันมีการรุกล ้าพื นที่ป่าไม้ โดยเฉพาะป่าต้นน ้า ท้าให้
ไม่มีป่าส้าหรับซับน ้าไว้เพื่อช่วยชะลอน ้าหลากจึงส่งผลให้เกิดปัญหาดังกล่าว 

- ปัญหาน ้าท่วมล้นตลิ่งสองฝั่งล้าน ้า (River Flood) มักเกิดบริเวณที่ราบลุ่ม
ตอนกลางแม่น ้าเลย พื นที่อ้าเภอเมืองเลย โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองเลย  
โดยมีสาเหตุส้าคัญจากลักษณะสภาพภูมิประเทศของลุ่มน ้าที่เป็นที่ราบลุ่ม  
มีความลาดชันของพื นที่และความลาดชันของล้าน ้าค่อนข้างต่้า จึงระบายน ้าได้
ช้า รวมถึงการเกิดจากฝนตกหนักในพื นที่ ณ จุด ๆ นั น ติดต่อกันเป็นเวลาหลาย
วัน หรือการเกิดจากสภาวะน ้าล้นตลิ่ง อันเนื่องจากน ้าจากพื นที่ต้นน ้าที่มีความ
ชันมากกว่า มีการระบายน ้าได้ดีกว่า เมื่อมาถึงตอนกลางและตอนล่างของลุ่มน ้า
ที่มีลักษณะเป็นพื นที่ราบที่มีการระบายได้ช้า ท้าให้เกิดการสะสมและล้นตลิ่งได้ 

 ดังนั นส้าหรับเกณฑ์เพื่อใช้กับการประกาศและเตือนภัยส้าหรับลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าเลย ควรใช้
เกณฑ์การเตือนภัยน ้าท่วมล้นตลิ่ง ซึ่งควรเพิ่มรายละเอียดการประกาศแต่ละครั งระบุระยะเวลา 
การเดินทางของมวลน ้าและระดับน ้าสูงสุดโดยประมาณบริเวณเขตเทศบาลเมืองเลย 

▪ การเลือกเกณฑ์เพื่อใช้กับการประกาศและเตือนภัยส้าหรับลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวง 

ด้วยลักษณะการเกิดน ้าท่วมของลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวงมีลักษณะคล้ายกับแม่น ้าเลย ดังนั น
ควรใช้เกณฑ์การเตือนภัยน ้าท่วมล้นตลิ่ง ซึ่งควรเพิ่มรายละเอียดการประกาศแต่ละครั งระบุระยะเวลาการ
เดินทางของมวลน ้าและระบุระดับน ้าสูงสุดโดยประมาณบริเวณเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี บริเวณต้นน ้า
ของห้วยหลวงมีอ่างเก็บน ้าห้วยหลวง ซึ่งมีความจุ 118.362 ล้านลูกบาศก์เมตร อยู่ด้านเหนือน ้าของเขต



ข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์การจดัสรรน ้า การประกาศภาวะน ้าแล้ง และภาวะน ้าท่วม   ส่วนท่ี 4-26 

เทศบาลนครอุดรธานี ประมาณ 50 กิโลเมตร อัตราการระบายน ้าผ่านทางระบายน ้าฉุกเฉินเป็นตัวแปร
ส้าคัญในการคาดการณ์เตือนภัย 

▪ การเลือกเกณฑ์เพื่อใช้กับการประกาศและเตือนภัยส้าหรับพื นที่ชุมชนริมแม่น ้าโขง 

ตลอดความยาวแม่น ้าโขงมีชุมชนริมแม่น ้าโขงที่ส้าคัญ จ้านวน 12 แห่ง ได้แก่  
เขตเทศบาลเมืองเชียงคาน เขตเทศบาลต้าบลปากชม จังหวัดเลย เขตเทศบาลอ้าเภอศรีเชียงใหม่ เทศบาล
อ้าเภอท่าบ่อ เทศบาลเมืองจังหวัดหนองคาย เขตเทศบาลอ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เขตเทศบาล
เมืองบึงกาฬ เขตเทศบาลอ้าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เขตเทศบาลอ้าเภอท่าอุเทน เทศบาลเมือง 
เทศบาลอ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เทศบาลเมืองจังหวัดมุกดาการ มักได้รับผลกระทบจากสภาวะ
ระดับน ้าในแม่น ้าโขงล้นตลิ่งเข้าท่วมเขตชุมชน การติดตามการเกิดพายุในพื นที่ด้านเหนือน ้าในแม่น ้าโขง 
และการติดตามระดับน ้าในแม่น ้าโขงที่เพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาวิกฤติจึงเป็นสิ่งส้าคัญ 

3) แนวคิดการเตือนภัยท่ีสอดคล้องกับสภาพแต่ละลุ่มน ้าสาขา 

 แนวคิดในการเตือนภัยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ การเตือนภัยในภาพรวมของพื นที่ลุ่มน ้าโขง
อีสาน และการเตือนภัยภายในพื นที่ลุ่มน ้าสาขา การเตือนภัยในระดับภาพรวมของพื นที่ลุ่มน ้าโขงอีสาน
ปัจจุบันมีการด้าเนินอย่างต่อเนื่องในพื นที่ลุ่มน ้าและรวมถึงการรายงานสภาพของแม่น ้าโขงที่มีผลกระทบ
ต่อพื นที่ตลอดแนวแม่น ้าโขงอย่างมีประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว ส่วนการเตือนภัยในพื นที่ลุ่มน ้าสาขา ควรมีการ
ยกระดับให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของแต่ละลุ่มน ้าสาขาเป้าหมาย ได้แก่ ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าเลย 
ลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวง เป็นต้น 

แนวคิดในการด้าเนินงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการเตือนภัย ได้แก่ 

o ภาครัฐเป็นผู้รวบรวมข้อมูลในภาพรวมของพื นที่ลุ่มน ้า และข้อมูลของแม่น ้าโขง 
o ภาครัฐเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เลือกของลุ่มน ้าสาขา ซึ่ง

เกณฑ์การเตือนภัยน ้าท่วมล้นตลิ่ง รวมถึงวิเคราะห์คาดการณ์ระยะเวลาการเดินทางของมวล
น ้าและระดับน ้าสูงสุดโดยประมาณบริเวณเขตเทศบาลเมืองเลย และเทศบาลเมืองอุดรธานี 

o ภาครัฐน้าส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานหรือคณะท้างานของแต่ละลุ่มน ้าสาขา 
o ฝ่ายปกครองในพื นที่ จะแจ้งข้อมูลการเตือนภัยไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านผู้น้าชุมชน ได้แก่ 

ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยเฉพาะในพื นที่แม่น ้าเลย และห้วยหลวง 
o เป็นการน้าส่งข้อมูลการเตือนภัยผ่านแอปมือถือ (Mobile App) ที่ผู้น้าชุมชนเข้าถึงได้ง่าย 
o ข้อมูลที่น้าส่งผู้น้าชุมชน เป็นข้อมูลที่สั น สามารถน้าไปสื่อสารต่อประชาชนในพื นที่ได้ทันที 
o ภาครัฐสนับสนุนสร้างเครื่องมือการสื่อสาร จากผู้น้าชุมชนสู่ประชาชน  

- ผ่านแอปมือถือ 

- ผ่านระบบกระจายเสียงในหมู่บ้าน ชุมชน 
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- ผ่านสัญลักษณ์ที่เห็นได้ง่าย เช่น ปักธงเตือนภัยบริเวณสะพานข้ามแม่น ้า  
ป้ายประกาศในชุมชน เป็นต้น 

4) การด้าเนินงาน 

การพิจารณาด้าเนินการในขั นตอนการเตือนภัย จะต้องมีการก้าหนดวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับขั นตอนการอพยพและย้ายไปยังพื นที่พักพิงชั่วคราวเป็นส้าคัญ โดยเฉพาะในพื นที่เขต
เทศบาลเมืองเลย และเทศบาลเมืองอุดรธานี ผลสัมฤทธิ์ของการเตือนภัยคือการได้ด้าเนินการลด
ผลกระทบจากความเสียหายทั งชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั นขั นตอนที่ส้าคัญคือการบริหารจัดการหลังจาก
ได้รับการเตือนภัยแล้ว ซึ่งต้องมีการวางแผนและมีการซักซ้อมท้าความเข้าใจระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
รัดกุมและปฏิบัติได้จริง  

5) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ให้มีการศึกษาทบทวนการจัดท้าแบบจ้าลองคณิตศาตร์และการพยากรณ์เพ่ือการเตือนภัย ลุ่มน ้าสาขา
แม่น ้าเลย จังหวัดเลย ลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับลักษณะทาง
กายภาพที่เปลี่ยนไป เช่น ในแม่น ้าเลย มีการก่อสร้าง ปตร.ศรีสองรักษ์ โดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งป้องกันน ้าท่วมบริเวณริมแม่น ้าเลยโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย การส้ารวจรูปตัดแม่น ้าเลย การออกแบบขุดลอกแม่น ้าเลย การขุดลอกแม่น ้าเลย โดยส้านัก
บ้ารุงรักษาทางน ้า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม การติดตั งสถานีวัดน ้า โดยกรมทรัพยากรน ้า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดตั งสถานีวัดน ้า โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การ
มหาชน ) (สสน.) เป็นต้น 

เพ่ือเป็นเครื่องมือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการวิเคราะห์สถานะการณ์น ้า การคาดการณ์
ล่วงหน้าของอัตราการไหล ระดับน ้า เพ่ือแจ้งต่อหน่วยงานระดับท้องถิ่น และแจ้งต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อไป 
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