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แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  
 

 
๑. บทนํา 

๑.๑ นํ้ามีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของประชาชนและช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมของประเทศ  
ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดภาวะขาดแคลนน้ําและนํ้าท่วมอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ พ้ืนที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชนเป็นมูลค่า
นับหมื่นล้านบาท โดยเฉพาะอย่างย่ิงนํ้าท่วมคร้ังใหญ่ในปี ๒๕๕๔ น้ี ได้ส่งผลกระทบต่อการลงทุนทั้ง
ภายในและต่างประเทศ โดยธนาคารโลกได้ประเมินมูลค่าความเสียหายจากนํ้าท่วมเป็นมูลค่า ๑.๔๔ 
ล้านล้านบาท  

๑.๒ รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาน้ําท่วมดังกล่าว จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตร์
เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าขึ้น ซึ่งได้จัดทําแผนแม่บทในการบริหารจัดการนํ้า
อย่างย่ังยืน ทั้งแผนระยะเร่งด่วนและแผนระยะยาว เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
และไม่เกิดการหยุดชะงักจากปัญหานํ้าท่วมและนํ้าแล้งในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้น้อมนํา
แนวทางตามพระราชดําริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการทํางานและ
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมดังกล่าว 

๒. สภาพข้อเท็จจริง 

๒.๑ พ้ืนที่ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ประกอบด้วย ลุ่มนํ้าปิง วัง ยม น่าน เจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก และ 
ท่าจีน พ้ืนที่ทั้งหมด ๑๕๗,๙๒๕ ตร.กม. มีประชากรรวมท้ังสิ้นประมาณ ๒๕ ล้านคน มีปริมาณฝน
เฉลี่ย ๑,๓๐๐ มิลลิเมตรต่อปี และมีปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ย ๓๓,๑๓๒ ล้าน ลบ.ม.ต่อปี มีแม่นํ้าสําคัญ คือ
แม่นํ้าปิง วัง ยม น่าน แม่กลอง ป่าสัก สะแกกรัง ท่าจีน พ้ืนที่ตอนเหนือความสามารถในการเก็บ
กักนํ้ารวม ๒๕,๗๗๓ ล้าน ลบ.ม. พ้ืนที่ตอนกลาง มีความสามารถในการกักเก็บรวม ๒,๑๒๔  
ล้าน ลบ.ม ซึ่งแม่นํ้าเจ้าพระยาตอนล่างมีขีดความสามารถในการรองรับนํ้าในลํานํ้าได้ประมาณ 
๓,๕๐๐ ลบ.ม.ต่อวินาท ีโดยไม่เอ่อล้นท่วมพ้ืนที่บริเวณริมแม่นํ้า 

๒.๒ จุดอ่อนและปัญหาของการบริหารจัดการนํ้าที่ผ่านมา ประกอบด้วย  (๑) พ้ืนที่ต้นนํ้ามี
สภาพแวดล้อมทรุดโทรม เน่ืองจากมีการบุกรุกพ้ืนที่  (๒) การบริหารจัดการนํ้าในภาพรวมไม่
ชัดเจนและไม่มีองค์กรที่มีอํานาจในการจัดการทรัพยากรนํ้าในภาพรวมได้อย่างเบ็ดเสร็จ (๓) ขาด
แผนหลักในการบริหารจัดการน้ําในระยะยาว ทําให้การบริหารจัดการน้ําขาดทิศทางที่ชัดเจนและ
ขาดความต่อเน่ือง ส่งผลให้ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณที่ต่อเน่ือง  (๔) ฐานข้อมูลยังไม่เป็น
ระบบและไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  (๕) กฎหมายด้านนํ้ายังไม่ทันสมัยและขาดความ
ชัดเจนในการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรนํ้าในส่วนรวม 

๓. แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ํา  

ประกอบด้วย ๘ แผนงานหลัก และ ๒ แผนปฏิบัติการ คือ  (๑) แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัย
ระยะเร่งด่วน และ  (๒) แผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแบบบูรณาการและย่ังยืน (กรณีลุ่ม
นํ้าเจ้าพระยา) โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

 

 



๒ 
 

๓.๑ หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการน้ําทั้ งประเทศต้องดําเนินการในระดับลุ่มนํ้าและครอบคลุมทุกลุ่มนํ้า 
ในประเทศต้ังแต่พ้ืนที่ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า โดยการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนและมี
การจัดทําแผนบริหารจัดการนํ้าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว  เพ่ือรองรับปัญหาอุทกภัยที่อาจ
เกิดขึ้น ทั้งน้ี แนวคิดในการบริหารจัดการนํ้า ได้แบ่งตามพ้ืนที่ คือ พื้นที่ต้นน้ํา ให้ความสําคัญกับ
การชะลอนํ้า มิให้ไหลบ่าอย่างรุนแรง พื้นที่กลางน้ํา ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการนํ้า 
ร่วมกับการจัดการประตูระบายนํ้าและการระบายนํ้าตลอดแนวพ้ืนที่กลางนํ้า เพ่ือป้องกันความ
เสียหายจากน้ําท่วมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และพื้นที่ปลายน้ํา ให้ความสําคัญกับการเร่งระบายน้ํา
และผลักดันนํ้าออกสู่ทะเลโดยเร็ว 

๓.๒ วัตถุประสงค์ เพ่ือ  (๑) ป้องกัน และลดความเสียหายจากนํ้าท่วมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  
(๒) ปรับปรุงความสามารถของระบบป้องกันนํ้าท่วม บริหารจัดการนํ้าท่วมในยามคับขัน รวมทั้ง
เพ่ิมความสามารถการเตือนภัย และ  (๓) สร้างความมั่นใจ และเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร ชุมชน 
และประเทศ บริหารจัดการนํ้า ดินและป่าไม้ให้เกิดประโยชน์อย่างย่ังยืน 

๓.๓ เป้าหมาย  (๑) ระยะสั้น ได้แก่ การลดระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากนํ้าท่วมในปี ๒๕๕๕ 
(๒) ระยะยาว ได้แก่ การปรับระบบการบริหารจัดการนํ้าท่วมอย่างบูรณาการและย่ังยืน 

๓.๔ แผนงานและแนวทางการดําเนินการ ประกอบด้วย แผนดําเนินงานที่สําคัญ ๘ แผนงาน ได้แก่ 

๓.๔.๑ แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ  เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นนํ้า กลางนํ้า และ
ปลายน้ํา ซึ่งเป็นแหล่งสําคัญในการดูดซับและชะลอนํ้า และพัฒนาแหล่งกักเก็บนํ้า
เพ่ิมเติมตามความสามารถของพ้ืนที่และจัดทําแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้สอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่ โดยการปรับปรุง รักษาพ้ืนที่ป่าต้นนํ้าที่เสื่อมโทรม จัดทําโครงการ
รักษาดินและนํ้า ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าเศรษฐกิจ และป่าชุมชน รักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ป่าชายเลน ปรับปรุงการใช้นํ้าและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ิมความสามารถการกักเก็บ
นํ้า ปรับปรุงและยกร่างกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

๓.๔.๒ แผนงานบริหารจัดการเข่ือนเก็บน้ําหลัก และจัดทําแผนบริหารจัดการน้ํา 
ของประเทศประจําปี ให้สามารถป้องกันและลดปัญหาน้ําท่วมที่จะเกิดขึ้น 
ในแต่ละปี โดยพัฒนาแผนการบริหารนํ้าในเขื่อนสําคัญในลุ่มนํ้าสําคัญ จัดทําแผนการ 
บริหารจัดการนํ้าในกรณีต่างๆ ปรับปรุงกราฟจัดการนํ้า ให้สะท้อนความสมดุลในการ
บริหารนํ้าของภาคส่วนต่างๆ และนําเสนอข้อมูลน้ําและแผนที่ที่เก่ียวข้องสู่ประชาชน
กลุ่มต่างๆ 

๓.๔.๓ แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนท่ีวางไว้ เพ่ือ
ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ําท่วม โดยการดําเนินงานประกอบด้วย ๔ แผนงานย่อย 
ได้แก่  (๑) การปรับปรุงคันก้ันนํ้า อาคารบังคับนํ้า ระบบระบายนํ้า ให้มีประสิทธิภาพใน
พ้ืนที่ทั่วไป  (๒) การปรับปรุงทางระบายนํ้า ขุดคลอง ขจัดสิ่งกีดขวางในคูคลอง และทาง
ระบายนํ้า  (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายนํ้าและบริหารจัดการนํ้าหลากในพ้ืนที่
เฉพาะ และ  (๔) การเสริมคันก้ันนํ้าและการดําเนินการตามแนวพระราชดําริ ในระยะ
ยาวจะมีการจัดทําทางนํ้าหลาก หรือทางผันนํ้า การจัดทําผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
แนวป้องกันพ้ืนที่เศรษฐกิจที่สําคัญ และชุมชนหนาแน่น เป็นต้น 



๓ 
 

๓.๔.๔ แผนงานพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย โดยการพัฒนาระบบข้อมูล
สร้างแบบสถานการณ์สมมุติโดยใช้หลักวิชาการและองค์กรในการบริหารจัดการนํ้า
และการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ โดย  (๑) การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลนํ้าแห่งชาติ  (๒) การ
สร้างสถานการณ์สมมุติด้านนํ้า การคาดการณ์และระบบเตือนภัย และ  (๓) การ
ปรับปรุงระบบเตือนภัยของประเทศให้เป็นองค์กรที่สามารถติดตามและวิเคราะห์
สถานการณ์นํ้าได้อย่างทันการณ์ โดยการปรับปรุงและเพ่ิมสถานีตรวจวัดนํ้าเตือนภัย
ในลํานํ้าสําคัญ ติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ประตูระบายนํ้าและสถานีสูบนํ้าต่างๆ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบดาวเทียมและระบบติดตามผลระยะไกลเพ่ือการติดตาม
สถานการณ์นํ้าของประเทศ และการจัดองค์กรและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย 

๓.๔.๕ แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่  เพ่ือให้มีความสามารถในการเตรียมพร้อมป้องกัน บรรเทา
ปัญหาน้ําท่วม โดยการพัฒนาระบบป้องกัน บรรเทานํ้าท่วมในพ้ืนที่ที่มีความสําคัญ เช่น 
พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่อุตสาหกรรม และพ้ืนที่ชุมชนหนาแน่นเป็นต้น พัฒนาระบบการ
เจรจากับผู้ได้รับผลกระทบ และจัดให้มีระบบการสร้างคลังเคร่ืองมือ รวมถึงจัดให้มีการ
วิเคราะห์ผลกระทบระบบป้องกันที่ดําเนินการโดยเอกชน เป็นต้น 

๓.๔.๖ แผนงานกําหนดพื้นที่รับน้ํานอง และมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ใช้พื้นที่เพื่อการรับน้ํา โดยกําหนดพ้ืนที่แก้มลิงในเขตเจ้าพระยาตอนบนและเจ้าพระยา
ตอนล่าง ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่แก้มลิงเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ชะลอนํ้าหลากในภาวะน้ําท่วม
ฉับพลัน และจัดทําแผนการผันนํ้าลงสู่พ้ืนที่แก้มลิง ร่วมกับการกําหนดมาตรการจ่ายค่า
ความเสียหายเป็นกรณีพิเศษสําหรับพ้ืนที่ที่ถูกกําหนดเป็นพ้ืนที่แก้มลิง 

๓.๔.๗ แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ํา จัดให้มีองค์กรบริหารจัดการน้ําแบบ
ผสมผสาน ทําหน้าที่วางแผน กํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงกฎระเบียบ 
และสามารถตัดสินใจได้อย่างฉับพลันในลักษณะเบ็ดเสร็จ เด็ดขาด ในภาวะฉุกเฉิน
หรือเมื่อเกิดวิกฤตน้ําท่วม โดยในระยะเร่งด่วน มีคณะกรรมการเฉพาะกิจโดยมี
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน มีรัฐมนตรีหรือ
ปลัดกระทรวงที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ ส่วนในระยะยาว จะมีองค์กรบริหารจัดการนํ้า
ของประเทศแบบผสมผสานเป็นการถาวร 

๓.๔.๘ แผนงานสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
อุทกภัยขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความร่วมมือในการดําเนินการรับมือกับ
นํ้าท่วมของทุกภาคส่วน และสร้างขีดความสามารถในการจัดการนํ้าท่วม ให้สามารถ
รับมือกับนํ้าท่วมได้อย่างเหมาะสม 

๓.๕ แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน เพ่ือรองรับปัญหาน้ําท่วมที่อาจเกิดขึ้นใน
ปี ๒๕๕๕ แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาน้ําท่วมระยะเร่งด่วน มีหลักการสําคัญ คือ ลดระดับ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากนํ้าท่วม ซึ่งหากเกิดปัญหาน้ําท่วมจะต้องมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมน้อยที่สุด ประกอบด้วย ๖ แผนหลัก ได้แก่   

๓.๕.๑ แผนงานบริหารจัดการเข่ือนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของ
ประเทศประจําปี เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดการนํ้าของประเทศและในเขื่อนสําคัญให้มี
ประสิทธิภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ําท่วมที่จะ
เกิดขึ้นในแต่ละปี โดยการจดัทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บนํ้าหลัก และแผนบริหาร
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จัดการน้ําของประเทศประจําปี ๒๕๕๕  โดยมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
และจะรายงานความก้าวหน้าต่อ กยน. ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๕  

๓.๕.๒ แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนท่ีวางไว้แล้ว 
เพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ําท่วม โดยการซ่อมแซม ปรับปรุง เตรียมความพร้อม 
อาคาร สิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เช่น อาคารบังคับนํ้า คันป้องกันนํ้า ระบบระบายนํ้าต่างๆ ได้แก่ ท่อ คลอง ประตูระบาย
นํ้า และสถานีสูบนํ้า เป็นต้น โดยมีการจัดลําดับความสําคัญของพ้ืนที่ ความเสี่ยงภัยและ
สอดคล้องกับหลักวิชาการ โดยมีกรอบวงเงินในปี ๒๕๕๕ จํานวน ๑๒,๖๑๐.๓๔  
ล้านบาท และปี ๒๕๕๖ จํานวน ๔,๕๑๕.๗ ล้านบาท และมีคณะอนุกรรมการด้านการ
วางแผนและกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดย
จะพิจารณาโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ 

๓.๕.๓ แผนงานพัฒนาคลังข้อมูล ระบบคาดการณ์และเตือนภัย เพ่ือให้มีแผนเพ่ือการพัฒนา
คลังข้อมูลแห่งชาติที่เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการนํ้า แผนการพัฒนาระบบและ
แบบจําลองด้านนํ้า และแผนการพัฒนาระบบการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพแม่นยํา และ
เข้าถึงหน่วยงานและประชาชนในพ้ืนที่ ในระยะเร่งด่วน จะมีการจัดทําแผนการพัฒนา
และดําเนินงานใน ๓ ด้าน ดังน้ี  (๑) การจัดทําแผนการพัฒนาและจัดต้ังคลังข้อมูลนํ้า
แห่งชาติ  (๒) การจัดทําแผนการปรับปรุงระบบแบบจําลองเพ่ือการพยากรณ์ด้านนํ้า 
และ  (๓) การจัดทําแผนการปรับปรุงระบบการเตือนภัยของประเทศ โดยมีกรอบวงเงิน
จํานวน ๔,๕๐๐ ล้านบาท และมีนายปลอดประสพ สุรัสวดี และกรมชลประทานเป็น
หน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ โดยจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๕ 

๓.๕.๔ แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่สําคัญ เช่น แหล่งชุมชน นิคม
อุตสาหกรรม แหล่งมรดกวัฒนธรรม หรือเป็นพ้ืนที่สําคัญในภาพรวม เช่น พ้ืนที่ลุ่มนํ้า
เจ้าพระยา ฯลฯ ให้มีความสามารถในการป้องกัน บรรเทาปัญหาอุทกภัย รวมท้ังการ
เตรียมพร้อมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย โดยบูรณาการแผนการดําเนินงาน 
และจัดทําข้อเสนอแผนเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่ และปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีกรอบวงเงินดําเนินงาน
จํานวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ โดยจะดําเนินการแล้ว
เสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ 

๓.๕.๕ แผนงานกําหนดพืน้ทีร่ับน้ํานองและมาตรการชว่ยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้
พื้นที่เพื่อการรับน้ํา เพ่ือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย และสนับสนุนแผนการ
บริหารจัดการนํ้าในพ้ืนที่เสี่ยงตลอดบริเวณพ้ืนที่ราบลุ่มนํ้าเจ้าพระยา กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล รวมทั้ง สามารถปรับรูปแบบการเกษตรและการใช้พ้ืนที่เกษตรกรรมในพ้ืนที่
รับนํ้านองได้อย่างเป็นระบบ และช่วยเหลือผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการกําหนดให้เป็นเขต
พ้ืนที่รับนํ้านองอย่างเหมาะสม โดยการบูรณาการการจัดทําแผนงานการกําหนดพ้ืนที่รับ
นํ้านองและมาตรการเยียวยา มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก โดยจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ 
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๓.๕.๖ แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ํา เพ่ือให้มีองค์กรบริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการ และมีลักษณะเป็นองค์กรที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จ สามารถตัดสินใจได้อย่าง
ฉับพลันในยามวิกฤติ  โดยการจัดประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ กยน. และ
คณะกรรมการ กยอ. เพ่ือจัดทําข้อเสนอแผนงานการปรับปรุงองค์กรเพ่ือบริหารจัดการ
นํ้าจัดให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือติดตามการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือ
บรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน โดยมีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ โดยจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ 

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) 

๓.๖ แผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําแบบบูรณาการและย่ังยืน (กรณีลุ่มน้ําเจ้าพระยา)  
การบริหารจัดการนํ้าทั้งประเทศจําเป็นต้องดําเนินการในระดับลุ่มนํ้าและครอบคลุมทุกลุ่มนํ้าใน
ประเทศทั้งต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า โดยพ้ืนที่ต้นนํ้าควรให้ความสําคัญกับแนวทางด้านการลด
ความเร็วของนํ้า พ้ืนที่กลางน้ําควรให้ความสําคัญกับการเก็บนํ้าและผันนํ้า และพ้ืนที่ปลายนํ้าควร
ให้ความสําคัญกับการเร่งระบายนํ้าและการผลักดันนํ้า โดยการดําเนินงานเพ่ือแก้ไขและบรรเทา
ความเสียหายอันเน่ืองมาจากปัญหานํ้าท่วม เริ่มดําเนินการต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นไป มีกรอบ
วงเงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ๘ แผนงาน ได้แก่ 

๓.๖.๑ แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นนํ้า กลางนํ้าและ
ปลายนํ้า ซึ่งเป็นแหล่งสําคัญในการดูดซับและชะลอนํ้า เน่ืองจากปัจจุบันมีสภาพเสื่อม
โทรม มีการพัฒนาแหล่งกักเก็บนํ้าเพ่ิมเติมตามความสามารถของพ้ืนที่และแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกันสภาพพ้ืนที่โดยมีโครงการที่สําคัญ เช่น โครงการ
ปรับปรุง และอนุรักษ์ดินต้นนํ้าโดยการปลูกป่า การฟ้ืนฟูป่าต้นนํ้า กลางนํ้าและปลาย
นํ้า สร้างฝายแม้ว และอนุรักษ์ดินต้นนํ้า โครงการสร้างอ่างเก็บนํ้าของแม่นํ้าปิง วัง ยม 
น่าน สะแกกรัง ท่าจีน และป่าสัก เป็นต้น มีกรอบวงเงินจํานวน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท 
โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

๓.๖.๒ แผนงานบริหารจัดการเข่ือนเก็บน้ําหลัก และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของ
ประเทศประจําปี เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการนํ้าของประเทศและในเขื่อน
สําคัญให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ํา
ท่วมที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี โดยการพัฒนาแผนการบริหารนํ้าในเขื่อนสําคัญในลุ่มนํ้า
สําคัญ จัดทําแผนการบริหารจัดการนํ้าในกรณีต่างๆ นําเสนอข้อมูลนํ้าและที่เก่ียวข้อง
สู่สาธารณชนต่างๆ โดยมีกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ 

๓.๖.๓ แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนท่ีวางไว้ เพ่ือ
ป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย โดยการซ่อมแซม ปรับปรุง เตรียมความพร้อม 
อาคาร สิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
แผนงานและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ปรับปรุงคันก้ันนํ้า เขื่อน ฝาย ระบบระบายนํ้า 
ให้มีประสิทธิภาพ ในพ้ืนที่ทั่วไป ปรับปรุงทางระบายนํ้า ขุดคลอง ขจัดสิ่งกีดขวางใน 
คูคลอง และทางระบายนํ้า เพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายนํ้าและบริหารจัดการนํ้า
หลากในพ้ืนที่ เฉพาะ ตัวอย่างโครงการได้แก่ โครงการจัดทําทางนํ้าหลากหรือ 
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ทางผันนํ้า โครงการจัดทําผังการใช้ที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินในผัง และโครงการ
ปรับปรุงสภาพลํานํ้าสายหลัก รวมทั้งจัดทําพ้ืนที่ปิดล้อม (คันริมแม่นํ้า/และระบบ
ระบายนํ้า) ของพื้นที่ชุมชน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเสริมคันก้ันนํ้าและการ
ดําเนินการตามแนวพระราชดําริ เป็นต้น มีกรอบวงเงินจํานวน ๑๗๗,๐๐๐ ล้านบาท 
โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคมและสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๓.๖.๔ แผนงานพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย เพ่ือการพยากรณ์และ
ปรับปรุงระบบเตือนภัยของประเทศที่มี เอกภาพและประสิทธิภาพ โดยมีการ
ดําเนินงานและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  (๑) การจัดต้ังคลังข้อมูลนํ้าแห่งชาติ 
ประกอบด้วย การเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของหรือผู้ผลิตช้ันข้อมูลต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง การจัดทําช้ันข้อมูลสําคัญที่ยังขาดอยู่หรือไม่สมบูรณ์ เช่นข้อมูลระดับความ
สูงอย่างละเอียด และการจัดทําระบบคลังข้อมูลและระบบการให้บริการข้อมูล   
(๒) การพัฒนาระบบแบบจําลองเพ่ือการพยากรณ์ด้านนํ้า  (๓) การปรับปรุงระบบการ
เตือนภัยของประเทศให้เป็นองค์กรที่สามารถติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า 
ประกอบด้วย การปรับปรุงและเพ่ิมสถานีโทรมาตรเตือนภัยในลํานํ้าสําคัญ การติดต้ัง
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ประตูระบายน้ําและสถานีสูบนํ้าต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การติดตามและสั่งการการระบายนํ้าจากส่วนกลาง และการปรับปรุงองค์กรและ
พัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัย เช่น โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูล ระบบพยากรณ์ 
ระบบเตือนภัย รวมทั้งจัดต้ังองค์กร กฎระเบียบที่จําเป็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน เป็นต้น มีกรอบวงเงินจํานวน ๓,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีสํานัก
นายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

๓.๖.๕ แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาพื้นที่สําคัญให้มีความสามารถใน
การป้องกัน บรรเทาปัญหาอุทกภัย รวมท้ังให้มีความสามารถในการเตรียมพร้อมและ
รองรับผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากอุทกภัย แนวทางการดําเนินงาน ประกอบด้วย  
(๑) พัฒนาระบบป้องกัน บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ที่มีความสําคัญต่าง ๆ  (๒) พัฒนา
ระบบการเจรจากับชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ  (๓) ให้มีระบบการสร้างคลังเครื่องมือ 
(๔) จัดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบระบบป้องกันที่ทําโดยเอกชน  (๕) จัดเตรียมแผน
คมนาคมเมื่อเกิดอุทกภัย  (๖) จัดให้มีระบบการแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียจากนํ้าท่วมขัง 
เพ่ือลดความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  (๗) ปรับปรุงเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติที่เก่ียวข้อง
ของหน่วยงานต่าง ๆ  (๘) จัดทําแผนช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบและพ้ืนที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งในระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ ตลอดจนและฝึกอบรมและซักซ้อม
ภาคสนาม เพ่ือพร้อมรับสถานการณ์  (๙) กําหนดแนวทางสําหรับสิ่งก่อสร้างเพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๓.๖.๖ แผนงานกําหนดพื้นที่รับน้ํานอง และมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้
พ้ืนที่เพ่ือการรับนํ้า โดยกําหนดพ้ืนที่แก้มลิงในเขตเจ้าพระยาตอนบนและเจ้าพระยา
ตอนล่าง ฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่แก้มลิงเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ชะลอนํ้าหลากในภาวะวิกฤติ และ



๗ 
 

จัดทําแผนการผันนํ้าลงสู่พ้ืนที่แก้มลิง ร่วมกับการกําหนดมาตรการชดเชยความเสียหาย
เป็นกรณีพิเศษสําหรับพ้ืนที่ที่ถูกกําหนดเป็นพ้ืนที่รับนํ้า เช่น โครงการปรับปรุงพ้ืนที่
เกษตรชลประทานให้เป็นแก้มลิง แม่นํ้าประมาณ ๒ ล้านไร่ สามารถปลูกข้าวนาปรังได้ปี
ละ ๒ ครั้ง ประกอบด้วยพ้ืนที่ชลประทานของโครงการพิษณุโลกและของโครงการ
เจ้าพระยาใหญ่และพ้ืนที่ชุ่มนํ้าขนาดใหญ่ มีกรอบวงเงินจํานวน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท 
โดยมี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

๓.๖.๗ แผนงานปรับปรุงองค์กรเพ่ือบริหารจัดการน้ํา เพ่ือให้มีองค์กรบริหารจัดการนํ้าแบบ
บูรณาการ ที่สามารถตัดสินใจได้อย่างฉับพลันในยามวิกฤติ ในลักษณะที่มีอํานาจใน
การสั่งการได้อย่างเบ็ดเสร็จในภาวะฉุกเฉินหรือเมื่อเกิดอุทกภัยกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทั้งหมด โดยการจัดต้ังองค์กรในการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการอย่าง
ถาวร ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยมีสํานักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

๓.๖.๘ แผนงานสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
อุทกภัยขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วน เพ่ือให้การบริหารจัดการในการแก้ปัญหาอุทกภัย 
รวมถึงภัยพิบัติขนาดใหญ่อ่ืน ๆ ของภาครัฐและภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง ได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชน ประชาชน ทั้งในและนอกพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยดี โดยการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งแผ่นพับ 
วิทยุ โทรทัศน์ หอกระจายข่าว และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและบริหารจัดการนํ้า ผ่านเวทีประชาคม รวมถึงมีการอบรมอาสาสมัคร
ให้ในท้องถิ่น เพ่ือเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐกับชุมชน การจัดต้ังองค์ที่มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการนํ้าในระดับพ้ืนที่ โดยมีสํานักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) 
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แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน 

แผนงาน งบปี ๒๕๕๕ 
(ล้านบาท) 

งบปี ๒๕๕๖ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. แผนงานบริหารจัดการเขือ่นเกบ็น้ําหลักและการ
จัดทําแผนบริหารจัดการนํ้าของประเทศประจาํปี 

- - รายงาน
ความก้าวหน้า
ต่อ กยน. ม.ค. 
๒๕๕๕ 

หน่วยงานหลัก  ชป.  
หน่วยงานร่วม  กฟผ. อต. 
มท. อปท. คณะอนุ กก. 
ติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์น้ํา 
และ กยน. 

๒. แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง
เดิมหรือตามแผนที่วางไว้ 

- การปรับปรุงคันกั้นนํ้า เขื่อน ฝาย ระบบ
ระบายน้ําให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่ทั่วไป 

- การปรับปรุงทางระบายน้ํา ขุดคลอง ขจัดส่ิง
กีดขวางในคูคลอง และทางระบายนํ้า 

- การเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําและ
บริหารจัดการนํ้าหลากในพื้นที่เฉพาะ 

- การเสริมคันกั้นน้ําและการดําเนินการตามแนว
พระราชดําริ 

๑๒,๖๑๐.๓๔ 
 
๗๐๖๒.๘๒ 

 
๑๖๙๕.๒๗ 

 
๒๙๘๔.๐๕ 

 
๘๖๘.๒๐ 

๔,๕๑๕.๗ 
 

พิจารณา
โครงการ
แล้วเสร็จ 
ม.ค. ๒๕๕๕ 

หน่วยงานหลกั  อนุ กก.
ด้านการวางแผนและ
กําหนดมาตรการแกไ้ข
ปัญหาระยะเรง่ด่วน  
หน่วยงานร่วม  ชป. กรม
ทางหลวง กรมทางหลวง
ชนบท กรมเจ้าท่า มท. 
กทม. และ รฟท. 

๓. แผนงานพัฒนาคลังข้อมูลและระบบพยากรณ์เตือนภัย 
- จัดทําแผนการพัฒนาคลังข้อมูล/จัดตั้งศูนย์

ข้อมูลแห่งชาติ 
- จัดทําแผนการปรับปรุงระบบการพยากรณ์  
- จัดทําแผนการปรับปรุงระบบการเตือนภัย 

รวมทั้งการติดตั้ง โทรทัศน์วงจรปิด 
- ระบบประตูระบายน้ําเปิดปิดระยะไกล และ

ห้องควบคุมกลาง 

๔,๕๐๐ - มี.ค. ๒๕๕๕ หน่วยงานหลัก 
นายปลอดประสพ สุรัสวดี 
 
ชป.  
นายปลอดประสพ สุรัสวดี 
หน่วยงานร่วม  วท. กรม
แผนที่ทหาร ชป. มท. ทส. 
อต. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(จุฬา) กทม. JICA และ ดร.
รอยล  จิตรดอน 

๔. แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ 
- พัฒนาระบบป้องกันบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ที่มี
ความสําคัญ 

- ให้มีระบบสร้างคลังเครื่องมือ  
- จัดเตรียมแผนเคล่ือนย้ายเม่ือเกิดอุทกภัย 
- แก้ไขปัญหานํ้าเน่าเสียจากนํ้าท่วมขัง 
- จัดทําแผนช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ 
- ฯลฯ 

๑,๐๐๐ 
 

- มี.ค. ๒๕๕๕ หน่วยงานหลัก  มท. ทส. 
กห.  
หน่ วยงานร่ วม   อก . 
กทม. อปท. และชุมชน
ในพื้นที่เส่ียง 

เอกสารแนบ ๑ 



๙ 
 

*หมายเหตุ ชป. หมายถึง กรมชลประทาน    กฟผ. หมายถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    อต. หมายถึง กรม
อุตุนิยมวิทยา    มท. หมายถึง กระทรวงมหาดไทย    อปท. หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
กยน. หมายถึง  คณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํ า     
กทม. หมายถึง กรุงเทพมหานคร    รฟท. หมายถึง การรถไฟแห่งประเทศไทย    กษ. หมายถึง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์    ทส. หมายถึง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    คม. หมายถึง 
กระทรวงคมนาคม    วท. หมายถึง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ส.กยน. หมายถึง สํานักงาน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า    กยอ . หมายถึง 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อฟูและสร้างอนาคตประเทศ    อก. หมายถึง กระทรวงอุตสาหกรรม    
กห. หมายถึง กระทรวงกลาโหม 

  

๕. แผนงานกําหนดพื้นที่รับนํ้านอง และมาตรการเยียวยา 
- กํ าหนดพื้ นที่ แก้ม ลิงใน เขต เจ้ าพระยา
ตอนบน/เจ้าพระยาตอนล่าง 

- จัดทําแผนการผันน้ําลงสู่พื้นที่แก้มลิง 
- กําหนดมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้
ผู้เสียหาย 

- - มี.ค. ๒๕๕๕ หน่วยงานหลัก  กษ.  
หน่วยงานร่วม  มท.  
 

๖. แผนงานปรับปรุงบริหารองค์กรเพื่อบริหารจัดการนํ้า 
- จัดการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ 
กยน. และคณะกรรมการ กยอ. เพื่อจัดทํา
ข้อเสนอแผนงานการปรับปรุงองค์กรเพื่อ
บริหารจัดการน้ํา 

- จัดให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อติดตามการ
ดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทา
ปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน 

- - ม.ค. ๒๕๕๕ หน่วยงานหลัก  
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
หน่วยงานร่วม  กยน . 
กยอ. มท. กษ. ทส. คม. 
และ ส.กยน. 

รวม ๑๘,๑๑๐.๓๔ ๔,๕๑๕.๗   



๑๐ 
 

แผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพืน้ที่ลุ่มน้ําแบบบูรณาการและย่ังยืน (กรณีลุ่มน้ําเจ้าพระยา) 
 

แผนงาน งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ 
ตัวอย่างโครงการ  

- โครงการปรับปรุง และรักษาดินต้นนํ้า โดยการปลูกป่า สร้างฝายแม้ว และ
รักษาดินต้นน้ํา ของแม่น้ําปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง ท่าจีน และป่าสัก 

- โครงการสร้างอ่างเก็บน้ําในลุ่มน้ํายม ลุ่มน้ําสะแกกรัง ลุ่มน้ําน่าน ลุ่มน้ําป่าสัก 

๖๐,๐๐๐ ปี ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
 

ทส. กษ. และ 
ชป.  

๒. แผนงานการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ํา
ของประเทศประจําปี 

- พัฒนาแผนการบริหารนํ้าในเขื่อนสําคัญในลุ่มน้ําสําคัญ และจัดทํา
แผนการบริหารจัดการน้ําในกรณีต่าง ๆ พร้อมทั้งนําเสนอข้อมูลน้ําและที่
เกี่ยวข้องสู่ประชาชนทั่วไป 

- ปี ๒๕๕๕  เป็นต้นไป ชป. และ กฟผ. 

๓. แผนงานฟืน้ฟูและปรับปรงุประสิทธิภาพส่ิงกอ่สร้างเดิมหรอืตามแผนทีว่างไว ้
ตัวอย่างโครงการ 

- โครงการจัดทําทางน้ําหลาก และหรือทางผันน้ํา รวมทั้งถนนและเขื่อน ฝ่าย 
ประตูน้ําเพื่อรับน้ําหลากจาก ม.ป่าสัก และ ม.เจ้าพระยาไปทางตะวันออก
หรือทั้ง ๒ ฝ่ัง 

- โครงการจัดทําผังการใช้ที่ดิน/และการใช้ประโยชน์ที่ดินในผัง รวมทั้งจัดทํา
ระบบป้องกันพื้นที่ 

- โครงการปรับปรุงสภาพลํานํ้าสายหลัก และคันริมแม่น้ําส่วนที่เหลือ 

๑๗๗,๐๐๐ ปี ๒๕๕๕  เป็นต้นไป กษ. ทส. มท. 
คค และ นร. 

 

๔. แผนงานพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย 
ตัวอย่างโครงการ 

- โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูล ระบบการคาดการณ์ ระบบเตือนภัย รวมทั้ง
จัดตั้งองค์กร กฎระเบียบที่จําเป็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

๓,๐๐๐ ปี ๒๕๕๕  เป็นต้นไป นร. 

๕. แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ 
- พัฒนาระบบป้องกัน บรรเทาน้ําท่วมในพื้นที่สําคัญ 
- การสร้างคลังเครื่องมอื 
- การเจรจากับชมุชนผู้ได้รับผลกระทบ 
- การแก้ปัญหานํ้าเน่าเสีย 

- ปี ๒๕๕๕  เป็นต้นไป มท. กษ. ทส. 
และ คค. 

เอกสารแนบ ๒ 



๑๑ 
 

แผนงาน งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๖. แผนงานการกําหนดพื้นที่รับน้ํานอง และมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการใช้พื้นที่เพื่อการรับน้ํา 
ตัวอย่างโครงการ 

- โครงการปรับปรุงพื้นที่เกษตรชลประทานให้เป็นแก้มลิง แม่น้ําประมาณ 
๒ ล้านไร่ สามารถปลูกข้าวนาปรังได้ปีละ ๒ ครั้ง ประกอบด้วยพื้นที่
ชลประทานของโครงการพิษณุโลกและของโครงการเจ้าพระยาใหญ่และ
พื้นที่ชุ่มน้ําขนาดใหญ่ 

๖๐,๐๐๐ ปี ๒๕๕๕  เป็นต้นไป กษ. ทส. และ 
มท. 

๗. แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการนํ้า 
- ในระยะเร่งด่วน ให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการแผนปฏิบัติ

การ สามารถส่ังการ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
- ให้มีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศแบบบูรณาการ 

เป็นการถาวร 

- ปี ๒๕๕๕  เป็นต้นไป นร. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๘. แผนงานสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
อุทกภัยขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วน 

- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และรับรู้ถึง
ความก้าวหน้าของภาครัฐเกี่ยวกับแผนงานการบริหารจัดการนํ้า และเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและบริหารจัดการ 

- ปี ๒๕๕๕  เป็นต้นไป นร. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

รวม ๓๐๐,๐๐๐   

*หมายเหตุ ชป. หมายถึง กรมชลประทาน    กฟผ. หมายถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    มท. หมายถึง 
กระทรวงมหาดไทย    กษ. หมายถึง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    ทส. หมายถึง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    คค. หมายถึง กระทรวงคมนาคม    นร. หมายถึง สํานัก
นายกรัฐมนตรี 
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๑๔ 
 
 




