
ช่วงก่อนฤดู

ช่วงสิ้นสุดฤดู

ช่วงระหว่างฤดู

กรอบการบริหารจัดการทรพัยากรน้้า 

ปฏิทิน

บริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้า

เตรียมการและสร้างการรับรู้

คาดการณ์ปริมาณน้้าต้นทุน ก้าหนดแผนจัดสรรน้้าและ

แผนเพาะปลูกพืช คาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยง 

ก้าหนดมาตรการรองรับ เสนอ ครม. เห็นชอบ

วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินสถานการณ์
ด้าเนินการตลอดฤดูแล้ง โดยขับเคลื่อนผ่าน 

คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัด คณะกรรมการลุ่มน้้า

กนช. และคณะท้างานภายใต้ กนช.

ประเมินผลการบริหารจัดการ

สรุปบทเรียนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปีถัดไป

รายงานต่อ กนช. และเสนอต่อ ครม. เพื่อรับทราบผลการด้าเนินงาน

ฤดูแล้ง

ฤดูแล้ง 
(เห็นชอบจาก กนช.)

1ก.ย.31ต.ค.

15พ.ค.

1พ.ย.

15เม.ย.

30เม.ย.

จัดท้าโดย กองบริหารจัดการลุ่มน้้า ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ
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ล ำดบัที่ กจิกรรมหลกั / ข ัน้ตอน
ผูร้บัผดิชอบ

(กนช./คณะอนกุรรมกำร ฯ/สทนช.)

ผูร้บัผดิชอบ

(คณะกรรมกำรลุม่น ำ้/สทนช. ภำค)

1. กำรเตรยีมกำรและกำรสรำ้งกำรรบัรู ้

1.1 รวบรวมขอ้มลูดา้น Supply และ Demand (ในเขตและนอกเขตชลประทาน)

1) รวบรวมขอ้มลูน ้าตน้ทนุในแหลง่น ้าทกุแหง่

 - การคาดการณ์สภาพภมูอิากาศ อต., สสนก.

 - ขอ้มลูปรมิาณน ้าในอา่งเก็บน ้าขนาดใหญ่ กลาง เล็ก แหลง่น ้าธรรมชาต ิแหลง่น ้าใตด้นิ ชป., ทน., กฟผ., พพ., สถ., พด., ปภ.,GISTDA หน่วยงานในพืน้ที ่คณะกรรมการลุม่น ้าและสทนช.ภาค

2) รวบรวมขอ้มลูความตอ้งการใชน้ ้ารายกจิกรรม

      - ความตอ้งการใชน้ ้าดา้นการเกษตร (ในเขตและนอกเขตชลประทาน) หน่วยงานในพืน้ที ่คณะกรรมการลุม่น ้าและสทนช.ภาค

              + วเิคราะหส์ถานการณ์ : ปรมิาณน ้าในอา่งเก็บน ้า แนวโนม้การตลาด แผนการเพาะปลกูพชื
ของจังหวดั และยกรา่งแผนการเพาะปลกูพชืฤดแูลง้ทัง้ประเทศ (ขา้วรอบที ่2/พชืไร-่พชืผัก)

คณะท างานเฉพาะกจิจัดท าขอ้มลู วางแผนและ
สง่เสรมิการเพาะปลกูพชืฤดแูลง้ (กษ.)

              + พจิารณาใหค้วามเห็นชอบแผนการเพาะปลกูพชืฤดแูลง้ คณะท างานวางแผนการเพาะปลกูพชืฤดแูลง้ และ
คณะอนุกรรมการวางแผนและตดิตามการป้องกัน
และแกไ้ขปัญหาภัยพบิัตฯิ (กษ.)

      - ความตอ้งการใชน้ ้าดา้นอตุสาหกรรม East Water, กรอ. และ กนอ. หน่วยงานในพืน้ที ่คณะกรรมการลุม่น ้าและสทนช.ภาค

      - ความตอ้งการใชน้ ้าดา้นอปุโภค-บรโิภค กปภ., กปน., ทบ., สถ., ปภ. และ East Water หน่วยงานในพืน้ที ่คณะกรรมการลุม่น ้าและสทนช.ภาค

      - ความตอ้งการใชน้ ้าดา้นรักษาระบบนเิวศ ชป., ทน., กปภ., กปน., คพ. และ อศ. หน่วยงานในพืน้ที ่คณะกรรมการลุม่น ้าและสทนช.ภาค

1.2 การวเิคราะหส์มดลุน ้ารายต าบล

1) ประเมนิปรมิาณน ้าตน้ทนุของทกุแหลง่น ้า ณ วนัที ่1 พ.ย. ชป., ทน., กฟผ., พพ., สถ., พด., ปภ.,ฝล., สสนก.,

 GISTDA

หน่วยงานในพืน้ที ่คณะกรรมการลุม่น ้าและสทนช.ภาค

2) วเิคราะหส์มดลุน ้าและคาดการณ์พืน้ทีเ่สีย่งการขาดแคลนน ้า หน่วยงานในพืน้ที ่คณะกรรมการลุม่น ้าและสทนช.ภาค

      - ดา้นอปุโภค-บรโิภค กปภ., กปน., ทบ., สถ., ปภ. สสนก., 

East Water

      - ดา้นการเกษตร ชป., พด., กสก., ทน., สสนก.,GISTDA

      - ดา้นอตุสาหกรรม East Water, กรอ. และ กนอ.

      - ดา้นรักษาระบบนเิวศ ชป., ทน., กปภ., กปน., คพ. และ อศ.

3) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจัดสง่ขอ้มลูให ้GISTDA และ สทนช.จัดท าแผนทีเ่สีย่งภัยแลง้ สทนช. และ GISTDA

4) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เสนอแผนปฏบิัตกิารเตรยีมรับสถานการณ์ภัยแลง้ในระดับพืน้ที่ ทกุหน่วยงานและ สทนช. เจา้ภาพหลัก หน่วยงานในพืน้ที ่คณะกรรมการลุม่น ้าและสทนช.ภาค

5)  เสนอคณะท างานอ านวยการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า พจิารณาใหค้วามเห็นและก าหนดมาตรการชว่ยเหลอื ทกุหน่วยงาน และ สทนช. เจา้ภาพหลัก

6) เสนอคณะอนุกรรมการวเิคราะหต์ดิตามสถานการณ์และการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า ขอความเห็นชอบการ
ประกาศพืน้ทีเ่สีย่งภัยแลง้ และมอบหมายหน่วยงานรับผดิชอบและการชว่ยเหลอื

คณะท างานอ านวยการฯ ., กห., มท., กษ. และ ทส.

1.3 ประกาศแผนจัดสรรน ้า พืน้ทีเ่สีย่งภัย และมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอื

1) ประกาศแผนจัดสรรน ้าฯ วนัที ่1 พ.ย. สทนช.  กอ.ปภ.จ.

2) ประชาสมัพันธส์รา้งการรับรู ้ ทกุหน่วยงานและ กปส. เจา้ภาพหลัก คณะกรรมการลุม่น ้า และสทนช.ภาค สรา้งการรับรูแ้ละ
สง่แผนใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีลุ่ม่น ้าทราบและด าเนนิการ

2. กำรวเิครำะห ์ตดิตำมและประเมนิสถำนกำรณ์พืน้ทีเ่ส ีย่งภยัแลง้

2.1  หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตดิตามสถานการณ์อยา่งตอ่เนือ่งพรอ้มสรปุผลการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้าและการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืในภาพรวมทกุสปัดาห์

ทกุหน่วยงานและ สทนช. เจา้ภาพหลัก หน่วยงานในพืน้ที ่คณะกรรมการลุม่น ้าและสทนช.ภาค

2.2  หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จัดสง่ขอ้มลูให ้GISTDA และ สทนช. เพือ่วเิคราะหแ์ละปรับปรงุแผนทีพ่ืน้ทีเ่สีย่งภัยแลง้ ทกุหน่วยงานและ สทนช. เจา้ภาพหลัก

2.3  เสนอคณะท างานอ านวยการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า พจิารณาใหค้วามเห็น และปรับมาตรการให ้
ความชว่ยเหลอื

ทกุหน่วยงานและ สทนช. เจา้ภาพหลัก

2.4  เสนอคณะอนุกรรมการวเิคราะหต์ดิตามสถานการณ์และการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้าเพือ่พจิารณา  
(ตามสถานการณ์)

คณะท างานอ านวยการฯ., สทนช.

2.5 จัดท าการประชาสมัพันธ ์สรา้งการรับรูข้า่วสารสูป่ระชาชนอยา่งตอ่เนือ่ง ทกุหน่วยงานและ กปส. เจา้ภาพหลัก คณะกรรมการลุม่น ้า และสทนช.ภาค สรา้งการรับรูแ้ละ
สง่แผนใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีลุ่ม่น ้าทราบและด าเนนิการ

3 กำรบรหิำรจดักำรน ำ้ในภำวะวกิฤต

3.1 กรณีคาดการณ์วา่จะเกดิภาวะน ้าแลง้ เสนอนายกรัฐมนตร ีประกาศในราชกจิจานุเบกษาก าหนดเขตภาวะน ้าแลง้ คณะอนุกรรมการวเิคราะหฯ์, สทนช. , 

คณะกรรมการลุม่น ้า
คณะกรรมการลุม่น ้าและสทนช.ภาค

3.2 กรณีคาดการณ์วา่จะเกดิภาวะน ้าแลง้อยา่งรนุแรง เสนอ กนช. จัดตัง้ศนูยบ์ัญชาการเฉพาะกจิก ากับดแูลบัญชาการ
เหตกุารณ์ และประกาศเขตภาวะน ้าแลง้อยา่งรนุแรง

คณะอนุกรรมการวเิคราะหฯ์ สทนช.

3.3 ก าหนดนโยบาย มาตรการในการบรหิารจัดการ คณะอนุกรรมการวเิคราะหฯ์ สทนช.

3.4 ด าเนนิการตามมาตรการ ตดิตาม วเิคราะห ์ประเมนิสถานการณ์การบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า
และรายงานผลการด าเนนิงานตอ่ผูบ้ังคับบัญชา

ทกุหน่วยงานและ สทนช. เจา้ภาพหลัก

3.5 เมือ่ภาวะน ้าแลง้หรอืภาวะน ้าแลง้อยา่งรนุแรงไดพ้น้ไปแลว้ เสนอนายกรัฐมนตรปีระกาศยกเลกิเขตภาวะน ้าแลง้หรอื
ภาวะน ้าแลง้อยา่งรนุแรง

คณะอนุกรรมการวเิคราะหฯ์, สทนช. , 

คณะกรรมการลุม่น ้า
คณะกรรมการลุม่น ้าและสทนช.ภาค

3.6 จัดท าการประชาสมัพันธ ์สรา้งการรับรูข้า่วสารสูป่ระชาชน ทกุหน่วยงานและ กปส. เจา้ภาพหลัก คณะกรรมการลุม่น ้าและสทนช.ภาค

4 กำรประเมนิผลเมือ่ส ิน้สดุฤดกูำล

4.1 ประมวลผลสรปุการบรหิารทีผ่า่นมาเสนอคณะท างานอ านวยการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า 
พจิารณาใหค้วามเห็น

ทกุหน่วยงาน และ สทนช. เจา้ภาพหลัก หน่วยงานในพืน้ที ่คณะกรรมการลุม่น ้าและสทนช.ภาค

4.2 เสนอคณะอนุกรรมการวเิคราะหต์ดิตามสถานการณ์และการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า คณะท างานอ านวยการฯ , สทนช.

4.3 สรปุน าเรยีนนายกรัฐมนตรตีอ่ไป สทนช.

พ.ค.

ปีถดัไป

ม.ิย.

ปีถดัไป

ก.ค.

ปีถดัไป

ปฏทินิกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน ำ้ฤดแูลง้ (1 พ.ย. - 30 เม.ย.)

ส.ค.

ปีถดัไป

หมายเหต ุ:   
1. เริม่ตน้ฤดแูลง้ภาคเหนอื ภาคกลาง ภาคตะวันออก เริม่ 1 พ.ย., ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืเริม่ 1 ธ.ค., ภาคตะวันตกเริม่ 1 ม.ค., ภาคใตเ้ริม่ 1 ม.ีค.

2. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ทส.) ส านักงานทรัพยากรน ้าแหง่ชาต ิ(สทนช.) กรมชลประทาน (ชป.) กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กรมทรัพยากรน ้า (ทน.) กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ (สถ.) กรมพัฒนาทีด่นิ (พด.) กรมสง่เสรมิการเกษตร (กสก.) 

กรมควบคมุมลพษิ (คพ.) กรมอตุนุยิมวทิยา (อต.) การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) การประปานครหลวง (กปน.) การประปาสว่นภมูภิาค (กปภ.) กรมทรัพยากรน ้าบาดาล (ทบ.) กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร (ฝล.) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (GISTDA) กองทัพบก กรมการปกครอง (ปค.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องคก์ารมหาชน) (สสนก.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) บรษัิท จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) (East Water) กรมโรงงานอตุสาหกรรม (กรอ.) การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) กรมอทุกศาสตร ์(อศ.) 

กองบญัชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาติ (บกปภ.ช.) กรมเจา้ทา่ (จท.) กรมประชาสมัพันธ ์(กปส.)

ก.ย.

ปีปจัจบุนั

ต.ค. 

ปีปจัจบุนั

พ.ย.

ปีปจัจบุนั

ธ.ค.

ปีปจัจบุนั

ม.ค.

ปีถดัไป

ก.พ.

ปีถดัไป

ก.ย.

ปีถดัไป

ต.ค.

ปีถดัไป

พ.ย.

ปีถดัไป

ม.ีค.

ปีถดัไป

เม.ย.

ปีถดัไป
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ผลการคาดการณ์ปริมาตรน ้าและปริมาณน ้าใช้การ ณ วนัท่ี 1 พ.ย. 2564 ของอ่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่ 35 แห่ง ฤดแูล้ง ปี 2564/65
กรณีทีม่นี ้ำไหลเขำ้จำกกำรใชแ้แบบจ ำลองน ้ำฝน-น ้ำท่ำรว่มกบัขอ้มลูกำรคำดกำรณ์ปรมิำณน ้ำฝนรำยเดอืนในระบบ ONEMAP

คาดการณ์ ณ วนัท่ี 1 ก.ย. 2564

ล้าน ลบ.ม. % รนก. ล้าน ลบ.ม. % น ้าใช้การ
กลุ่มลุ่มน ้าเจ้าพระยาใหญ่ 26,244 19,439 12,371 47 5,566 29

1   แม่งดัสมบูรณ์ชล 265 253 113 43 101 40
2   แม่กวงอดุมธารา 263 249 55 21 41 16
3   ภมิูพล* 13,462 9,662 5,643 42 1,843 19
4   ก่ิวคอหมา 170 164 73 43 67 41
5   ก่ิวลม 106 103 73 68 69 67
6   แม่มอก 110 94 68 61 52 55
7   สิริกิต์ิ* 9,510 6,660 4,665 49 1,815 27
8   แควน้อยบ ารงุแดน 939 896 701 75 658 73
9   ทบัเสลา 160 143 63 39 46 32

10   ป่าสกัชลสิทธ์ิ 960 957 704 73 701 73
11   กระเสียว 299 259 214 72 174 67

กลุ่มลุ่มน ้าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 8,365 6,718 5,405 65 3,755 56
12   ห้วยหลวง 136 129 67 49 60 47
13   น ้าพงุ* 162 157 83 51 75 48
14   น ้าอนู 520 475 206 40 161 34
15   จฬุาภรณ์* 164 127 185 113 148 117
16   อบุลรตัน์* 2,431 1,850 1,259 52 678 37
17   ล าปาว 1,980 1,880 1,039 52 939 50
18   ล าตะคอง 314 292 265 84 242 83
19   ล าพระเพลิง 155 154 147 95 145 95
20   มูลบน 141 134 103 73 96 72
21   ล าแชะ 275 268 191 69 184 69
22   ล านางรอง 121 118 63 51 59 50
23   สิรินธร* 1,966 1,135 1,798 91 967 85

กลุ่มลุ่มน ้าภาคตะวนัออก 1,515 1,415 1,332 88 1,232 87
24   ขนุด่านปราการชล 224 219 225 100 220 100
25   คลองสียดั 420 390 218 52 188 48
26   บางพระ 117 105 54 46 42 40
27   หนองปลาไหล 164 150 176 107 162 108
28   ประแสร์ 295 275 322 109 302 110
29   นฤบดินทรจินดา 295 276 338 114 318 115

กลุ่มลุ่มน ้าภาคตะวนัตก 27,706 14,346 21,211 77 7,851 55
30   ศรีนครินทร*์ 17,745 7,480 13,229 75 2,964 40
31   วชิราลงกรณ* 8,860 5,848 7,103 80 4,091 70
32   แก่งกระจาน 710 645 629 89 564 87
33   ปราณบุรี 391 373 249 64 232 62

กลุ่มลุ่มน ้าภาคใต้ 7,093 5,465 4,606 65 2,979 55
34   รชัชประภา* 5,639 4,287 4,051 72 2,699 63
35   บางลาง* 1,454 1,178 555 38 279 24

รวมทัง้ประเทศ 70,923 47,384 44,925 63 21,383 45

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ : กรมชลประทาน  และ *การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

ข้อมูลคาดการณ์ : ศนูยอ์ านวยการน ้าแห่งชาติ ส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาติ

คาดการณ์ปริมาณน ้าใช้การ 
ล าดบั อ่างเกบ็น ้า/เข่ือน

ความจ ุ
ระดบัน ้ากกัเกบ็

(ล้าน ลบ.ม.)

ความจุ
น ้าใช้การ 

(ล้าน ลบ.ม.)

คาดการณ์ปริมาตรน ้า 
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