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ภาพรวมของแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําฯ

• มาจากการมี
สวนรวมของ
ชุมชน

แผนระดับ
ชุมชน

• พิจารณารวม
กับแผนระดับ
ลุมน้ํา

ไดแผนโครงการที่
ตรงตามความ

ตองการ ของทองถ่ิน

• การวิเคราะหจุดแข็งจุดออน

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
แหงชาต ินโยบายทรัพยากร
น้ําแหงชาติ และพันธกิจ
ของจังหวัด

แผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของ

จังหวัด
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ภาพรวมของแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําฯ

ชุมชน

ให
ขอมูล

วางแผน

แกปญหา
บูรณาการ

ขอมูล

ระบบ
ฐานขอมูล
สารสนเทศ



วัตถุประสงค
1. จัดทําแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ําจังหวัดเชียงใหม โดยมีขอมูลใน

ระดับชุมชนหรือหมูบาน ตําบล อําเภอ และบูรณาการสูแผนบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําของจังหวัด
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นี่เป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง ของภาพนิ่งของภาพรวม ที่ใช้การเปลี่ยนภาพ



วัตถุประสงคของโครงการ

2. สรางเครือขายการบริหารจัดการน้ํารวมกันในระดับพื้นที่  

ต้ังแตเขตปกครองระดับหมูบาน ตําบล และจังหวัด

3. พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรน้ําของจังหวัด
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ขอบเขตของงานและกิจกรรม

พื้นที่โครงการ

2,105 
หมู

บาน

204 
ตําบล

25 
อําเภอ

 

14 

ลุมน้ํา



ลักษณะของโครงการ

 กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาเครือขายการจัดการทรพัยากรนํ้า

จัดประชุมระดับจังหวัด 1 คร้ัง 

ระดับอําเภอ 25 คร้ัง

ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน วัตถุประสงคและ

เปาหมาย

รับฟงขอเสนอแนะ 
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อะไร คือสิ่งที่ผู้ฟังจะสามารถทำได้หลังจากการฝึกอบรมนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับแต่ละวัตถุประสงค์ให้ผู้ฟัง ว่าผู้ฟังจะได้ประโยชน์จาก การนำเสนอนี้อย่างไร



การมีสวนรวมพัฒนาเครือขาย

และจัดทําแผนพัฒนาและ

จัดการทรัพยากรน้ํา

จังหวัดเชียงใหม



ในชุมชนมีแหลงน้ําอะไรบาง

ชุมชนตองการทําอะไรกับแหลงน้ําเหลานั้น

ถาไดทําแลวจะนําน้ําไปใชประโยชนอยางไร

ชุมชน

มีสวนรวม

อยางไร??



 กิจกรรมท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาและจัดการทรพัยากรนํ้า

แผนพัฒนาและจัดการทรัพยากร

น้ําในระดับตําบลและเทศบาล

โครงการพัฒนาแหลงน้ําระดับ

ชุมชน

แผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา

ในระดับจังหวัด ... อําเภอ

แผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา

ของหนวยงานตามภารกิจ

แผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา

ในระดับชุมชน (หมูบาน)

จัดเก็บลงใน

ฐานขอมูล GIS 
สามารถเรียกดูและ

ปรับปรุงได
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การมีสวนรวมพัฒนาเครือขายและจัดทําแผนพัฒนา

และจัดการทรัพยากรน้ําจังหวัดเชียงใหม

การพัฒนาเครอืขายการจัดการทรัพยากรน้าํ

ระดับจังหวัด 

การพัฒนาเครอืขายการจัดการทรัพยากรน้าํ

ระดับอําเภอ  

การจัดทําแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา

ระดับหมูบาน ตําบล (ชุมชน)

การจัดทําแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา
ระดับอําเภอ 

การจัดทําแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา
ระดับจังหวัด 
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สถานการณและปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา

จังหวัดเชียงใหม

พื้นที่จังหวดัเชียงใหมบนลุมน้ําหลัก พื้นที่จังหวดัเชียงใหมบนลุมน้ําสาขา



อางเก็บน้ํา สระเก็บน้ําและฝายแสดงกับ

พื้นที่ลุมน้ํา
บอบาดาล แสดงรวมกับระดับน้ําใตดิน



ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอม

และแนวทางของแผน

จุดออน

อุปสรรคโอกาส

จุดแข็ง
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ใช้ส่วนหัวของส่วนสำหรับแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ผู้ฟังทราบถึงการเปลี่ยนหัวข้อได้อย่างชัดเจน 



การวิเคราะหสภาวะแวดลอม SWOT

+  มีแหลงน้ําจํานวนมาก                              

   ทั้งขนาดเล็ก กลางและใหญ 

+ เปนแหลงตนน้ําที่มีทรัพยากร

   น้ําและสภาพปาอุดมสมบูรณ

+ มีประปาหมูบาน(บาดาล/ภูเขา)

+ พ้ืนที่หลายสวนอยูในเขต

   ชลประทาน

+ มีการตั้งกฎกติกาเพ่ือจัดสรร

   น้ําสงไปตามลําเหมือง

- ขาดการวางแผนการจดัการใช

  น้ําอยางมีระบบ 

- น้ําประปาในบางพ้ืนที่มี

  คุณภาพต่ําและปนเปอน

- โครงสรางพ้ืนฐานดานแหลงน้ํา

  หลายแหงตื้นเขินและชํารุด 

- ขาดระบบฐานขอมูลทางดาน

  แหลงน้ําที่ครบถวน

S w
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ภายใน 5 ป จังหวัดเชียงใหม

กา
รบ

ริห
าร

ท
รัพ

ยา
กร

น
้ําท

ี่ยั่ง
ยืน

มีการอนุรักษและใช

ประโยชนอยางมี

ประสิทธิภาพ

พัฒนาและใช

ระบบฐานขอมูล

วิสัยทัศนของการพัฒนาและจัดการทรพัยากรน้ํา

มีการปองกัน

ความเสี่ยงจากน้ํา

ยึดชุมชนเปน

ศูนยกลาง



พันธกจิของการพัฒนาและจัดการทรัพยากรนํ้า

 “จังหวัดเชียงใหมพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้าํอยางบรูณาการ 
ตามเขตการปกครองและลุมน้ําโดยทีย่ึดชุมชนเปนศูนยกลาง                    

มีสวนรวมใหขอมูล วางแผน และแกปญหา โดยสนับสนนุองค

ความรูและขอมูลตอชุมชน เพื่อนํามาซึง่ ทรัพยากรน้ําที่ยงัยนืและ

การอยูดีมีสุขของประชาชน”
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กรอบแนวทางการบริหารจดัการนํ้า

• การบริหารจัดการน้าํ

ในระดับลุมน้ํา

• การบริหารจัดการน้าํ

ในระดับทองถ่ิน
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การบริหารจัดการน้ําในระดับลุมน้ํา

จัดทําแผนรวบรวม
การบริหารจัดการน้ํา
โดยหนวยงานตาม

ภารกิจ

วิเคราะหสถานการณ
น้ําในระบบลุมน้ํา

และศึกษาสมดุลน้ํา
ในโครงการ

ไดผลลัพธที่เปนการ
แสดงเปนภาพรวม
ของสถานการณน้ํา



การบริหารจัดการน้ําในระดับ 

ชุมชนหรือทองถิ่น 

ใชผลลัพธจากการประเมินสถานการณน้ํา

ไดขอมูลบนพ้ืนฐานของความตองการและการ
ขาดแคลนน้ําโดยรวม

แยกพ้ืนที่ลุมน้ํายอยที่มีอิทธิพลในพ้ืนที่
หมูบานหรือตําบล

สามารถวางแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่
ตอบสนองและแกไขปญหาของชุมชนไดทั่วถึง



พื้นที่รับนํ้ายอยในตําบล



แบบสํารวจขอมูล 
ในระดับหมูบานและตําบล

 ชื่อ ที่ตั้ง และผูจัดทําแผน
 สภาพพื้นฐานทั่วไปทางเศรษฐกิจสังคม โครงสรางพื้นฐานและการใชประโยชนพื้นที่
 ทรัพยากรดานแหลงน้ําในชุมชน

 ความตองการใชน้ําของชุมชน

 ขอมูลปญหาที่เกี่ยวของกับน้ํา เชน ภัยแลงและอุทกภัย และปญหาดานสิ่งแวดลอม
 ขอเสนอโครงการพัฒนาแหลงน้ํา และประมาณการงบประมาณ

แบบสํารวจขอมูล



ปญหาทรัพยากรน้ําที่พบในจังหวัดเชียงใหม



พ้ืนทีท่ี่เกิดปญหาและระดับความรุนแรง

ของปญหาน้ําทวมในจังหวัดเชียงใหม



พื้นที่ที่เกิดปญหาและระดับความรุนแรงของ

ปญหาขาดแคลนน้ํา

พ้ืนที่ที่เกิดปญหาและระดับความรุนแรงของ

ปญหาน้ําประปา



แผนโครงการพัฒนาทรัพยากรนํ้า 

1) โครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือ

การเกษตร 

2) โครงการที่ใชแกปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือ                   

การอุปโภคบริโภค 

3) โครงการแกไขปญหาน้ําทวม

4) โครงการเพ่ือปรับปรุงแหลงน้ําและระบบสง                     

และกระจายน้ํา 

5) โครงการแกไขปญหาอื่นๆ 



ตําแหนงของโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีอยู

เดิมในจังหวดัเชยีงใหม

ตําแหนงของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา                  

ที่ตองการในจงัหวัดเชียงใหม
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เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประโยชนอยางไร? กับชุมชน

ปญหาดานการจัดการที่แทจริงไมไดอยูที่การขาดความรู-ภมูิปญญาของ

ชาวบาน หากแตเกิดจากการเสียโอกาสในการเขาถึงแหลงความรูที่จะ

ประยุกตตอยอดเขากับเทคโนโลยีภายนอก ไมมีโอกาสเผยแพรแลกเปล่ียน

ขอมูลความคิดของตน และไมสามารถรวบรวมขอมูลตางๆ ไปสูการจัดการ

ชุมชนของตน ทั้งที่มีตนทนุทางปญญาและสังคมส่ังสมอยูมากมาย 

ดังนั้นโจทยสําคัญคือ ทําอยางไรใหเทคโนโลยีสมัยใหม โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลถูกนําไปสูการใชงานที่เปนประโยชน

ตอชุมชนไดจริง

หัวใจสําคัญอยูที่ การพัฒนาวธีิบริหารจัดการของชุมชนโดยใชความรูเดิม

มาประสมประสานกับความรูใหม ขอมูลใหม เทคโนโลยีใหม จัดการชุมชน 

และเครือขาย 
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GIS 

และการจัดทํา

ขอมูลน้าํ

กลุมขอมูล GIS ที่จะจัดทํา

ข้ึนเพื่อสนับสนุนงานการ

บริหารจัดการลุมน้ํา





การจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

หนาสืบคนขอมูลดานทรัพยากรน้ํารายตําบล/อําเภอ 

จากระบบฐานขอมูล 



GIS
Data

Digital dataDigital data

GIS ApplicationGIS Application

สิ่งที่ทางทองถิ่นจะไดรับจากโครงการสิ่งที่ทางทองถิ่นจะไดรับจากโครงการ

โครงการตอเนื่องโครงการตอเนื่อง

•สามารถนําฐานขอมูล GIS เผยแพรสูอินเทอรเน็ตได

•สามารถใหทองถิ่นหรือหนวยงานกลางปรับปรุงและแกไขขอมูลได

•นําขอมูลพื้นที่รับน้ําระดับตําบลเพื่อวางแผนการวิเคราะหขอมูล

1. ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร1. ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร

2. ระบบฐานขอมูลทรัพยากรน้ําระดับชุมชน2. ระบบฐานขอมูลทรัพยากรน้ําระดับชุมชน

3. ขอมูลพื้นที่รับน้ําระดับตําบล3. ขอมูลพื้นที่รับน้ําระดับตําบล

สําหรับแสดงและสืบคนขอมูลเชิงพื้นที่ระดับอําเภอ
ไดรับขอมูลแผนที่ระดับตําบลเปนแผนที่สําเร็จรูป



จบการนําเสนอ

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความสนใจครับ
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