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ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปผู้บริหาร 

ทรัพยำกรน้ ำเป็นทรัพยำกรที่มีควำมส ำคัญส ำหรับกำรด ำรงชีพของมนุษย์ซึ่งถูกใช้เพ่ือกิจกรรมต่ำง ๆ 
ในชีวิตประจ ำวัน ทั้งเพ่ือกำรบริโภคและอุปโภค เกษตรกรรม อุตสำหกรรม รวมถึงเพ่ือปรับสมดุลของระบบนิเวศ  
ที่ผ่ำนมำภำพรวมควำมต้องกำรใช้น้ ำในประเทศ มีจ ำนวน ๑๕๑,๗๕๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร ขณะที่ศักยภำพของ
กำรเข้ำถึงแหล่งน้ ำของภำคส่วนต่ำง ๆ มีจ ำนวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร  นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังมี
ควำมต้องกำรใช้น้ ำเพิ่มขึ้นในอนำคตจำกกำรขยำยตัวของเมืองและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ โดยขำดกำรค ำนึงถึง
ศักยภำพของลุ่มน้ ำ และกำรใช้น้ ำเพ่ือกำรผลิตและอุปโภคอย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะภำคกำรเกษตร 
ประกอบกับกำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งในมิติเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำวะน้ ำแล้งหรือน้ ำท่วม 
ยังขำดกลไกในกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ไขและบรรเทำปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยจ ำนวนมำกต่อภำคกำรผลิตและประชำชน รวมถึงระบบนิเวศ
อย่ำงกว้ำงขวำง 

จำกสถำนกำรณ์และเงื่อนไขกำรใช้น้ ำดังกล่ำว ประเทศไทยจึงต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำร
จัดกำรน้ ำทั้งระบบ รวมทั้งกำรพัฒนำกำรจัดกำรน้ ำเชิงลุ่มน้ ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมควำมมั่นคงด้ำนน้ ำของประเทศ
ดังนั้น แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นกำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ จึงมุ่งเน้นกำรก ำหนดเป้ำหมำย 
และแนวทำงพัฒนำระบบจัดกำรน้ ำทั้งระบบ เพ่ือให้เกิดควำมมั่นคง เพ่ิมผลิตผล ในเรื่องกำรจัดกำรและกำรใช้น้ ำ
ทุกภำคส่วน โดยมีแนวทำงพัฒนำประกอบด้วยแผนย่อย ๓ แผน ดังนี้ 

๑) การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบ ด้วยกำรเพ่ิมระดับควำมมั่นคงด้ำนน้ ำอุปโภคบริโภค
โดยเฉพำะในพ้ืนที่ชนบท โดยยกระดับระบบน้ ำสะอำดและกำรดูแลระบบน้ ำในชุมชนชนบท เพ่ิมระดับควำม
มั่นคงด้ำนน้ ำเพ่ือสิ่งแวดล้อมโดยอนุรักษ์แหล่งน้ ำธรรมชำติ แม่น้ ำคูคลอง ปรับปรุงคุณภำพน้ ำ และพัฒนำ
พ้ืนที่ริมล ำน้ ำหลัก เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตและกำรท่องเที่ยว เพ่ิมระดับกำรฟ้ืนตัวจำกพิบัติภัยด้ำนน้ ำ 
และลดควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติด้ำนน้ ำเทียบจำกกรณีปกติ  โดยกำรปรับปรุงระบบเตือนภัย กำรปรับปรุง
มำตรกำรเชิงโครงสร้ำงและไม่ใช้โครงสร้ำง บรรเทำภัยพิบัติทำงน้ ำแบบบูรณำกำร พัฒนำระบบน้ ำชุมชน 
เพ่ือเกษตรยังชีพนอกเขตชลประทำน (ร่วมกับยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง) ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำร
จัดกำรน้ ำเชิงลุ่มน้ ำโดยจัดกฎ ระเบียบ องค์กร จัดท ำแผนกำรพัฒนำระบบน้ ำในพ้ืนที่ส ำคัญ พัฒนำ 
และด ำเนินกำรโครงกำรทั้งด้ำนจัดหำและควำมต้องกำร พัฒนำควำมสำมำรถของทรัพยำกรมนุษย์และองค์กร
ผู้ใช้น้ ำ และกำรติดต่อพัฒนำโครงกำรระหว่ำงประเทศ 

๒) การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
จากการใช้น้้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยเพ่ิมระดับควำมมั่นคงด้ำนน้ ำในเขตเมืองด้วยกำรใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในกำรออกแบบระบบน้ ำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และพัฒนำระบบฐำนข้อมูล 
เพ่ือกำรวำงแผน ติดตำมและประเมินผลเพ่ิมระดับควำมมั่นคงด้ำนน้ ำเพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจโดยบูรณำกำร
กำรพัฒนำระบบประปำเมือง ระบบน้ ำแบบบูรณำกำรและครบวงจร ในพ้ืนที่พัฒนำเกษตร อุตสำหกรรม 
ท่องเที่ยว และเพ่ิมผลิตภำพจำกกำรใช้น้ ำ ๑๐ เท่ำ (จำกค่ำเฉลี่ยปี พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยส่งเสริมกำรใช้น้ ำซ้ ำ  
ปรับโครงสร้ำงกำรใช้น้ ำ (ร่วมกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน)  
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๓) การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ ำ
ล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติทั่วประเทศ โดยฟ้ืนฟูแม่น้ ำล ำคลองและกำรป้องกันตลิ่งและฝำยชะลอน้ ำ  
มีกำรวำงแผนกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำบนพ้ืนฐำนของกำรรักษำสมดุลนิเวศ ส่งเสริมกลไกกำรมีส่วนร่วม 
ในกำรบริหำรกำรจัดกำรอนุรักษ์และพัฒนำแม่น้ ำ คู คลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติ มีโครงข่ำยกำรสัญจรทำงน้ ำ
ที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภำพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำชน องค์กรเอกชน เอกชน  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนักต่อคุณค่ำและควำมส ำคัญของแม่น้ ำ คู คลอง   
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ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประเด็น การบริหารจดัการน้้าทั้งระบบ  

๒.๑ บทน้า 
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำกำรจัดกำรน้ ำเชิงลุ่มน้ ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิม

ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำของประเทศ โดยด ำเนินกำรในกรอบลุ่มน้ ำเป็นระบบ หลำยมิติ หลำยภำคส่วน เพ่ือให้เกิด
ควำมสมดุลทั้งในด้ำนกำรจัดหำ กำรใช้ และกำรอนุรักษ์ ซึ่งมีแนวทำงกำรพัฒนำ ได้แก่ จัดกำรน้ ำเพ่ือชุมชน
ชนบท จัดกำรน้ ำเพ่ือสิ่งแวดล้อม จัดระบบกำรจัดกำรน้ ำในภำวะวิกฤติ ลดกำรเกิดน้ ำท่วมและภัยพิบัติ 
ทำงกำรเกษตรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทำน และจัดกำรบริหำรน้ ำเชิงลุ่มน้ ำอย่ำงมีธรรมำภิบำล เพ่ิมผลิตภำพ
ของน้ ำทั้งระบบในกำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด รู้คุณค่ำ และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกกำรใช้น้ ำให้ทัดเทียมกับระดับสำกล 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู แม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติทั่วประเทศ เพ่ือใช้เป็นแหล่งระบำยน้ ำ เก็บกักน้ ำ  
กำรจัดกำรคุณภำพน้ ำ ป้องกันตลิ่งและฝำยชะลอน้ ำ รวมทั้งเพ่ือรักษำสมดุลนิเวศ เป็นต้น 

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๒.๑  ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุข 

๒.๒ บ้ำนเมืองมีควำมม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  

                   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

                   ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒.๑ อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่ำงยั่งยืน มีสมดุล 

๒.๒ ฟ้ืนฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทำงลบ
จำกกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโตบนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภำยในขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ 

๒.๔ กองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน มีควำมพร้อม
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง 

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๔.๒ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
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๔.๒.๔ กำรรักษำควำมม่ันคงและผลประโยชน์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งทำงบกและทำงทะเล 

๔.๓ กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 

๔.๓.๓ กำรพัฒนำระบบเตรียมพร้อมแห่งชำติและกำรบริหำรจัดกำรภัยคุกคำมให้มี
ประสิทธิภำพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๔.๓  สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 

๔.๓.๔ ท่องเที่ยวส ำรำญทำงน้ ำ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

๔.๑.๓ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ ำล ำคลองให้ครอบคลุมแม่น้ ำล ำคลองทั่วประเทศ 

๔.๕ พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำนและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๕.๑ มีกำรพัฒนำกำรจัดกำรน้ ำเชิงลุ่มน้ ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ 
ของประเทศ 

๔.๕.๒ เพ่ิมผลิตภำพของน้ ำทั้งระบบ ในกำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด รู้คุณค่ำ และสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมจำกกำรใช้น้ ำให้ทัดเทียมกับระดับสำกล 
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๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑. ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ 

ของประเทศเพ่ิมข้ึน 
ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ 
ของประเทศ  
(ระดับ/คะแนน) 

ดัชนีควำมมั่นคง 
ด้ำนน้ ำของประเทศ 

ระดับ ๒  
(๖๐ คะแนน) 

ดัชนีควำมมั่นคง 
ด้ำนน้ ำของประเทศ 

ระดับ ๓  
(๗๐ คะแนน) 

ดัชนีควำมมั่นคง 
ด้ำนน้ ำของประเทศ  

ระดับ ๓  
(๗๕ คะแนน) 

ดัชนีควำมมั่นคง 
ด้ำนน้ ำของประเทศ 

ระดับ ๔  
(๘๐ คะแนน) 

๒. ผลิตภำพของน้ ำทั้งระบบ  
เพ่ิมข้ึน ในกำรใช้น้ ำ 
อย่ำงประหยัดและสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมจำกกำรใช้น้ ำ 

 ระดับควำมม่ันคง และ/หรือ
ผลิตภำพจำกกำรใช้น้ ำ (บำท/
ลูกบำศก์เมตร) 

ตำมแต่ละด้ำน 
และเพ่ิม ๓ เท่ำจำก
ค่ำเฉลี่ยปัจจุบันปี 

๒๕๖๑ 

ตำมแต่ละด้ำน 
และเพ่ิม ๕ เท่ำจำก

ค่ำเฉลี่ยปัจจุบัน 
ปี ๒๕๖๑ 

ตำมแต่ละด้ำน 
และเพ่ิม ๗ เท่ำจำก

ค่ำเฉลี่ยปัจจุบัน 
ปี ๒๕๖๑ 

ตำมแต่ละด้ำน 
และเพ่ิม ๑๐ เท่ำจำก

ค่ำเฉลี่ยปัจจุบัน 
ปี ๒๕๖๑ 

๓. แม่น้ ำล ำคลองและ 
แหล่งน้ ำธรรมชำติได้รับ
กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
สภำพให้มีระบบนิเวศท่ีดี 

สัดส่วนของแม่น้ ำล ำคลอง 
และแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
ที่ไม่มีสิ่งรุกล้ ำผิดกฎหมำย  
(ร้อยละของแม่น้ ำ 
ล ำคลองและพ้ืนที่ชุ่มน้ ำ 
ทั้งประเทศ) 

ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น การบริหารจดัการน้้าทั้งระบบ  

แผนแม่บทนี้มุ่งเน้นพัฒนำระบบจัดกำรน้ ำทั้งระบบ เพ่ือให้เกิดควำมมั่นคง เพ่ิมผลิตผล ในเรื่องกำร
จัดกำรและกำรใช้น้ ำทุกภำคส่วน ดูแลภัยพิบัติจำกน้ ำทั้งระบบ ทั้งนี้ ในกำรด ำเนินกำรจะต้องสร้ำงควำม
เชื่อมโยง ควำมสัมพันธ์และบูรณำกำรแบบหลำยมิติและหลำยภำคส่วน โดยค ำนึงถึงทั้งด้ำนควำมต้องกำร 
และกำรจัดหำ ควำมแปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศ เพ่ือเพ่ิมควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ อย่ำงมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภำพ และเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ                                                                                     

๓.๑ แผนย่อยการพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้้าของ
ประเทศ 
กำรจัดกำรน้ ำเพ่ือเพ่ิมควำมมั่นคงจะด ำเนินกำรในกรอบลุ่มน้ ำและเป็นระบบเพ่ือให้เกิดควำมสมดุล  

ทั้งด้ำนกำรจัดหำ กำรใช้ และกำรอนุรักษ์ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือชุมชน เพ่ือสิ่งแวดล้อม  
กำรจัดกำรในภำวะวิกฤติ และกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล ซึ่งจะต้องพัฒนำ ยกระดับระบบ 
กำรจัดกำรให้ทันสมัย มีคุณภำพ โดยใช้เทคโนโลยี กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และทุนทำงสังคมในแต่ละพ้ืนที่ 
เข้ำช่วย และตำมยุคของกำรพัฒนำของประเทศและโลก ดังนี้ 

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา 

๑)  จัดการน้้าเพื่อชุมชนชนบท พัฒนำกำรจัดกำรน้ ำเชิงลุ่มน้ ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมควำมมั่นคง
ด้ำนน้ ำของประเทศ โดยจัดให้มีน้ ำสะอำดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมำณ คุณภำพ และรำคำ  
ที่เข้ำถึงได้ มีระบบกำรจัดกำรน้ ำชุมชนที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
อย่ำงยั่งยืน (KD11 ตำมเกณฑ์ของ ADB: ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำอุปโภคบริโภค)   

๒)  จัดการน้้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พ้ืนที่ต้นน้ ำ พ้ืนที่ชุ่มน้ ำ พ้ืนที่พักน้ ำ 
แหล่งน้ ำธรรมชำติ (รวมล ำน้ ำ) แอ่งน้ ำบำดำล กำรระบำยน้ ำจำกเมืองชำยฝั่ง ให้มีปริมำณและคุณภำพน้ ำ  
และใช้ประโยชน์ได้ตำมเกณฑ์ของแต่ละลุ่มน้ ำ และจัดท ำแผนและด ำเนินกำรป้องกัน ฟ้ืนฟู รักษำ ร่วมกับแผน
รักษำเขตต้นน้ ำ และกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษำสภำพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ ำธรรมชำติ (รวมล ำน้ ำ) ตำมพ้ืนที่  
ที่ก ำหนด ตำมควำมส ำคัญ และข้อตกลงที่มีของแต่ละลุ่มน้ ำ โดย (๑) มีกำรควบคุมปริมำณน้ ำ กำรดูแล
คุณภำพน้ ำในล ำน้ ำ (๒) กำรจัดหำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และ (๓) ก ำหนดกติกำดูแลสิ่ งแวดล้อมที่จ ำเป็น 
เพ่ือกำรจัดกำร (เช่น ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรดูแลสำรเคมีภำคเกษตร กำรสูญเสียพ้ืนที่ป่ำ คุณภำพน้ ำน่ำนน้ ำ)  
(KD42 ตำม ADB และให้สอดคล้องกับแผนย่อยจัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสำรเคมีในภำค
เกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลในเรื่องกำรจัดกำรคุณภำพน้ ำ/คุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน 
แหล่งน้ ำใต้ดินและแหล่งน้ ำทะเล) 

                                           
1  Key Dimension 1 ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำเพื่ออุปโภคบริโภค ตำมเกณฑ์ของธนำคำรพัฒนำเอเชีย (Asia Development Bank : ADB  
2  Key Dimension 4 ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำเพื่อสิ่งแวดล้อม ตำมเกณฑ์ของธนำคำรพัฒนำเอเชีย (Asia Development Bank : ADB  
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๓)  จัดระบบการจัดการน้้าในภาวะวิกฤติ จัดระบบกำรจัดกำรพิบัติภัยจำกน้ ำในภำวะวิกฤติ 
(รวมภัยจำกน้ ำท่วม ลมพำยุ ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม พำยุคลื่น (storm surge) และน้ ำท่วมพ้ืนที่ติดทะเล 
(coastal floods) ให้สำมำรถลดควำมสูญเสียและควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติที่เกิดจำกน้ ำตำมหลักวิชำกำร  
ให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และให้สำมำรถฟ้ืนตัวได้ในเวลำอันสั้น โดยแบ่งตำมลักษณะ
ของแต่ละพ้ืนที่และลุ่มน้ ำ 

๔)  จัดการบริหารน้้าเชิงลุ่มน้้าอย่างมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย (๑) จัดกำรให้มีกำรจัดหำ
และใช้น้ ำที่สมดุล ทันสมัย ทันกำรณ์ และสร้ำงควำมเป็นธรรม ใช้มำตรกำรทั้งทำงโครงสร้ำง กฎระเบียบ 
กำรวำงองค์กรกำรจัดกำร กำรจัดหำและใช้น้ ำที่ ได้สมดุล (๒) มีระบบและกลไกกำรจัดสรรน้ ำ กำรก ำหนด
โควตำน้ ำที่จ ำเป็นและเป็นธรรม เพ่ือกำรยกระดับผลิตภำพกำรใช้น้ ำให้เทียบเท่ำระดับสำกล (๓) กำรพัฒนำ
รูปแบบเพ่ือยกระดับกำรจัดกำรน้ ำในพ้ืนที่ และลุ่มน้ ำ (ที่เชื่อมโยงกำรตลำด กำรผลิต พลังงำนของเสีย  
ตำมแนวคิด circular economy) และกำรผันน้ ำในพ้ืนที่ที่มีควำมส ำคัญ (๔) กำรเตรียมควำมพร้อม 
ทำงบุคลำกร สังคม สำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรพัฒนำเครื่องมือกำรจัดกำร (๕) กำรหำทุนจำกแหล่งต่ำง ๆ 
(๖) กำรด ำเนินกำรเพ่ือสร้ำงสมดุล สร้ำงวินัยของประชำชนในกำรใช้น้ ำและกำรอนุรักษ์อย่ำงรู้คุณค่ำ พร้อมทั้ง
มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ สำรสนเทศกับนำนำชำติ  (๗) กำรด ำเนินกำรร่วมใช้น้ ำกับแม่น้ ำระหว่ำง
ประเทศ โดยพิจำรณำและด ำเนินกำรโครงกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงกับประเด็นควำมมั่นคงอ่ืน กำรพัฒนำ
ด้ำนอ่ืนร่วมกับระดับสำกล และ (๘) กำรศึกษำ วิจัย พัฒนำ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับทรัพยำกรน้ ำ 
พร้อมทั้งกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของภำคกำรผลิตและบริกำร และรองรับ
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมในอนำคต 
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๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑. ระดับควำมมั่นคง 

ด้ำนน้ ำอุปโภคบริโภค
เพ่ิมข้ึนจำกระดับ ๓  
ให้เป็นระดับ ๔    
(สูงสุดที่ระดับ ๕) 

ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ
อุปโภคบริโภค 
(ระดับ) 

ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ
อุปโภคบริโภค  

อยู่ในระดับ ๓.๒๕ 

ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ
อุปโภคบริโภค  

อยู่ในระดับ ๓.๕ 

ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ
อุปโภคบริโภค  

อยู่ในระดับ ๓.๗๕ 

ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ
อุปโภคบริโภค  
อยู่ในระดับ ๔ 

ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ
เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
(ระดับ) 

ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ 
เพ่ือสิ่งแวดล้อม  
อยู่ในระดับ ๒.๕ 

ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ 
เพ่ือสิ่งแวดล้อม  
อยู่ในระดับ ๓ 

ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ 
เพ่ือสิ่งแวดล้อม  
อยู่ในระดับ ๓.๕ 

ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ 
เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
อยู่ในระดับ ๔ 

๒. ระดับกำรรับมือกับ 
พิบัติภัยด้ำนน้ ำเพ่ิมข้ึน 

 

ดัชนีกำรรับมือกับพิบัติภัย
ด้ำนน้ ำ 
(ระดับ) 

กำรรับมือกับพิบัติภัย
ด้ำนน้ ำอยู่ในระดับ 

๓.๐ 

กำรรับมือกับพิบัติภัย
ด้ำนน้ ำอยู่ในระดับ 

๓.๕ 

กำรรับมือกับพิบัติภัย
ด้ำนน้ ำอยู่ในระดับ 

๔.๐ 

กำรรับมือกับพิบัติภัย
ด้ำนน้ ำอยู่ในระดับ 

๔.๐ 

๓. ยกระดับธรรมำภิบำล 
ในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ  
เพ่ิมข้ึนจำกปัจจุบัน 
๖๔ คะแนน ให้เป็น 
๘๐ คะแนน 

ดัชนีธรรมำภิบำล 
ในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 
(ระดับ) 

ระดับธรรมำภิบำล 
ไม่น้อยกว่ำ ๗๐ 

คะแนน 

ระดับธรรมำภิบำล 
ไม่น้อยกว่ำ ๗๕ 

คะแนน 

ระดับธรรมำภิบำล 
ไม่น้อยกว่ำ ๘๐ 

คะแนน 

ระดับธรรมำภิบำล 
ไม่น้อยกว่ำ ๘๐ 

คะแนน 



 

 
-๙- 

๓.๒ แผนย่อยการเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

กำรจัดกำรน้ ำในเขตเมือง นอกจำกจะพิจำรณำในกรอบปริมำณ คุณภำพแล้ว จ ำต้องพิจำรณำผลิตภำพ
ของกำรใช้น้ ำให้เหมำะสมกับทรัพยำกรน้ ำที่มีอยู่จ ำกัดของแต่ละพ้ืนที่ โดยจะต้องรองรับต่อควำมต้องกำรใช้น้ ำ
ที่มำกขึ้นจำกกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ สังคมของเมืองในอนำคต กำรจัดกำรน้ ำเพ่ือกำรพัฒนำ ต้องค ำนึงถึง 
กำรเพ่ิมผลิตภำพของน้ ำทั้งระบบ โดยกำรจัดหำและใช้น้ ำอย่ำงประหยัด รู้คุณค่ำ กำรลดควำมสูญเสีย  
และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกกำรใช้น้ ำ ให้ทัดเทียมกับระดับสำกล ทั้งเพ่ือตอบสนองกำรเติบโตของเศรษฐกิจ 
และสังคมในอนำคต (ท้ังภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรม บริกำรและพลังงำน) ดังนี้ 

๓.๒.๑  แนวทางการพัฒนา 

๑)  จัดการน้้าในเขตเมือง จัดให้มีน้ ำเพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของเขตเมืองเพ่ือกำรอยู่อำศัย 
กำรพำณิชย์และบริกำร พร้อมระบบจัดกำรน้ ำในเขตเมือง มีระบบแผนผังน้ ำ ระบบกระจำยน้ ำดี  
ระบบรวบรวมน้ ำเสีย ระบบป้องกันน้ ำท่วมและระบำยน้ ำ คุณภำพในทำงน้ ำ ส ำหรับภำคบริกำรในเขตเมือง 
รวมถึงน้ ำส ำหรับผู้มีรำยได้ต่ ำในชุมชนเมืองให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ  
โดย (๑) พัฒนำระบบน้ ำในเมืองที่มีควำมเชื่อมโยง มีแหล่งน้ ำส ำรอง ทบทวนและจัดท ำแผนตำมควำมส ำคัญ
ของแต่ละพ้ืนที่ โดยใช้น้ ำจำกหลำยแหล่ง กำรใช้น้ ำซ้ ำในพ้ืนที่วิกฤติ และ (๒) สร้ำงระบบระบำยน้ ำ ระบบกัก
เก็บน้ ำในเมือง รวมถึงแนวคิดเมืองซับน้ ำ (sponge city) (KD3 ตำมเกณฑ์ ADB) 

๒)  จัดการน้้าเพื่อการพัฒนา  จัดให้มีน้ ำอย่ำงเพียงพอส ำหรับกำรพัฒนำเกษตร 
และอุตสำหกรรมตำมแผนกำรเติบโตแบบสีเขียว กำรท่องเที่ยว และเพ่ือผลิตพลังงำน พร้อมมีระบบดูแลน้ ำ
ภำยในพ้ืนที่ส ำหรับผู้ใช้น้ ำในนิคมเกษตร อุตสำหกรรมสมัยใหม่ พ้ืนที่ชลประทำน พ้ืนที่เกษตรน้ ำฝน พ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว เกษตรพลังงำน เกษตรเพ่ิมมูลค่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย  (๑) 
ทบทวนระบบน้ ำตำมกำรปรับโครงสร้ำงเกษตร และอุตสำหกรรมที่เปลี่ยนไป (๒) เน้นปรับโครงสร้ำงกำรใช้น้ ำ 
(๓) ก ำหนดสัดส่วนกำรใช้น้ ำในแต่ละภำคส่วน (KD2 ตำมเกณฑ์ ADB) (๔) มีระบบกำรขออนุญำตใช้น้ ำ  
โดยพิจำรณำตำมเกณฑ์ ควำมส ำคัญ และผลิตภำพกำรใช้น้ ำ และ (๕) กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุน
กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของภำคกำรผลิตและบริกำร และรองรับกำรเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนำคต 

๓)  เพิ่มผลิตภาพของการใช้น้้า โดยกำรใช้น้ ำอย่ำงมีคุณค่ำ กำรใช้น้ ำซ้ ำ กำรน ำน้ ำกลับมำ
ใช้ใหม่ เพิ่มประสิทธิภำพกำรส่งและกำรใช้น้ ำทุกภำคส่วน พร้อมเพ่ิมกำรเก็บกักน้ ำในพ้ืนที่ 

 



 

 
-๑๐- 

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑. ระดับควำมมั่นคง 

ด้ำนน้ ำในเขตเมือง
เพ่ิมข้ึน 

ดัชนีควำมมั่นคง 
ด้ำนน้ ำในเขตเมือง 
(ระดับ) 

ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ 
ในเขตเมือง  

อยู่ในระดับ ๑.๕ 

ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ 
ในเขตเมือง  

อยู่ในระดับ ๒ 

ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ 
ในเขตเมือง  

อยู่ในระดับ ๓ 

ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ 
ในเขตเมือง 

อยู่ในระดับ ๔ 
๒. ระดับควำมมั่นคง 

ด้ำนน้ ำเพื่อกำร  
พัฒนำเศรษฐกิจ 
เพ่ิมข้ึน 

ดัชนีควำมมั่นคง 
ด้ำนน้ ำเพื่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ 
(ระดับ) 

ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ 
เพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

อยู่ในระดับ ๔.๒ 

ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ 
เพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

อยู่ในระดับ ๔.๔ 

ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ 
เพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจ  

อยู่ในระดับ ๔.๘ 

ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ 
เพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจ  

อยู่ในระดับ ๕.๐ 

๓. ผลิตภำพจำกกำร
ใช้น้ ำเพ่ิมข้ึน 

ผลิตภำพจำกกำรใช้น้ ำ 
(บำท/ลูกบำศก์เมตร) 

เพ่ิม ๓ เท่ำจำกค่ำเฉลี่ย
ปัจจุบันปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เพ่ิม ๕ เท่ำจำกค่ำเฉลี่ย 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เพ่ิม ๗ เท่ำจำกค่ำเฉลี่ย 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เพ่ิม ๑๐ เท่ำจำกค่ำเฉลี่ย 
ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 



 

 
-๑๑- 

๓.๓ แผนย่อยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ 

กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติทั่วประเทศ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรส ำรวจ 
พิสูจน์แนวเขตแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติ และขึ้นทะเบียนแนวเขตแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติ กำรท ำแผนรื้อถอนสิ่งก่อสร้ำงและอำคำรที่รุกล้ ำแม่น้ ำ ล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติและรับฟัง
ควำมคิดเห็นและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วน กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนำแม่น้ ำ ล ำคลอง  
และแหล่งน้ ำธรรมชำติ ในทุกมิติ เช่น ด้ำนกำรระบำยน้ ำ เก็บกักน้ ำ กำรจัดกำรคุณภำพน้ ำ ขยะวัชพืช  
สิ่งกีดขวำงทำงน้ ำ กำรบ ำรุงรักษำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้ ำ สุนทรียภำพทำงธรรมชำติ 
ระบบนิเวศ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เป็นต้น ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนมีกำร
จัดท ำข้อก ำหนดในกำรออกแบบทั้งเชิงภูมิสถำปัตยกรรมและวิศวกรรมเพ่ือกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแม่น้ ำ ล ำคลอง
และแหล่งน้ ำธรรมชำติ   

๓.๓.๑  แนวทางการพัฒนา 

๑)  พิสูจน์และสอบเขตตามเอกสารสิทธิ์ แนวแม่น้้า ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ  
ให้ชัดเจนและข้ึนทะเบียนโดยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยส ำรวจ พิสูจน์แนวเขตแม่น้ ำล ำคลองและแหล่ง
น้ ำธรรมชำติ และขึ้นทะเบียนแนวเขตแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติ 

๒)  จัดการ แก้ไขปัญหา และป้องกันการรุกล้้าแนวเขตแม่น้้า ล้าคลอง และแหล่งน้้า
ธรรมชาติ  โดยท ำแผนรื้อถอนสิ่งก่อสร้ำงและอำคำรที่รุกล้ ำแม่น้ ำ ล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติและรับฟัง
ควำมคิดเห็นและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วน 

๓)  อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้้า  ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ  ในทุกมิติ  
เช่น ด้านการระบายน้้า เก็บกักน้้า การจัดการคุณภาพน้้า ขยะวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้้า การบ้ารุงรักษา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้้า สุนทรียภาพทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น โดยศึกษำปัญหำและผลกระทบทุกมิติของแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติ รณรงค์สร้ำงควำมรู้และปลูกจิตส ำนึกผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน จัดท ำแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ ำ  
ล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติอย่ำงบูรณำกำร และมีระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียออกสู่
แหล่งน้ ำที่ได้มำตรฐำน รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรและกฎระเบียบจัดกำรขยะในแม่น้ ำ  ล ำคลองและแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติ รวมทั้งจัดท ำคู่มือ/แผ่นพับ เพ่ือประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชนมีควำมตระหนักและมีส่วนร่วมในกำร 
ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ ำ ล ำคลอง และแหล่งน้ ำธรรมชำติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วม
ในกำรก ำจัดวัชพืชอย่ำงเป็นระบบในเชิงพำณิชย์โดยกำรวิจัยและพัฒนำเครื่องมือส ำหรับแม่น้ ำ  ล ำคลอง  
และแหล่งน้ ำธรรมชำติและส ำรวจและรื้อถอนสิ่งก่อสร้ำงเก่ำ ที่ไม่มีประโยชน์และไม่ใช้งำนแล้วในแม่น้ ำ  
ล ำคลอง และแหล่งน้ ำธรรมชำติ เช่น ฝำยเก่ำ อำคำรชลศำสตร์ และหลักรอ เป็นต้น ตลอดจนก ำจัดสิ่งกีดขวำง
ที่เป็นโครงสร้ำงชั่วครำวหรือวัสดุต่ำง ๆ ที่อยู่ใต้สะพำนข้ำมแม่น้ ำล ำคลอง เช่น นั่งร้ำน เศษวัสดุก่อสร้ำง  
และสิ่งปลูกสร้ำงอ่ืน ๆ 

๔) จัดท้ าข้อก้ าหนดในการออกแบบทั้ ง เชิ งภู มิสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้้า ล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติ  โดยตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือก ำหนดกรอบในกำร
จัดท ำข้อก ำหนดในกำรออกแบบ และตั้งคณะท ำงำนประกอบด้วยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สถำบันกำรศึกษำและ
สมำคมวิชำชีพ เพ่ือจัดท ำข้อก ำหนดในกำรออกแบบในแต่ละด้ำน 



 

-๑๒- 
 

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
แม่น้ ำล ำคลองและ
แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
ทั่วประเทศมีระบบนิเวศ
และทัศนียภำพที่ดี  
มีคุณภำพได้มำตรฐำน
เพ่ิมข้ึน 

สัดส่วนพื้นที่ล ำคลอง 
ที่ได้รับกำรฟื้นฟู 
(ร้อยละของพ้ืนที่เป้ำหมำย) 

คลองสำยหลักในเขต
กรุงเทพมหำนคร 

ควำมส ำเร็จร้อยละ ๕๐ 

คลองสำยหลักในเขต 
กรุงเทพมหำนคร 

ส่วนที่เหลือ  
ควำมส ำเร็จร้อยละ ๗๕ 

กรุงเทพมหำนคร 
คลองส่วนที่เหลือ 

ควำมส ำเร็จร้อยละ ๙๐ 

 

สัดส่วนพื้นที่ล ำน้ ำ 
ที่ได้รับกำรฟื้นฟู  
(ร้อยละของพ้ืนที่เป้ำหมำย) 

ล ำน้ ำสำยหลักใน ๒๕ 
ลุ่มน้ ำ ควำมส ำเร็จ 

ร้อยละ ๒๐ 

ล ำน้ ำสำยหลักใน ๒๕ 
ลุ่มน้ ำ ควำมส ำเร็จ 

ร้อยละ ๕๐ 

ล ำน้ ำสำยหลักใน ๒๕ 
ลุ่มน้ ำ ควำมส ำเร็จ 

ร้อยละ ๗๕ 

 

สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้ ำและ
แหล่งน้ ำที่ได้รับกำรฟ้ืนฟู  
(ร้อยละของพ้ืนที่เป้ำหมำย) 

- พ้ืนที่ชุ่มน้ ำ Ramsar 
Site ควำมส ำเร็จ 

ร้อยละ ๙๐ 
- พ้ืนที่ชุ่มน้ ำที่มี

ควำมส ำคัญระดับชำติ 
ควำมส ำเร็จร้อยละ ๙๐ 

- ล ำน้ ำสำขำใน ๒๐  
ลุ่มน้ ำ ควำมส ำเร็จ  

ร้อยละ ๒๐ 
- แหล่งน้ ำธรรมชำติ  
ที่มีพ้ืนที่ผิวน้ ำเกิน 

๑,๐๐๐ ไร่ ควำมส ำเร็จ
ร้อยละ ๙๐ 

ล ำน้ ำสำขำใน ๒๕ 
ลุ่มน้ ำ ควำมส ำเร็จ 

ร้อยละ ๕๐ 

 

สัดส่วนพื้นที่ชุมชน  
(นอกเขต กทม.ที่เป็นชุมชน
ขนำดใหญ่) ริมแม่น้ ำ  
ล ำคลอง และแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติ (ร้อยละของพ้ืนที่
เป้ำหมำย) 

ควำมส ำเร็จร้อยละ 
๕๐ 

ควำมส ำเร็จร้อยละ 
๙๐ 

  


