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ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปผู้บริหาร 

ทรัพยากรน้ าเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญส าหรับการด ารงชีพของมนุษย์ซึ่งถูกใช้เพื่อกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน ทั้งเพื่อการบริโภคและอุปโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงเพื่อปรับสมดุลของระบบนิเวศ  
ที่ผ่านมาภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ มีจ านวน ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ศักยภาพของ
การเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่าง ๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมี
ความต้องการใช้น้ าเพิ่มขึ้นในอนาคตจากการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยขาดการค านึงถึง
ศักยภาพของลุ่มน้ า และการใช้น้ าเพื่อการผลิตและอุปโภคอย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภาคการเกษตร 
ประกอบกับการบริหารจัดการน้ าทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะน้ าแล้งหรือน้ าท่วม 
ยังขาดกลไกในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความเสียหายจ านวนมากต่อภาคการผลิตและประชาชน รวมถึงระบบนิเวศ
อย่างกว้างขวาง 

จากสถานการณ์และเงื่อนไขการใช้น้ าดังกล่าว ประเทศไทยจึงต้องให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการน้ าทั้งระบบ รวมทั้งการพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ
ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ จึงมุ่งเน้นการก าหนดเป้าหมาย 
และแนวทางพัฒนาระบบจัดการน้ าทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผล ในเรื่องการจัดการและการใช้น้ า
ทุกภาคส่วน โดยมีแนวทางพัฒนาประกอบด้วยแผนย่อย ๓ แผน ดังนี้ 

๑) การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบ ด้วยการเพิ่มระดับความมั่นคงด้านน้ าอุปโภคบริโภค
โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท โดยยกระดับระบบน้ าสะอาดและการดูแลระบบน้ าในชุมชนชนบท เพิ่มระดับความ
มั่นคงด้านน้ าเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยอนุรักษ์แหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ าคูคลอง ปรับปรุงคุณภาพน้ า และพัฒนา
พื้นที่ริมล าน้ าหลัก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยว เพิ่มระดับการฟื้นตัวจากพิบัติภัยด้านน้ า 
และลดความเสียหายจากภัยพิบัติด้านน้ าเทียบจากกรณีปกติ โดยการปรับปรุงระบบเตือนภัย การปรับปรุง
มาตรการเชิงโครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง บรรเทาภัยพิบัติทางน้ าแบบบูรณาการ พัฒนาระบบน้ าชุมชน 
เพื่อเกษตรยังชีพนอกเขตชลประทาน (ร่วมกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง) ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าโดยจัดกฎ ระเบียบ องค์กร จัดท าแผนการพัฒนาระบบน้ าในพื้นที่ส าคัญ พัฒนา 
และด าเนินการโครงการทั้งด้านจัดหาและความต้องการ พัฒนาความสามารถของทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ผู้ใช้น้ า และการติดต่อพัฒนาโครงการระหว่างประเทศ 

๒) การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม  
จากการใช้น้้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยเพิ่มระดับความมั่นคงด้านน้ าในเขตเมืองด้วยการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการออกแบบระบบน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า และพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
เพื่อการวางแผน ติดตามและประเมินผลเพิ่มระดับความมั่นคงด้านน้ าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยบูรณาการ
การพัฒนาระบบประปาเมือง ระบบน้ าแบบบูรณาการและครบวงจร ในพื้นที่พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว  
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๓) การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ า
ล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและการป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้ า  
มีการวางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ าบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลนิเวศ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วม  
ในการบริหารการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ า คู คลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ มีโครงข่ายการสัญจรทางน้ า
ที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน เอกชน  
มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อคุณค่าและความส าคัญของแม่น้ า คู คลอง   
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ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ 
๒.๑ บทน้า 

การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ โดยด าเนินการในกรอบลุ่มน้ าเป็นระบบ หลายมิติ หลายภาคส่วน เพื่อให้เกิด
ความสมดุลทั้งในด้านการจัดหา การใช้ และการอนุรักษ์ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ จัดการน้ าเพื่อชุมชน
ชนบท จัดการน้ าเพื่อสิ่งแวดล้อม จัดระบบการจัดการน้ าในภาวะวิกฤติ ลดการเกิดน้ าท่วมและภัยพิบัติ 
ทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน และจัดการบริหารน้ าเชิงลุ่มน้ าอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มผลิตภาพ
ของน้ าทั้ งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจา กการใช้น้ าให้ทัดเทียม 
กับระดับสากล อนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นแหล่งระบายน้ า  
เก็บกักน้ า การจัดการคุณภาพน้ า ป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้ า รวมทั้งเพ่ือรักษาสมดุลนิเวศ เป็นต้น 

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรช์าติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

๒.๑  ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 

๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  

                   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

๒.๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

๒.๔ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

๒.๑.๒ ประเดน็ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

๔.๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางบกและทางทะเล 
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๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชญิภัยคุกคามทีก่ระทบต่อความมั่นคงของชาต ิ

๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
๔.๓  สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

๔.๓.๔ ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

๔.๑.๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองให้ครอบคลุมแม่น้ าล าคลองทั่วประเทศ 

๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงานและเกษตรทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๕.๑ มีการพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ า 
ของประเทศ 

๔.๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ ในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
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๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๑๙) การบริหารจดัการน้้าทั้งระบบ 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑๙๐๐๐๑ ความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ

เพิ่มขึ้น 
ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าของ
ประเทศ (คะแนน) 

ดัชนคีวามมั่นคง 
ด้านน้ าของประเทศ 

ไม่น้อยกว่า ๗๐ 
คะแนน 

ดัชนคีวามมั่นคง 
ด้านน้ าของประเทศ 

ไม่น้อยกว่า ๗๕ 
คะแนน 

ดัชนคีวามมั่นคง 
ด้านน้ าของประเทศ 

ไม่น้อยกว่า ๘๐ 
คะแนน 

๑๙๐๐๐๒ ผลิตภาพของน้ าทั้งระบบเพิ่มขึ้น 
ในการใช้น้ าอย่างประหยัดและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ า 

ผลิตภาพจากการใช้น้ า  
(ดอลลาร์สหรฐั/ลูกบาศก์เมตร) 

๓๐  
ดอลลาร์สหรัฐ/
ลูกบาศก์เมตร 

๗๐  
ดอลลาร์สหรัฐ/
ลูกบาศก์เมตร 

๑๐๐  
ดอลลาร์สหรัฐ/
ลูกบาศก์เมตร 

๑๙๐๐๐๓ แม่น้ าล าคลองและแหล่ งน้ า
ธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ด ี

สัดส่วนของแม่น้ าล าคลองและ
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ที่ไม่มีสิ่งรุกล้ าผิดกฎหมาย  
(ร้อยละของแม่น้ า 
ล าคลองและพืน้ที่ชุ่มน้ า 
ทั้งประเทศ) 

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ 



 

-๖- 
 

ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ 

แผนแม่บทนี้มุ่งเน้นพัฒนาระบบจัดการน้ าทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผล ในเรื่องการ
จัดการและการใช้น้ าทุกภาคส่วน ดูแลภัยพิบัติจากน้ าทั้งระบบ ทั้งนี้ ในการด าเนินการจะต้องสร้างความ
เชื่อมโยง ความสัมพันธ์และบูรณาการแบบหลายมิติและหลายภาคส่วน โดยค านึงถึงทั้งด้านความต้องการ 
และการจัดหา ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ า อย่างมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ                                                                                     

๓.๑ แผนย่อย การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้้า 
ของประเทศ 
การจัดการน้ าเพื่อเพิ่มความมั่นคงจะด าเนินการในกรอบลุ่มน้ าและเป็นระบบเพื่อให้เกิดความสมดุล  

ทั้งด้านการจัดหา การใช้ และการอนุรักษ์ โดยมีแนวทางการด าเนินการเพื่อชุมชน เพื่อสิ่งแวดล้อม  
การจัดการในภาวะวิกฤติ และการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ซึ่งจะต้องพัฒนา ยกระดับระบบ 
การจัดการให้ทันสมัย มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และทุนทางสังคมในแต่ละพื้นที่ 
เข้าช่วย และตามยุคของการพัฒนาของประเทศและโลก ดังนี ้



 

-๗- 
 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาการจัดการน้้าเชงิลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้า้ของประเทศ 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑๙๐๑๐๑ ระดับความมั่นคง 

ด้านน้ าอุปโภคบริโภค 
เพิ่มขึ้นจากระดับ ๓  
ให้เป็นระดับ ๔   
(สูงสุดที่ระดับ ๕) 
 

ดัชนคีวามมั่นคงด้านน้ าอุปโภค
บริโภค  
(คะแนน) 

ความมั่นคงด้านน้ า 
อุปโภคบริโภค  
ไม่น้อยกว่า  
๗๕ คะแนน 

ความมั่นคงด้านน้ า 
อุปโภคบริโภค  
ไม่น้อยกว่า  
๘๐ คะแนน 

ความมั่นคงด้านน้ า 
อุปโภคบริโภค  
ไม่น้อยกว่า  
๘๕ คะแนน 

ดัชนคีวามมั่นคงด้านน้ าเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม  
(คะแนน) 

ความมั่นคงด้านน ้า
เพื่อสิ่งแวดล้อม  

ไม่น้อยกว่า  
65 คะแนน 

ความมั่นคงด้านน ้า
เพื่อสิ่งแวดล้อม  

ไม่น้อยกว่า 
75 คะแนน 

ความมั่นคงด้านน ้า
เพื่อสิ่งแวดล้อม  
ไม่น้อยกว่า 80 

คะแนน 
๑๙๐๑๐๒ ระดับการรับมือกับ 

พิบัติภัยด้านน้ าเพิ่มขึ้น 
 

ดัชนกีารรับมือกับพิบัติภัย 
ด้านน้ า  
(คะแนน) 

การรับมือกับพิบัติ 
ภัยด้านน ้า 

ไม่น้อยกว่า 65 
คะแนน 

การรับมือกับพิบัติ 
ภัยด้านน ้า  

ไม่น้อยกว่า 70 
คะแนน 

การรับมือกับพิบัติ 
ภัยด้านน ้า 

ไม่น้อยกว่า 75 
คะแนน 

๑๙๐๑๐๓ ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการน้ า เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ๖๔ 
คะแนน ให้เป็น ๘๐ คะแนน 

ดัชนธีรรมาภิบาล 
ในการบริหารจัดการน้ า 
(คะแนน) 

ระดับธรรมาภิบาล 
ไม่น้อยกว่า  
๗๕ คะแนน 

ระดับธรรมาภิบาล 
ไม่น้อยกว่า  
๘๐ คะแนน 

ระดับธรรมาภิบาล 
ไม่น้อยกว่า  
๘๐ คะแนน 
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๓.๑.๒ แนวทางการพฒันา 

๑)  จัดการน้้าเพื่อชุมชนชนบท พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความ
มั่นคงด้านน้ าของประเทศ โดยจัดให้มีน้ าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และ
ราคาที่เข้าถึงได้ ส่งเสริมบทบาทท้องถิ่น ในการลงทุน และการจัดบริการด้านน้ าและสุขาภิบาลในชุมชน  
มีระบบการจัดการน้ าชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

๒) จัดการน้้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ า พื้นที่ชุ่มน้ า พื้นที่พักน้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ (รวมล าน้ า) แอ่งน้ าบาดาล การระบายน้ าจากเมืองชายฝั่ง ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหา
ที่อิงธรรมชาติ (Nature-based Solution) ให้มีปริมาณและคุณภาพน้ า และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ของ
แต่ละลุ่มน้ า และจัดท าแผนและด าเนินการป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้ า และ  
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าธรรมชาติ (รวมล าน้ า) ตามพื้นที่ ที่ก าหนด  
ตามความส าคัญ และข้อตกลงที่มีของแต่ละลุ่มน้ า โดย (๑) มีการควบคุมปริมาณน้ า การดูแลคุณภาพน้ าใน
ล าน้ า (๒) การจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ า/แหล่งน้ าส ารอง และ (๓) ก าหนด
กติกาดูแลสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นเพื่อการจัดการ (เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสี ย การดูแลสารเคมีภาคเกษตร  
การสูญเสียพื้นที่ป่า คุณภาพน้ าน่านน้ า และส่งเสริมมาตรการจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ ในการอนุรักษ์น้ าผิว
ดินและน้ าใต้ดินอย่างเหมาะสม) 

๓)  จัดระบบการจัดการน้้าในภาวะวิกฤติ จัดระบบการจัดการพิบัติภัยจากน้ าในภาวะ
วิกฤติ (รวมภัยจากน้ าท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม พายุคลื่น (storm surge) และน้ าท่วมพื้นที่ติด
ทะเล (coastal floods) โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพื้นที่และลุ่มน้ า ให้สามารถลดความสูญเสียและ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ าตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ให้สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล ความเสี่ยง คาดการณ์ภูมิอากาศ พยากรณ์
ความรุนแรงของผลกระทบจากภัยที่เพิ่มขึ้น ในมิติของแผนที่ ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบให้ใช้งาน 
เชื่อมกับนโยบายหรือมาตรการส าคัญในการเตรียมพร้อมรับมือเผชิญเหตุ และประชาชนสามารถ เข้าถึง
ข้อมูลการเตือนภัย การป้องกันภัย การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดภัยพิบัติและการปรับตัวของชุมชนในพื้นที่
ประสบภัย 

๔)  จัดการบริหารน้้าเชิงลุ่มน้้าอย่างมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย (๑) จัดการให้มีการ
จัดหาและใช้น้ าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม ใช้มาตรการทั้งทางโครงสร้าง 
กฎระเบียบการวางองค์กรการจัดการ การจัดหาและใช้น้ าที่ได้สมดุล (๒) มีระบบและกลไกการจัดสรรน้ า 
การก าหนดโควตาน้ าที่จ าเป็นและเป็นธรรม เพื่อการยกระดับผลิตภาพการใช้น้ าให้เทียบเท่าระดับสากล 
(๓) การพัฒนารูปแบบเพื่อยกระดับการจัดการน้ าในพื้นที่ และลุ่มน้ า (ที่เชื่อมโยงการตลาด การผลิต 
พลังงานของเสีย ตามแนวคิด circular economy) และการผันน้ าในพื้นที่ที่มีความส าคัญ (๔) การเตรียม
ความพร้อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ (๕) การหาทุน
จากแหล่งต่าง ๆ (๖) การด าเนินการเพื่อสร้างสมดุล สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น้ าและการอนุรักษ์
อย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สารสนเทศกับนานาชาติ (๗) การด าเนินการร่วมใช้
น้ ากับแม่น้ าระหว่างประเทศ โดยพิจารณาและด าเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นความ
มั่นคงอื่น การพัฒนาด้านอ่ืนร่วมกับระดับสากล และ (๘) การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ า พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการ
ผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 



 

-๙- 

๓.๒ แผนย่อย การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

การจัดการน้ าในเขตเมือง นอกจากจะพิจารณาในกรอบปริมาณ คุณภาพแล้ว จ าต้องพิจารณาผลิตภาพ
ของการใช้น้ าให้เหมาะสมกับทรัพยากรน้ าที่มีอยู่จ ากัดของแต่ละพื้นที ่โดยจะต้องรองรับต่อความต้องการใช้
น้ าที่มากขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมของเมืองในอนาคต การจัดการน้ าเพื่อการพัฒนา ต้อง
ค านึงถึงการเพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ โดยการจัดหาและใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า การลดความ
สูญเสีย และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล ทั้งเพื่อตอบสนองการเติบโตของ
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต (ทั้ งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม  บริการและพลังงาน)  ดังนี้



 

-๑๐- 
 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย  การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้้าอย่างประหยัด รู้คุณคา่ และสร้างมลูคา่เพิ่มจากการใชน้้้าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑๙๐๒๐๑ ระดับความมั่นคง 

ด้านน้ าในเขตเมืองเพิ่มขึ้น  
 

ดัชนีความมั่นคง 
ด้านน้ าในเขตเมือง  
(คะแนน) 

ความมั่นคงด้านน ้า 
ในเขตเมือง  

ไม่น้อยกว่า 65 
คะแนน 

ความมั่นคงด้านน ้า 
ในเขตเมือง  

ไม่น้อยกว่า 70 
คะแนน 

ความมั่นคงด้านน ้า 
ในเขตเมือง  

ไม่น้อยกว่า 75 
คะแนน 

๑๙๐๒๐๒ ระดับความมั่นคง 
ด้านน้ าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น  

ดัชนีความมั่นคง 
ด้านน้ าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ 
(คะแนน) 

ความมั่นคงด้านน ้า 
เพื่อการพัฒนา 

เศรษฐกิจ  
ไม่น้อยกว่า 75 

คะแนน 

ความมั่นคงด้านน ้า 
เพื่อการพัฒนา 

เศรษฐกิจ  
ไม่น้อยกว่า 80 

คะแนน 

ความมั่นคงด้านน ้า 
เพื่อการพัฒนา 

เศรษฐกิจ  
ไม่น้อยกว่า 85 

คะแนน 

 

 

 

 



 

-๑๑- 
 

๓.๒.๒ แนวทางการพฒันา 

๑)  จัดการน้้าในเขตเมือง จัดให้มีน้ าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมืองเพื่อการอยู่
อาศัย การพาณิชย์และบริการ พร้อมระบบจัดการน้ าในเขตเมือง มีระบบแผนผังน้ า ระบบกระจายน้ าดี 
ระบบรวบรวมและจัดการน้ าเสีย ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบายน้ า คุณภาพในทางน้ า ส าหรับภาคบริการ
ในเขตเมือง รวมถึงน้ าส าหรับผู้มีรายได้ต่ าในชุมชนเมืองให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดย (๑) พัฒนาระบบน้ าในเมืองที่มีความเชื่อมโยง มีแหล่งน้ าส ารอง ทบทวนและจัดท าแผนตาม
ความส าคัญของแต่ละพื้นที่ โดยใช้น้ าจากหลายแหล่ง การใช้น้ าซ้ าในพื้นที่วิกฤติ และ (๒) สร้างระบบ
ระบายน้ า ระบบกักเก็บน้ าในเมือง รวมถึงแนวคิดเมืองซับน้ า (sponge city) เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
น้ าท่วมและน้ าแล้ง ในเมือง ชุมชนแออัด และพื้นที่รอบนอก 

๒)  จัดการน้ าเพื่อการพัฒนา จัดให้มีน้ าอย่างเพียงพอส าหรับการพัฒนาเกษตรและ
อุตสาหกรรมตามแผนการเติบโตแบบสีเขียว การท่องเที่ยว และเพื่อผลิตพลังงาน พร้อมมีระบบดูแลน้ า
ภายในพื้นที่ส าหรับผู้ใช้น้ าในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ าฝน พื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย  
(๑) ทบทวนระบบน้ าตามการปรับโครงสร้างเกษตร และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป (๒) เน้นปรับโครงสร้าง
การใช้น้ า ปรับปรุงผลิตภาพการใช้น้ าให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานประเทศพัฒนาแล้ว ส่งเสริมการเกษตรใน
พื้นที่ชลประทานที่มีผลิตภาพสูง และปรับเปลี่ยนการจัดการพืช ดิน และน้ า เช่น การพัฒนาเทคโนโลยี
ประหยัดน้ าชลประทานในการผลิตข้าว (๓) ก าหนดสัดส่วนการใช้น้ าในแต่ละภาคส่วน (๔) มีระบบการขอ
อนุญาตใช้น้ าโดยพิจารณาตามเกณฑ์ ความส าคัญ และผลิตภาพการใช้น้ า (๕) ส่งเสริมการลงทุนที่
เหมาะสมของท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์โครงการขนาดเล็กในการสร้างรายได้ การจัดการที่เหมาะสม ตั้งแต่
การผลิต การกระจายสินค้า และการตลาด และ (๖) ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

๓)  เพิ่มผลิตภาพของการใช้น้้า โดยการใช้น้ าอย่างมีคุณค่า การใช้น้ าซ้ า การน าน้ า
กลับมาใช้ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งและการใช้น้ าทุกภาคส่วน พร้อมเพิ่มการเก็บกักน้ าในพื้นที ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๒- 

๓.๓ แผนย่อย การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ 

การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการ
ส ารวจ พิสูจน์แนวเขตแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ และขึ้นทะเบียนแนวเขตแม่น้ าล าคลองและ
แหล่งน้ าธรรมชาติ การท าแผนรื้อถอนสิ่งก่อสร้างและอาคารที่รุกล้ าแม่น้ า ล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ
และรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ า  
ล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ ในทุกมิติ เช่น ด้านการระบายน้ า เก็บกักน้ า การจัดการคุณภาพน้ า ขยะ
วัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ า การบ ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้ า  สุนทรียภาพ
ทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น ให้ความส าคัญกับการบริหารเชิงพื้นที่ 
ตลอดจนมีการจัดท าข้อก าหนดในการออกแบบทั้งเชิงภูมิสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู
แม่น้ า ล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ  



 

-๑๓- 
 

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การอนุรักษ์และฟืน้ฟูแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ  

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑๙๐๓๐๑ แม่น้ าล าคลองและ 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ทั่วประเทศมีระบบนิเวศ 
และทัศนียภาพที่ดี  
มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนพื้นที่ล าคลอง 
ที่ได้รับการฟื้นฟู 
(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย) 

คลองสายหลักในเขต 
กรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่เหลือ  
ความส าเร็จร้อยละ ๗๕ 

กรุงเทพมหานคร 
คลองส่วนที่เหลือ 

ความส าเร็จร้อยละ ๙๐ 

 

สัดส่วนพื้นที่ล าน้ า 
ที่ได้รับการฟื้นฟู  
(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย) 

ล าน้ าสายหลัก 
ใน ๒๒ ลุ่มน้ า  

ความส าเร็จร้อยละ ๕๐ 

ล าน้ าสายหลัก 
ใน ๒๒ ลุ่มน้ า 

ความส าเร็จร้อยละ ๗๕ 

 

สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้ าและแหล่ง
น้ าที่ได้รับการฟืน้ฟ ู 
(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย) 

- ล าน้ าสาขา 
ใน ๒๐ ลุ่มน้ า  

ความส าเร็จ รอ้ยละ ๒๐ 
- แหล่งน้ าธรรมชาติ  

ที่มีพื้นที่ผิวน้ าเกิน ๑,๐๐๐ ไร่ 
ความส าเร็จร้อยละ ๙๐ 

ล าน้ าสาขา 
ใน ๒๒ ลุ่มน้ า 

ความส าเร็จร้อยละ ๕๐ 

 

สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต 
กทม.ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่) 
ริมแม่น้ า ล าคลอง และแหล่ง
น้ าธรรมชาติ (ร้อยละของ
พื้นที่เป้าหมาย) 

ความส าเร็จร้อยละ ๙๐ ความส าเร็จร้อยละ ๙๐ ความส าเร็จร้อยละ ๙๐ 



 

-๑๔- 
 

๓.๓.๒ แนวทางการพฒันา 

๑)  พิสูจน์และสอบเขตตามเอกสารสิทธิ์ แนวแม่น้้า ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ  
ให้ชัดเจนและขึ้นทะเบียนโดยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยส ารวจ พิสูจน์แนวเขตแม่น้ าล าคลองและ
แหล่งน้ าธรรมชาติ และขึ้นทะเบียนแนวเขตแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ 

๒)  จัดการ แก้ไขปัญหา และป้องกันการรุกล้้าแนวเขตแม่น้้า ล้าคลอง และแหล่งน้้า
ธรรมชาติ  โดยท าแผนรื้อถอนสิ่งก่อสร้างและอาคารที่รุกล้ าแม่น้ า ล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติและรับ
ฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ริมน้ าอย่าง
จริงจัง 

๓)  อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้้า ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ ในทุกมิติ  
เช่น ด้านการระบายน้้า เก็บกักน้้า การจัดการคุณภาพน้้า ขยะวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้้า การบ้ารุงรักษา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้้า สุนทรียภาพทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น โดยศึกษาปัญหาและผลกระทบทุกมิติของแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาต ิประเมินและจัดท าข้อมูลเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ า อาทิ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ริมน้ า การ
เปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา การลดลงของน้ าใต้ดิน คุณภาพน้ า การบ าบัดน้ าเสีย การเชื่อมต่อของเส้นทางน้ า 
(Riverine) รณรงค์สร้างความรู้และปลูกจิตส านึกผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จัดท าแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ า  
ล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติอย่างบูรณาการ และมีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือควบคุมการปล่อยน้ าเสียออกสู่
แหล่งน้ าที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งก าหนดมาตรการและกฎระเบียบจัดการขยะในแม่น้ า ล าคลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ รวมทั้งจัดท าคู่มือ/แผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วน
ร่วมในการก าจัดวัชพืชอย่างเป็นระบบในเชิงพาณิชย์โดยการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือส าหรับแม่น้ า ล าคลอง 
และแหล่งน้ าธรรมชาติและส ารวจและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเก่า ที่ไม่มีประโยชน์และไม่ใช้งานแล้วในแม่น้ า ล า
คลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น ฝายเก่า อาคารชลศาสตร์ และหลักรอ เป็นต้น ตลอดจนก าจัดสิ่ง 
กีดขวางที่เป็นโครงสร้างชั่วคราวหรือวัสดุต่าง ๆ ที่อยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ าล าคลอง เช่น นั่งร้าน เศษวัสดุ
ก่อสร้าง และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ 

๔) จัดท้าข้อก้าหนดในการออกแบบทั้งเชิงภูมิสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้้า ล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติ  โดยตั้งคณะกรรมการเพื่อก าหนดกรอบใน
การจัดท าข้อก าหนดในการออกแบบและตั้งคณะท างานประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถาบัน 
การศึกษาและสมาคมวิชาชีพ เพื่อจัดท าข้อก าหนดในการออกแบบในแต่ละด้าน 
 


