แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑๙) ประเด็น การบริหารจัดการน้้าทัง้ ระบบ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

สารบัญ
หน้า
๑

ส่วนที่ ๑

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ ๒

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ

๓

๒.๑

บทนำ

๓

๒.๑.๑ เป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ

๓

๒.๑.๒ ประเด็นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

๓

เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

๕

๒.๒
ส่วนที่ ๓

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้้า
ทั้งระบบ

๖

๓.๑

แผนย่อยกำรพัฒนำกำรจัดกำรน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มควำมมั่นคง
ด้ำนน้ำของประเทศ

๖

๓.๑.๑ แนวทำงกำรพัฒนำ

๖

๓.๑.๒ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด

๘

แผนย่ อยกำรเพิ่มผลิ ตภำพของน้ำทั้งระบบในกำรใช้น้ำอย่ำงประหยัด
รู้คุณค่ำและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสำกล

๙

๓.๒.๑ แนวทำงกำรพัฒนำ

๙

๓.๒.๒ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด

๑๐

แผนย่อยกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชำติ
ทั่วประเทศ

๑๑

๓.๓.๑ แนวทำงกำรพัฒนำ

๑๑

๓.๓.๒ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด

๑๒

๓.๒

๓.๓

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ทรัพยำกรน้ำเป็นทรัพยำกรที่มีควำมสำคัญสำหรับกำรดำรงชีพของมนุษย์ซึ่งถูกใช้เพื่อกิจกรรมต่ำง ๆ
ในชีวิตประจำวัน ทั้งเพื่อกำรบริโภคและอุปโภค เกษตรกรรม อุตสำหกรรม รวมถึงเพื่อปรับสมดุลของระบบนิเวศ
ที่ผ่ำนมำภำพรวมควำมต้องกำรใช้น้ำในประเทศ มีจำนวน ๑๕๑,๗๕๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร ขณะที่ศักยภำพของ
กำรเข้ำถึงแหล่งน้ำของภำคส่วนต่ำง ๆ มีจำนวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังมี
ควำมต้องกำรใช้น้ำเพิ่มขึ้นในอนำคตจำกกำรขยำยตัวของเมืองและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ โดยขำดกำรคำนึงถึง
ศักยภำพของลุ่มน้ำ และกำรใช้น้ำเพื่อกำรผลิตและอุปโภคอย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะภำคกำรเกษตร
ประกอบกับกำรบริหำรจัดกำรน้ำทั้งในมิติเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำวะน้ำแล้งหรือน้ำท่วม
ยังขำดกลไกในกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ไขและบรรเทำปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยจำนวนมำกต่อภำคกำรผลิตและประชำชน รวมถึงระบบนิเวศ
อย่ำงกว้ำงขวำง
จำกสถำนกำรณ์และเงื่อนไขกำรใช้น้ำดังกล่ำว ประเทศไทยจึงต้องให้ควำมสำคัญกับ กำรบริหำร
จัดกำรน้ำทั้งระบบ รวมทั้งกำรพัฒนำกำรจัดกำรน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มควำมมั่นคงด้ำนน้ำของประเทศ
ดังนั้น แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นกำรบริหำรจัดกำรน้ำทั้งระบบ จึงมุ่งเน้นกำรกำหนดเป้ำหมำย
และแนวทำงพัฒนำระบบจัดกำรน้ำทั้งระบบ เพื่อให้เกิดควำมมั่นคง เพิ่มผลิตผล ในเรื่องกำรจัดกำรและกำรใช้น้ำ
ทุกภำคส่วน โดยมีแนวทำงพัฒนำประกอบด้วยแผนย่อย ๓ แผน ดังนี้
๑) การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบ ด้วยกำรเพิ่มระดับควำมมั่นคงด้ำนน้ำอุปโภคบริโภค
โดยเฉพำะในพื้นที่ชนบท โดยยกระดับระบบน้ำสะอำดและกำรดูแลระบบน้ำในชุมชนชนบท เพิ่มระดับควำม
มั่นคงด้ำนน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชำติ แม่น้ำคูคลอง ปรับปรุงคุณภำพน้ำ และพัฒนำ
พื้น ที่ริมล ำน้ ำหลั ก เพื่อยกระดับคุ ณภำพชีวิตและกำรท่องเที่ยว เพิ่มระดับกำรฟื้นตัวจำกพิบัติภัยด้ำนน้ำ
และลดควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติด้ำนน้ำเทียบจำกกรณีปกติ โดยกำรปรับปรุงระบบเตือนภั ย กำรปรับปรุง
มำตรกำรเชิงโครงสร้ำงและไม่ใช้โครงสร้ำง บรรเทำภัยพิบัติทำงน้ำแบบบูรณำกำร พัฒนำระบบน้ำชุมชน
เพื่อเกษตรยังชีพนอกเขตชลประทำน (ร่วมกับยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง) ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำร
จั ด กำรน้ ำเชิ ง ลุ่ ม น้ ำโดยจั ด กฎ ระเบี ย บ องค์ ก ร จั ด ท ำแผนกำรพั ฒ นำระบบน้ ำในพื้ น ที่ ส ำคั ญ พั ฒ นำ
และดำเนินกำรโครงกำรทั้งด้ำนจัดหำและควำมต้องกำร พัฒนำควำมสำมำรถของทรัพยำกรมนุษย์และองค์ กร
ผู้ใช้น้ำ และกำรติดต่อพัฒนำโครงกำรระหว่ำงประเทศ
๒) การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยเพิ่มระดับควำมมั่นคงด้ำนน้ำในเขตเมืองด้วยกำรใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในกำรออกแบบระบบน้ำเพื่อเพิ่ มประสิทธิภ ำพกำรบริหำรจัดกำรน้ำ และพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
เพื่อกำรวำงแผน ติดตำมและประเมินผลเพิ่มระดับควำมมั่นคงด้ำนน้ำเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ โดยบูรณำกำร
กำรพัฒนำระบบประปำเมือง ระบบน้ำแบบบูรณำกำรและครบวงจร ในพื้นที่ พัฒนำเกษตร อุตสำหกรรม
ท่องเที่ยว และเพิ่มผลิตภำพจำกกำรใช้น้ำ ๑๐ เท่ำ (จำกค่ำเฉลี่ยปี พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยส่งเสริมกำรใช้น้ำซ้ำ
ปรับโครงสร้ำงกำรใช้น้ำ (ร่วมกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน)

-๑-

๓) การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ
ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชำติทั่ว ประเทศ โดยฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและกำรป้องกันตลิ่งและฝำยชะลอน้ำ
มีกำรวำงแผนกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบนพื้นฐำนของกำรรักษำสมดุลนิเวศ ส่งเสริมกลไกกำรมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรกำรจัดกำรอนุรักษ์และพัฒนำแม่น้ำ คู คลองและแหล่งน้ำธรรมชำติ มีโครงข่ำยกำรสัญจรทำงน้ำ
ที่ส ะดวก ปลอดภัย ประหยั ดและมีป ระสิ ทธิ ภ ำพ ส่ งเสริม สนับสนุนให้ ประชำชน องค์กรเอกชน เอกชน
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนักต่อคุณค่ำและควำมสำคัญของแม่น้ำ คู คลอง

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
๒.๑ บทน้า
กำรบริหำรจัดกำรน้ำทั้งระบบ ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำกำรจัดกำรน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่ม
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำของประเทศ โดยดำเนินกำรในกรอบลุ่มน้ำเป็นระบบ หลำยมิติ หลำยภำคส่วน เพื่อให้เกิด
ควำมสมดุลทั้งในด้ำนกำรจัดหำ กำรใช้ และกำรอนุรักษ์ ซึ่งมีแนวทำงกำรพัฒนำ ได้แก่ จัดกำรน้ำเพื่อชุมชน
ชนบท จั ดกำรน้ ำเพื่อสิ่ งแวดล้ อม จั ดระบบกำรจัดกำรน้ำในภำวะวิกฤติ ลดกำรเกิดน้ำท่ว มและภัยพิบั ติ
ทำงกำรเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทำน และจัดกำรบริหำรน้ำเชิงลุ่มน้ำอย่ำงมีธรรมำภิบำล เพิ่มผลิตภำพ
ของน้ำทั้งระบบในกำรใช้น้ำอย่ำงประหยัด รู้คุณค่ำ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสำกล
อนุรั กษ์ ฟื้น ฟู แม่น้ำล ำคลองและแหล่ งน้ำธรรมชำติทั่ว ประเทศ เพื่อใช้เป็นแหล่งระบำยน้ำ เก็บกักน้ำ
กำรจัดกำรคุณภำพน้ำ ป้องกันตลิ่งและฝำยชะลอน้ำ รวมทั้งเพื่อรักษำสมดุลนิเวศ เป็นต้น
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๑ ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุข
๒.๒ บ้ำนเมืองมีควำมมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๑ อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่ำงยั่งยืน มีสมดุล
๒.๒ ฟื้นฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทำงลบ
จำกกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโตบนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภำยในขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ
๒.๔ กองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน มีควำมพร้อม
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๒ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง

-๓-

๔.๒.๔ กำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งทำงบกและทำงทะเล
๔.๓ กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ
๔.๓.๓ กำรพัฒนำระบบเตรียมพร้อมแห่งชำติและกำรบริหำรจัดกำรภัยคุกคำมให้มี
ประสิทธิภำพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๓ สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว
๔.๓.๔ ท่องเที่ยวสำรำญทำงน้ำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๑ สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๔.๑.๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองให้ครอบคลุมแม่น้ำลำคลองทั่วประเทศ
๔.๕ พัฒนำควำมมั่นคงน้ำ พลังงำนและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๑ มีกำรพั ฒ นำกำรจัด กำรน้ำเชิ งลุ่ ม น้ำทั้ง ระบบเพื่อเพิ่ม ควำมมั่ นคงด้ำ นน้ ำ
ของประเทศ
๔.๕.๒ เพิ่มผลิตภำพของน้ำทั้งระบบ ในกำรใช้น้ำอย่ำงประหยัด รู้คุณค่ำ และสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มจำกกำรใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสำกล
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๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
๑. ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
ดัชนีควำมมั่นคง
ของประเทศเพิ่มขึ้น
ของประเทศ
ด้ำนน้ำของประเทศ
(ระดับ/คะแนน)
ระดับ ๒
(๖๐ คะแนน)
๒. ผลิตภำพของน้ำทั้งระบบ ระดับควำมมั่นคง และ/หรือ
ตำมแต่ละด้ำน
เพิ่มขึ้น ในกำรใช้น้ำ
ผลิตภำพจำกกำรใช้น้ำ (บำท/ และเพิ่ม ๓ เท่ำจำก
อย่ำงประหยัดและสร้ำง ลูกบำศก์เมตร)
ค่ำเฉลี่ยปัจจุบันปี
มูลค่ำเพิ่มจำกกำรใช้น้ำ
๒๕๖๑
๓. แม่น้ำลำคลองและ
สัดส่วนของแม่น้ำลำคลอง
ร้อยละ ๒๐
แหล่งน้ำธรรมชำติได้รับ และแหล่งน้ำธรรมชำติ
กำรอนุรักษ์และฟื้นฟู
ที่ไม่มีสิ่งรุกล้ำผิดกฎหมำย
สภำพให้มีระบบนิเวศที่ดี (ร้อยละของแม่น้ำ
ลำคลองและพื้นที่ชุ่มน้ำ
ทั้งประเทศ)
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ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ดัชนีควำมมั่นคง
ดัชนีควำมมั่นคง
ด้ำนน้ำของประเทศ ด้ำนน้ำของประเทศ
ระดับ ๓
ระดับ ๓
(๗๐ คะแนน)
(๗๕ คะแนน)
ตำมแต่ละด้ำน
ตำมแต่ละด้ำน
และเพิ่ม ๕ เท่ำจำก และเพิ่ม ๗ เท่ำจำก
ค่ำเฉลี่ยปัจจุบัน
ค่ำเฉลี่ยปัจจุบัน
ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๑
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๘๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ดัชนีควำมมั่นคง
ด้ำนน้ำของประเทศ
ระดับ ๔
(๘๐ คะแนน)
ตำมแต่ละด้ำน
และเพิ่ม ๑๐ เท่ำจำก
ค่ำเฉลี่ยปัจจุบัน
ปี ๒๕๖๑
ร้อยละ ๙๐

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
แผนแม่บทนี้มุ่งเน้นพัฒนำระบบจัดกำรน้ำทั้งระบบ เพื่อให้เกิดควำมมั่นคง เพิ่มผลิตผล ในเรื่องกำร
จัดกำรและกำรใช้น้ำทุกภำคส่ ว น ดูแลภัยพิบัติจำกน้ำทั้งระบบ ทั้งนี้ ในกำรดำเนินกำรจะต้องสร้ำงควำม
เชื่อมโยง ควำมสัมพันธ์และบูรณำกำรแบบหลำยมิติและหลำยภำคส่วน โดยคำนึงถึงทั้งด้ำนควำมต้องกำร
และกำรจั ด หำ ควำมแปรปรวนของสภำพภู มิ อ ำกำศ เพื่ อ เพิ่ ม ควำมมั่ น คงด้ ำ นน้ ำ อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ประสิทธิภำพ และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ

๓.๑ แผนย่ อยการพัฒนาการจั ดการน้้ าเชิ งลุ่ มน้้าทั้ งระบบเพื่ อเพิ่ มความมั่ นคงด้ านน้้ าของ
ประเทศ
กำรจัดกำรน้ำเพื่อเพิ่มควำมมั่นคงจะดำเนินกำรในกรอบลุ่มน้ำและเป็นระบบเพื่อให้เกิดควำมสมดุล
ทั้ ง ด้ ำ นกำรจั ด หำ กำรใช้ และกำรอนุ รั ก ษ์ โดยมี แ นวทำงกำรด ำเนิ น กำรเพื่ อ ชุ ม ชน เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
กำรจั ด กำรในภำวะวิ ก ฤติ และกำรบริ ห ำรจั ด กำรอย่ ำ งมี ธ รรมำภิบ ำล ซึ่ งจะต้อ งพั ฒ นำ ยกระดั บ ระบบ
กำรจัดกำรให้ทันสมัย มีคุณภำพ โดยใช้เทคโนโลยี กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และทุนทำงสังคมในแต่ละพื้นที่
เข้ำช่วย และตำมยุคของกำรพัฒนำของประเทศและโลก ดังนี้
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) จัดการน้้าเพื่อชุมชนชนบท พัฒนำกำรจัดกำรน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มควำมมั่นคง
ด้ำนน้ำของประเทศ โดยจัดให้มีน้ ำสะอำดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมำณ คุณภำพ และรำคำ
ที่เข้ำ ถึงได้ มีร ะบบกำรจั ดกำรน้ ำชุมชนที่เหมำะสมกับกำรพัฒ นำในมิ ติเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อ ม
อย่ำงยั่งยืน (KD11 ตำมเกณฑ์ของ ADB: ควำมมั่นคงด้ำนน้ำอุปโภคบริโภค)
๒) จัดการน้้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่พักน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชำติ (รวมลำน้ำ) แอ่งน้ำบำดำล กำรระบำยน้ำจำกเมืองชำยฝั่ง ให้มีปริมำณและคุณภำพน้ำ
และใช้ประโยชน์ได้ตำมเกณฑ์ของแต่ละลุ่มน้ำ และจัดทำแผนและดำเนินกำรป้องกัน ฟื้นฟู รักษำ ร่วมกับแผน
รักษำเขตต้นน้ำ และกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษำสภำพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำธรรมชำติ (รวมลำน้ำ) ตำมพื้นที่
ที่กำหนด ตำมควำมส ำคัญ และข้อตกลงที่มีของแต่ล ะลุ่ มน้ำ โดย (๑) มีกำรควบคุมปริมำณน้ำ กำรดูแล
คุ ณ ภำพน้ ำในล ำน้ ำ (๒) กำรจั ดหำโครงสร้ ำ งพื้ นฐำน และ (๓) ก ำหนดกติ กำดู แ ลสิ่ งแวดล้ อ มที่ จ ำเป็ น
เพื่อกำรจัดกำร (เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย กำรดูแลสำรเคมีภำคเกษตร กำรสูญเสียพื้นที่ป่ำ คุณภำพน้ำน่ำนน้ำ)
(KD42 ตำม ADB และให้สอดคล้องกับแผนย่อยจัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสำรเคมีในภำค
เกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลในเรื่องกำรจัดกำรคุณภำพน้ำ/คุณภำพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
แหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำทะเล)

1
2

Key Dimension 1 ควำมมั่นคงด้ำนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ตำมเกณฑ์ของธนำคำรพัฒนำเอเชีย (Asia Development Bank : ADB
Key Dimension 4 ควำมมั่นคงด้ำนน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม ตำมเกณฑ์ของธนำคำรพัฒนำเอเชีย (Asia Development Bank : ADB
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๓) จัดระบบการจัดการน้้าในภาวะวิกฤติ จัดระบบกำรจัดกำรพิบัติภัยจำกน้ำในภำวะวิกฤติ
(รวมภัยจำกน้ำท่วม ลมพำยุ ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม พำยุคลื่น (storm surge) และน้ำท่วมพื้นที่ติดทะเล
(coastal floods) ให้สำมำรถลดควำมสูญเสียและควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติที่เกิดจำกน้ำตำมหลักวิชำกำร
ให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และให้สำมำรถฟื้นตัวได้ในเวลำอันสั้น โดยแบ่งตำมลักษณะ
ของแต่ละพื้นที่และลุ่มน้ำ
๔) จัดการบริหารน้้าเชิงลุ่มน้้าอย่างมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย (๑) จัดกำรให้มีกำรจัดหำ
และใช้น้ำที่สมดุล ทันสมั ย ทันกำรณ์ และสร้ำงควำมเป็นธรรม ใช้มำตรกำรทั้งทำงโครงสร้ำ ง กฎระเบียบ
กำรวำงองค์กรกำรจัดกำร กำรจัดหำและใช้น้ำที่ ได้สมดุล (๒) มีระบบและกลไกกำรจัดสรรน้ำ กำรกำหนด
โควตำน้ำที่จำเป็นและเป็นธรรม เพื่อกำรยกระดับผลิตภำพกำรใช้น้ำให้เทียบเท่ำระดับสำกล (๓) กำรพัฒนำ
รู ป แบบเพื่อยกระดับ กำรจั ดกำรน้ ำในพื้น ที่ และลุ่ มน้ำ (ที่เ ชื่อมโยงกำรตลำด กำรผลิ ต พลั ง งำนของเสี ย
ตำมแนวคิ ด circular economy) และกำรผั น น้ำในพื้ นที่ ที่ มีค วำมส ำคั ญ (๔) กำรเตรี ย มควำมพร้ อ ม
ทำงบุคลำกร สังคม สำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรพัฒนำเครื่องมือกำรจัดกำร (๕) กำรหำทุนจำกแหล่งต่ำง ๆ
(๖) กำรดำเนินกำรเพื่อสร้ำงสมดุล สร้ำงวินัยของประชำชนในกำรใช้น้ำและกำรอนุรักษ์อย่ำงรู้คุณค่ำ พร้ อมทั้ง
มีกำรแลกเปลี่ ย นประสบกำรณ์ สำรสนเทศกับนำนำชำติ (๗) กำรดำเนินกำรร่ว มใช้น้ำกับแม่น้ำระหว่ำง
ประเทศ โดยพิจำรณำและดำเนินกำรโครงกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงกับประเด็น ควำมมั่นคงอื่น กำรพัฒนำ
ด้ำนอื่นร่วมกับระดับสำกล และ (๘) กำรศึกษำ วิจัย พัฒนำ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับทรัพยำกรน้ำ
พร้อมทั้งกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของภำคกำรผลิตและบริกำร และรองรับ
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมในอนำคต
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๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑. ระดับควำมมั่นคง
ด้ำนน้ำอุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้นจำกระดับ ๓
ให้เป็นระดับ ๔
(สูงสุดที่ระดับ ๕)

ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
อุปโภคบริโภค
(ระดับ)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
อุปโภคบริโภค
อยู่ในระดับ ๓.๒๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
อุปโภคบริโภค
อุปโภคบริโภค
อยู่ในระดับ ๓.๕
อยู่ในระดับ ๓.๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
อุปโภคบริโภค
อยู่ในระดับ ๔

ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
เพื่อสิ่งแวดล้อม
(ระดับ)

ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
เพื่อสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับ ๒.๕

ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
เพื่อสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับ ๓

ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
เพื่อสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับ ๓.๕

ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
เพื่อสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับ ๔

กำรรับมือกับพิบัติภัย
ด้ำนน้ำอยู่ในระดับ
๓.๐

กำรรับมือกับพิบัติภัย
ด้ำนน้ำอยู่ในระดับ
๓.๕

กำรรับมือกับพิบัติภัย
ด้ำนน้ำอยู่ในระดับ
๔.๐

กำรรับมือกับพิบัติภัย
ด้ำนน้ำอยู่ในระดับ
๔.๐

ระดับธรรมำภิบำล
ไม่น้อยกว่ำ ๗๐
คะแนน

ระดับธรรมำภิบำล
ไม่น้อยกว่ำ ๗๕
คะแนน

ระดับธรรมำภิบำล
ไม่น้อยกว่ำ ๘๐
คะแนน

ระดับธรรมำภิบำล
ไม่น้อยกว่ำ ๘๐
คะแนน

ตัวชี้วัด

๒. ระดับกำรรับมือกับ
ดัชนีกำรรับมือกับพิบัติภัย
พิบัติภัยด้ำนน้ำเพิ่มขึ้น ด้ำนน้ำ
(ระดับ)
๓. ยกระดับธรรมำภิบำล ดัชนีธรรมำภิบำล
ในกำรบริหำรจัดกำรน้ำ ในกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
เพิ่มขึ้นจำกปัจจุบัน
(ระดับ)
๖๔ คะแนน ให้เป็น
๘๐ คะแนน

-๘-

๓.๒ แผนย่อยการเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล
กำรจัดกำรน้ำในเขตเมือง นอกจำกจะพิจำรณำในกรอบปริมำณ คุณภำพแล้ว จำต้องพิจำรณำผลิตภำพ
ของกำรใช้น้ำให้เหมำะสมกับทรัพยำกรน้ำที่มีอยู่จำกัดของแต่ละพื้นที่ โดยจะต้องรองรับต่อควำมต้องกำรใช้น้ำ
ที่มำกขึ้นจำกกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ สังคมของเมืองในอนำคต กำรจัดกำรน้ำเพื่อกำรพัฒนำ ต้องคำนึงถึง
กำรเพิ่ม ผลิ ตภำพของน้ ำทั้ง ระบบ โดยกำรจัด หำและใช้น้ ำอย่ ำงประหยัด รู้ คุณ ค่ำ กำรลดควำมสู ญเสี ย
และสร้ ำงมูล ค่ำเพิ่มจำกกำรใช้น้ ำ ให้ ทัดเทียมกับระดับสำกล ทั้งเพื่อตอบสนองกำรเติบโตของเศรษฐกิจ
และสังคมในอนำคต (ทั้งภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรม บริกำรและพลังงำน) ดังนี้
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) จัดการน้้าในเขตเมือง จัดให้มีน้ำเพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของเขตเมืองเพื่อกำรอยู่อำศัย
กำรพำณิ ช ย์ แ ละบริ ก ำร พร้ อ มระบบจั ด กำรน้ ำในเขตเมื อ ง มี ร ะบบแผนผั ง น้ ำ ระบบกระจำยน้ ำดี
ระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบำยน้ำ คุณภำพในทำงน้ำ สำหรั บภำคบริกำรในเขตเมือง
รวมถึ ง น้ ำส ำหรั บ ผู้ มี ร ำยได้ ต่ ำในชุ ม ชนเมื อ งให้ เ พี ย งพอต่ อ ควำมต้ อ งกำรทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม ำณและคุ ณ ภำพ
โดย (๑) พัฒนำระบบน้ำในเมืองที่มีควำมเชื่อมโยง มีแหล่งน้ำสำรอง ทบทวนและจัดทำแผนตำมควำมสำคัญ
ของแต่ละพื้นที่ โดยใช้น้ำจำกหลำยแหล่ง กำรใช้น้ำซ้ำในพื้นที่วิกฤติ และ (๒) สร้ำงระบบระบำยน้ำ ระบบกัก
เก็บน้ำในเมือง รวมถึงแนวคิดเมืองซับน้ำ (sponge city) (KD3 ตำมเกณฑ์ ADB)
๒) จั ด การน้้ า เพื่ อ การพั ฒ นา จั ด ให้ มี น้ ำอย่ ำ งเพี ย งพอส ำหรั บ กำรพั ฒ นำเกษตร
และอุตสำหกรรมตำมแผนกำรเติบโตแบบสีเขียว กำรท่องเที่ยว และเพื่อผลิตพลังงำน พร้อมมีระบบดูแลน้ำ
ภำยในพื้นที่สำหรับผู้ใช้น้ำในนิคมเกษตร อุตสำหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทำน พื้นที่เกษตรน้ำฝน พื้นที่
เศรษฐกิจ พิเศษ แหล่ งท่องเที่ย ว เกษตรพลั งงำน เกษตรเพิ่มมู ล ค่ำและเป็นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้ อม โดย (๑)
ทบทวนระบบน้ำตำมกำรปรับโครงสร้ำงเกษตร และอุตสำหกรรมที่เปลี่ยนไป (๒) เน้นปรับโครงสร้ำงกำรใช้น้ำ
(๓) กำหนดสัดส่วนกำรใช้น้ำในแต่ละภำคส่วน (KD2 ตำมเกณฑ์ ADB) (๔) มีระบบกำรขออนุญำตใช้น้ำ
โดยพิจำรณำตำมเกณฑ์ ควำมสำคัญ และผลิตภำพกำรใช้น้ำ และ (๕) กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุน
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของภำคกำรผลิตและบริกำร และรองรับกำรเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนำคต
๓) เพิ่มผลิตภาพของการใช้น้า โดยกำรใช้น้ำอย่ำงมีคุณค่ำ กำรใช้น้ำซ้ำ กำรนำน้ำกลับมำ
ใช้ใหม่ เพิ่มประสิทธิภำพกำรส่งและกำรใช้น้ำทุกภำคส่วน พร้อมเพิ่มกำรเก็บกักน้ำในพื้นที่

-๙-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑. ระดับควำมมั่นคง
ด้ำนน้ำในเขตเมือง
เพิ่มขึ้น
๒. ระดับควำมมั่นคง
ด้ำนน้ำเพื่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น
๓. ผลิตภำพจำกกำร
ใช้น้ำเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
ในเขตเมือง
ในเขตเมือง
ในเขตเมือง
ในเขตเมือง
อยู่ในระดับ ๑.๕
อยู่ในระดับ ๒
อยู่ในระดับ ๓
อยู่ในระดับ ๔
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
อยู่ในระดับ ๔.๒
อยู่ในระดับ ๔.๔
อยู่ในระดับ ๔.๘
อยู่ในระดับ ๕.๐

ดัชนีควำมมั่นคง
ด้ำนน้ำในเขตเมือง
(ระดับ)
ดัชนีควำมมั่นคง
ด้ำนน้ำเพื่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ
(ระดับ)
ผลิตภำพจำกกำรใช้น้ำ เพิ่ม ๓ เท่ำจำกค่ำเฉลี่ย เพิ่ม ๕ เท่ำจำกค่ำเฉลี่ย
(บำท/ลูกบำศก์เมตร) ปัจจุบันปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

-๑๐-

เพิ่ม ๗ เท่ำจำกค่ำเฉลี่ย เพิ่ม ๑๐ เท่ำจำกค่ำเฉลี่ย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๓ แผนย่อยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ
กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชำติทั่วประเทศ โดยให้ควำมสำคัญกับกำรสำรวจ
พิสูจน์แนวเขตแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชำติ และขึ้นทะเบียนแนวเขตแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำ
ธรรมชำติ กำรทำแผนรื้อถอนสิ่งก่อสร้ำงและอำคำรที่รุกล้ำแม่น้ำ ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชำติและรับฟัง
ควำมคิ ดเห็ น และกำรมี ส่ ว นร่ ว มของประชำชนทุก ภำคส่ ว น กำรอนุรั กษ์ ฟื้นฟู และพั ฒ นำแม่ น้ำ ล ำคลอง
และแหล่ งน้ ำธรรมชำติ ในทุก มิติ เช่ น ด้ ำนกำรระบำยน้ำ เก็ บกัก น้ำ กำรจั ดกำรคุณ ภำพน้ำ ขยะวั ช พื ช
สิ่งกีดขวำงทำงน้ำ กำรบำรุงรักษำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำ สุนทรียภำพทำงธรรมชำติ
ระบบนิเวศ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เป็นต้น ให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรเชิงพื้นที่ ตลอดจนมีกำร
จัดทำข้อกำหนดในกำรออกแบบทั้งเชิงภูมิสถำปัตยกรรมและวิศวกรรมเพื่อกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง
และแหล่งน้ำธรรมชำติ
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พิสูจน์และสอบเขตตามเอกสารสิทธิ์ แนวแม่น้า ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ
ให้ชัดเจนและขึ้นทะเบียนโดยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยสำรวจ พิสูจน์แนวเขตแม่น้ำลำคลองและแหล่ง
น้ำธรรมชำติ และขึ้นทะเบียนแนวเขตแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชำติ
๒) จัด การ แก้ไขปัญหา และป้องกันการรุกล้้าแนวเขตแม่น้า ล้า คลอง และแหล่งน้้า
ธรรมชาติ โดยทำแผนรื้อถอนสิ่งก่อสร้ำงและอำคำรที่รุกล้ำแม่น้ำ ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชำติและรับฟัง
ควำมคิดเห็นและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วน
๓) อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาแม่ น้ า ล้ า คลอง และแหล่ ง น้้ า ธรรมชาติ ในทุ ก มิ ติ
เช่น ด้านการระบายน้้า เก็บกักน้้า การจัดการคุณภาพน้้า ขยะวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้้า การบ้ารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้้า สุนทรียภาพทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็น ต้ น โดยศึกษำปัญหำและผลกระทบทุกมิติของแม่น้ำล ำคลองและแหล่ งน้ำ
ธรรมชำติ รณรงค์สร้ำงควำมรู้และปลูกจิตสำนึกผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน จัดทำแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ำ
ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชำติอย่ำงบูรณำกำร และมีระบบบำบัดน้ำเสียหรือควบคุมกำรปล่อยน้ำเสียออกสู่
แหล่งน้ำที่ได้มำตรฐำน รวมทั้งกำหนดมำตรกำรและกฎระเบียบจัดกำรขยะในแม่น้ำ ลำคลองและแหล่งน้ำ
ธรรมชำติ รวมทั้งจัดทำคู่มือ/แผ่นพับ เพื่อประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชนมีควำมตระหนักและมีส่วนร่วมในกำร
ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชำติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วม
ในกำรกำจัดวัชพืชอย่ ำงเป็น ระบบในเชิงพำณิช ย์โ ดยกำรวิจัยและพัฒ นำเครื่องมือส ำหรับแม่น้ำ ล ำคลอง
และแหล่ งน้ ำธรรมชำติ และสำรวจและรื้ อถอนสิ่ งก่อสร้ำงเก่ำ ที่ไม่มีประโยชน์และไม่ใช้งำนแล้ ว ในแม่น้ำ
ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชำติ เช่น ฝำยเก่ำ อำคำรชลศำสตร์ และหลักรอ เป็นต้น ตลอดจนกำจัดสิ่งกีดขวำง
ที่เป็นโครงสร้ำงชั่วครำวหรือวัสดุต่ำง ๆ ที่อยู่ใต้สะพำนข้ำมแม่น้ำลำคลอง เช่น นั่งร้ำน เศษวัสดุก่อสร้ำง
และสิ่งปลูกสร้ำงอื่น ๆ
๔) จั ด ท้ า ข้ อ ก้ า หนดในการออกแบบทั้ ง เชิ ง ภู มิ ส ถาปั ต ยกรรมและวิ ศ วกรรม
เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้า ล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติ โดยตั้งคณะกรรมกำรเพื่อกำหนดกรอบในกำร
จัดทำข้อกำหนดในกำรออกแบบ และตั้งคณะทำงำนประกอบด้วยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สถำบันกำรศึกษำและ
สมำคมวิชำชีพ เพื่อจัดทำข้อกำหนดในกำรออกแบบในแต่ละด้ำน

-๑๑-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แม่น้ำลำคลองและ
แหล่งน้ำธรรมชำติ
ทั่วประเทศมีระบบนิเวศ
และทัศนียภำพที่ดี
มีคุณภำพได้มำตรฐำน
เพิ่มขึ้น

สัดส่วนพื้นที่ลำคลอง
ที่ได้รับกำรฟื้นฟู
(ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำย)
สัดส่วนพื้นที่ลำน้ำ
ที่ได้รับกำรฟื้นฟู
(ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำย)
สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้ำและ
แหล่งน้ำที่ได้รับกำรฟื้นฟู
(ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำย)

สัดส่วนพื้นที่ชุมชน
(นอกเขต กทม.ที่เป็นชุมชน
ขนำดใหญ่) ริมแม่น้ำ
ลำคลอง และแหล่งน้ำ
ธรรมชำติ (ร้อยละของพื้นที่
เป้ำหมำย)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
คลองสำยหลักในเขต คลองสำยหลักในเขต
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
คลองส่วนที่เหลือ
ควำมสำเร็จร้อยละ ๕๐
ส่วนที่เหลือ
ควำมสำเร็จร้อยละ ๙๐
ควำมสำเร็จร้อยละ ๗๕
ลำน้ำสำยหลักใน ๒๕ ลำน้ำสำยหลักใน ๒๕ ลำน้ำสำยหลักใน ๒๕
ลุ่มน้ำ ควำมสำเร็จ
ลุ่มน้ำ ควำมสำเร็จ
ลุ่มน้ำ ควำมสำเร็จ
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๒๐
- พื้นที่ชุ่มน้ำ Ramsar - ลำน้ำสำขำใน ๒๐
ลำน้ำสำขำใน ๒๕
Site ควำมสำเร็จ
ลุ่มน้ำ ควำมสำเร็จ
ลุ่มน้ำ ควำมสำเร็จ
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๕๐
- แหล่งน้ำธรรมชำติ
- พื้นที่ชุ่มน้ำที่มี
ที่มีพื้นที่ผิวน้ำเกิน
ควำมสำคัญระดับชำติ
ควำมสำเร็จร้อยละ ๙๐ ๑,๐๐๐ ไร่ ควำมสำเร็จ
ร้อยละ ๙๐
ควำมสำเร็จร้อยละ
ควำมสำเร็จร้อยละ
๕๐
๙๐

-๑๒-

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

