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บทคัดย่อ 

รายงานแผนงานขับเคลื่อนโครงการบรรเทาปัญหาด้านน้ำเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์

เพื ่อจัดทำแผนพัฒนาโครงการเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที ่เป้าหมาย  

(Area Based) พร ้อมว ิ เคราะห์ความเหมาะสมทางด ้านเศรษฐศาสตร์ ภาพรวมและเสนอแนะ 

แนวทางจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนสำหรับพัฒนาโครงการ ให้สามารถขับเคลื่อนแผนงานโครงการได้ 

อย่างเป็นรูปธรรม 

จากพื้นที่เป้าหมาย (Area Based) ทั่วประเทศ จำนวน 66 พื้นที่ ได้คัดเลือกพื้นที่ที่มี
ลำดับความสำคัญสูงเป็นพื้นที่เป้าหมายการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง (Area Based) ที่เร่งด่วน
ได้ 20 Area Based โดยคัดเลือกโครงการที ่มีศักยภาพสามารถเริ ่มดำเนินการได้ภายในช่วงปี  
พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2565 จำนวน 103 โครงการ วงเงินก่อสร้าง 420,035 ล้านบาท เมื่อดำเนินการ
แล้วเสร็จจะได้ความจเุก็บกักเพิ่มขึ้น 2,985 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 6,759,512 ไร่ 

การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจภาพรวมของแผนพัฒนาโครงการเร่งด่วนเพื่อการ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่เป้าหมาย (Area Based) พบว่าในกรณีที่ไม่ดำเนินโครงการ
ทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ (GDP) โดยรวม ในกรณีปัญหาน้ำท่วม มูลค่า 369,501 ล้านบาท 
หรือประมาณร้อยละ 2.16 ของ GDP ปี 2562 และกรณีปัญหาน้ำแล้ง มูลค่า 327,220 ล้านบาท หรือ
ประมาณร้อยละ 1.91 ของ GDP ปี 2562  และผลประโยชน์ที ่ได้จากการดำเนินโครงการต่อ 
ภาคการเกษตรในการป้องกันพื้นที่น้ำท่วมทำให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ (GDP) โดยรวมในกรณีปัญหา
น้ำท่วม มูลค่า 61,409 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 0.36 ของ GDP ปี 2562 และแก้ปัญหาน้ำแลง้ 
มูลค่า 148,846 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 0.87 ของ GDP ปี 2562  

เห็นควรเร่งดำเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาน้ำเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยหาแหล่งเงิน
งบประมาณที่เหมาะสม ทั้งนี้วิธีการกู้เงินเพื่อลดข้อจำกัดของงบประมาณแผ่นดินก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถ
ขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกลุ่มโครงการดังกล่าวมีคุณสมบัติสอดคล้องกับแนว
ทางการเสนอขอใช้เงินกู้ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2561 ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) อย่างแท้จริงและครบถ้วน 
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1.  เหตุผลความจำเป็น 
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มาอย่างช้านาน แม้จะมีการดำเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องในทุกรัฐบาล แต่ด้วยด้วยสภาพ
ปัจจัยด้านต่าง ๆ ทั้งปัจจัยทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงปัจจัยด้านนโยบาย จึงทำให้
การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น จากข้อมูลพบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด 
320 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากประมาณ 27 ล้านไร่ และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
ซ้ำซากประมาณ 10 ล้านไร่ โดยในแต่ละพื้นที่มีความสำคัญและเร่งด่วนในการแก้ปัญหาที่
แตกต่างกัน ประกอบกับ ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาการใช้จ่าย
อย่างเหมาะสม และด้วยสภาวการณ์ในปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นทั่วโลก  
จึงทำให้ปัญหาเรื่องอุทกภัยและภัยแล้งได้ทวีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ 

รัฐบาลโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและ
ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ จึงมีนโยบายตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขึ้น  
ในปี พ.ศ.2561 โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท 
และมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่ การ
ปฏิบัติ รวมทั ้งบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ แผนงาน โครงการ งบประมาณบริหารจัดการ  
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 20 ปี และการกำหนดพื้นที่สำคัญที่มีปัญหาด้านน้ำรวมทั้งแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ  
(Area Based) 66 พื ้นที ่เป็นกลยุทธ์หนึ ่งตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  
ที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่วิกฤต  

แผนพัฒนาโครงการเร่งด่วน เพื ่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที ่เป้าหมาย  
(Area Based) สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่สำคัญได้อย่างเหมาะสมทั้งด้านงบประมาณและในเชิง
ยุทธศาสตร์ของพื ้นที ่ โดยมุ ่งเน้นไปที ่การบูรณาการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ศักยภาพสูงที่สุด 
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1.2  วัตถุประสงค์ของรายงาน 

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโครงการเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่
เป้าหมาย (Area Based) พร้อมวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์และเสนอแนะแนว
ทางการจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนสำหรับพัฒนาโครงการ ให้สามารถขับเคลื ่อนแผนงาน
โครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1.3  ขอบเขตการดำเนินการ 

พ้ืนท่ีเป้าหมายการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง (Area Based) 

1.4  วิธีการดำเนินการ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมาย (Area Based) ที่จำเป็นต้องแก้ไขเชิง
บูรณาการ  

2. จัดลำดับ Area Based ที่ต้องขับเคลื่อนเร่งด่วน 
3. คัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพี้นที ่
4. วิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ พร้อมเสนอแนะกระบวนการจัดหา

แหล่งเงินทุนสนับสนุนสำหรับพัฒนาโครงการ 
5. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

  



แผนงานขับเคลื่อนโครงการ             3 
บรรเทาปัญหาด้านน้ำเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  กลุ่มวิเคราะห์เชิงพื้นที่และโครงการสำคัญ 

  กองนโยบายและแผนแม่บท 

2. แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

2.1  ความเป็นมา 

 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำ (ปี พ.ศ. 2558 - 2569) เพื่อเป็นกรอบนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และคุณภาพนำ้ของประเทศให้เปน็ไปอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ 

 มติ กนช. 1/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบให้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุง 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จาก 12 ปี (2558 - 2569) เป็น 20 ปี (2561 - 2580) 
เพื่อให้เป้าหมายของการพัฒนาสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาประเทศ มีความชัดเจน 
และสามารถนำไปขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 มติ กนช. 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561  ได้เห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 20 ปี โดยใหแ้ผนดังกล่าวฯ เป็นแผนหลัก (แผนระดบัที่ 3 ) ในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำทั้งระบบอย่างบรูณาการ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม เพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน ซึ่งถ่ายทอดลงสู่การดำเนินงานตามแผนแม่บทการ
บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (แผนระดับ 2 : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 19 ) นอกจากนี้ 
ยังได้พิจารณาให้สอดรับกับประเด็นการปฏิรูปด้านทรัพยากรน้ำและเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื (SDGs)  

2.2  ผลการดำเนินการ 
2.2.1  วิสัยทัศน์และเป้าหมายรวม 

  ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ ไว้ดังนี้“ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัย
ลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”  
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  แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่  
ด้านที ่1 การจัดการน้ำอุปโภค บริโภค  
ด้านที ่2 การสร้างความมัน่คงของน้ำ ภาคการผลิต  
ด้านที ่3 การจัดการน้ำทว่มและอุทกภัย  
ด้านที ่4 การจัดการคุณภาพน้ำ และอนรุักษ์ทรัพยากรน้ำ  
ด้านที ่5 การอนุรักษ์ฟื้นฟสูภาพป่าต้นนำ้ที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน  
ด้านที ่6 การบริหารจัดการ  
 

ดังแสดงภาพรวมแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ใน รูปที่ 2-1 และ
เป้าประสงค์ตามแผนแม่บท ใน ตารางที่ 2-1 

 
รูปที่ 2-1 แผนแม่บทการบริหารจัดการนำ้ 
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ตารางที่ 2-1 เป้าประสงค์ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนแม่บท เป้าประสงค ์

ด้านที่ 1 การจัดการ
น้ำอุปโภค บริโภค 

จัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน ครบทุกหมู่บ้านหรือ
ทุกครัวเรือน ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
รวมทั้งการจัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ซึ ่งขาดแคลนแหล่งน้ำต้นทุน 
พัฒนาน้ำดื่มให้ได้มาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม และการประหยัดน้ำ โดย
ลดการใช้น้ำภาคครัวเรือน ภาคบริการ และภาคราชการ 

ด้านที่ 2 การสร้าง 
ความมั่นคงของน้ำ 
ภาคการผลิต 

พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและระบบส่งน้ำใหม่ให้เต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการ
จัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน เพื่อขยายโอกาสจากศักยภาพโครงการ
ขนาดเล็กและลดความเสี่ยงในพื้นที่ไม่มีศักยภาพ ลดความเสี่ยง/ความ
เสียหายลง ร้อยละ 50 รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพและปรับโครงสร้างการใช้น้ำ 
โดยดำเนินการร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพื่อยกระดับ
ผลิตภาพด้านน้ำทั้งระบบ 

ด้านที่ 3 การจัดการ 
น้ำท่วมและอุทกภัย 

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การจัดระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง  
การจัดการพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ชะลอน้ำ รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยในเชิง
พื้นที่อย่างเป็นระบบ ในระดับลุ่มน้ำและพื้นที่วิกฤต (Area based) ลุ่มน้ำ
ขนาดใหญ่/ลุ ่มน้ำสาขา ลดความเสี ่ยงและความรุนแรงลงไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 60 

ด้านที่ 4 การจัดการ
คุณภาพน้ำ และ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวม
ของชุมชน การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ ป้องกันและลดการเกิดน้ำเสียต้น
ทาง การควบคุมปริมาณการไหลของน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ พร้อมทั้งพื้นฟู
แม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสำคัญในทุกมิติ เพื่อการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ 
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ด้านที่ 5 การอนุรักษ์
ฟื้นฟูสภาพปา่ต้นน้ำ 
ที่เสื่อมโทรม และ
ป้องกันการพังทลาย 
ของดิน 

อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูพื้นที่ป่าต้นนำ้ที่เสื่อมโทรม การป้องกนั และลดการชะล้าง
พังทลายของดินในพืน้ที่ต้นน้ำและพืน้ที่ลาดชัน 

ด้านที่ 6 การบริหาร
จัดการ 

จัดตั้งองค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (คณะกรรมการทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ คณะกรรมการลุ่มน้ำ ฯลฯ) ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาและการหา
แหล ่ง เง ินท ุน พ ัฒนาระบบฐานข ้อม ูลประกอบการต ัดส ินใจ  
(คลังน้ำชาติ) สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างภาครัฐและเอกชน การบริหารจัดการชลประทาน การศึกษาวิจัย 
เตรียมความพร้อม ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้อง สร้างจิตสำนึกในการอนุร ักษ์
ทรัพยากรน้ำ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสนับสนุนการ
สร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการบริการและการผลิต รวมถึงพัฒนารูปแบบ
เพื่อยกระดับการจัดการน้ำในพื้นที ่และลุ่มน้ำ (เชื ่อมโยงการตลาด 
พลังงาน การผลิต และของเสีย) 
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2.2.2  แนวทางการขับเคลื่อนแผนแมบ่ทการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี สู่การปฏิบัต ิ

  แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –2580) ได้จัดทำให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
โดยสำหรับการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี สู่การปฏิบัติ (แสดงผัง

การขับเคลื่อนแผนแม่บท ใน รูปที่ 2-2 สรุปได ้ดังนี ้ 

  1. คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –2580)  

2. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  และหน่วยงานถ่ายทอดแผนแม่บทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ลงสู่แผนปฏิบัติการตามภารกิจ (แผนแม่บทรายพื้นที่วิกฤติ/โครงการ
สำคัญ)  รวมถึงได้นำผลการวิเคราะห์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Environmental Assessment: SEA) ในการวิเคราะห์ กำหนดประเด็นและเป้าหมายเบื้องต้น

สำหรับแผนแม่บทลุ่มน้ำ   
3. คณะกรรมการลุ่มน้ำ ทำหน้าที่วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผนกลุ่มจังหวัด จังหวัด/

ท้องถิ่น และสถานการณ์ของพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมถึงจัดลำดับความสำคัญแผนแม่บทลุ่มน้ำ ประกอบด้วย  

1) แผนปฏิบัติการตามภารกิจ และ 2) แผนงานตามความต้องการในระดับท้องถิ่น/จังหวัด 
  4. เลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำ ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และจัดทำแผนบูรณา
การงบประมาณ ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทลุ่มน้ำ และเสนอให้คณะกรรมการลุ่มน้ำพิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยเมื ่อคณะกรรมการลุ ่มน้ำให้ความเห็นชอบแล้ว จะได้เสนอให้คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ความเห็นชอบโดยแผนบูรณาการงบประมาณประจำปีนั้น คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อแผนดังกล่าวผ่าน
ความเห็นชอบแล้ว กระทรวงเจ้าสังกัดจะได้ขอจัดสรรงบประมาณต่อสำนักงบประมาณในการขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการ ต่อไป 
 ทั้งนี้ จะมีการปรับปรุงการจัดทำงบประมาณรายปี และปรับปรุงแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำทุก 5 ปี พร้อมทั ้งจะต้องพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลในทุกระดับ  
เพื่อปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับบริบทและแนวทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง 
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รูปที่ 2-2 การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

 
2.3  กระบวนการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ 

2.3.1  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาแหล่งน้ำจากนโยบายรัฐกบัแผนพัฒนาด้านอื่นๆ 
แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายรัฐ นอกจากจะเป็นการบรรเทาภัยต่างๆ ด้าน

น้ำซึ่งมักจะเริ่มต้นจากปัญหาสาธารณะแล้ว ยังมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้าน
อื ่นๆ เช่น การพัฒนาทางด้านสังคม การพัฒนาทางด้านการเกษตร การพัฒนาทางด้าน
อุตสาหกรรม และด้านการรักษาสภาพแวดล้อม โดยมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ระดับชาติ คือ การพัฒนา
ประเทศ และการกินดีอยู่ดีของประชาชน ซึ่งจะได้รับการทบทวน และกำหนดโดยรัฐบาลร่วมกับ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงควรจัดทำแผนบูรณาการที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้แผนงานที่แต่ละหน่วยงานสามารถนำไป
ดำเนินการต่อได้ จนถึงขั้นจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่สอดคล้องกัน ดังแสดงใน รูปที่ 2-3 



แผนงานขับเคลื่อนโครงการ             9 
บรรเทาปัญหาด้านน้ำเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  กลุ่มวิเคราะห์เชิงพื้นที่และโครงการสำคัญ 

  กองนโยบายและแผนแม่บท 

 
รูปที่ 2-3 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาแหล่งน้ำจากนโยบายรัฐ กับแผนด้านอื่นๆ 

 2.3.2  กระบวนการที่ได้มาของโครงการสำคัญ 

แผนงานโครงการสำคัญ สามารถเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ การดำเนินการตาม
นโยบายรัฐ   (Top-Down) ซึ่งจำเป็นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน และ แบบการร้องขอ
จากประชาชน(Bottom-Up) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็ก เนื่องจากปัญหาระดับพื้นที่  

สำหรับการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐ มักจะเกิดจากปัญหาสาธารณะในวงกว้าง 
จึงเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ในภาพรวม เช่น แผนพัฒนาลุ่มน้ำ (Basin Planning) การกำหนดพื้นที่
เป ้าหมายในการแก้ป ัญหา (Area-Based Approach) ก ่อนที ่จะดำเน ินการในขั ้นตอนต่อไป  
คือการวางแผนพัฒนาโครงการ (Project Planning)  

แผนพัฒนาลุ่มน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาในภาพรวม ได้แก่ การกำหนดปัญหา 
กำหนด เป้าหมาย และกำหนดมาตรการในการแก้ปัญหา ส่วนการวางแผนพัฒนาโครงการมี
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการทั้งทางด้านวิศวกรรมและความคุ้มค่าในการ
ลงทุนตลอดจนผลกระทบสิ่งแวดสัอม และขีดความสามารถในการแก้ปัญหาของโครงการ ซึ่งเมื่อพบว่า
โครงการมีความเหมาะสม จึงสู่กระบวนการ สำรวจ ออกแบบ และการก่อสร้าง ต่อไป อย่างไรก็ตาม 
การดำเนินการโครงการสำคัญๆ ที่มีการลงทุนที่สูง มีผลกระทบในวงกว้างจำเป็นต้องผ่านการเห็นชอบ 
จาก กนช. และ ครม.(วงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป) ด้วย ดังแสดงในรูปที่ 2-4 
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รูปที่ 2-4 กระบวนการที่ได้มาของโครงการสำคัญ 
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2.4 แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 รูปที่ 2-5 ถึงรูปที่ 2-9 แสดงแนวคิดและแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 20 ปี ในแตล่ะพื้นที่ทั่วประเทศ  

 

รูปที่ 2-5 แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ีภาคเหนือ 
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รูปที่ 2-6 แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
รูปที่ 2-7 แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ีภาคกลาง 
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รูปที่ 2-8 แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ีภาคตะวันออก 

 
รูปที่ 2-9 แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ีภาคใต ้
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3.  การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area Based)  

3.1  นิยามและความจำเป็นในการบริหารทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที ่Area Based 

“พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง ซ้ำซาก หรือปัญหาอื่นๆ ของทรัพยากรน้ำ จำเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไขเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พื้นที่ที่ประสบปัญหาและความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นลดน้อยลง รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล และพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ” 

3.2  ความจำเป็นในการบริหารจัดการบน Area Based 

1. แก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่โดยการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานเข้าด้วยกัน ช่วยให้การใช้
จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน สามารถกำหนดขนาดของการพัฒนา
โครงการต่างๆ ให้เหมาะสม 

2. มีการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้มาตรการที่ใช้
สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้างร่วมกัน 

3. มีแนวทางและเป้าหมายการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลได้ 

ปัจจัยที่นำมาพิจารณากำหนดพื้นที่ Area Based ได้แก่ สถิติการเกิดปัญหาอุทกภัยหรือภัย

แล้ง สภาพการใช้ที่ดิน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ข่าวการเกิดปัญหาบริเวณที่ไม่ได้มีการบันทึกทาง

สถิติ โดยมีขั้นตอนการกำหนด Area Based และการจัดทำแผนการดำเนินการโครงการสำคัญใน

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566) ดังแสดงในรูปที่ 3-1  

โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ Area Based จำนวน 66 พื้นที่ ประกอบด้วย ภาคเหนือ 12 

พื้นที่ ภาคกลาง 15 พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 พื้นที่ ภาคตะวันออก 8 พื้นที่ และภาคใต้ 

15 พื้นที่ สรุปข้อมูลแต่ละ Area Based แสดงในตารางที่ 3-1 และ รูปที่ 3-2  
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รูปที่ 3-1 ขั้นตอนการคัดเลือก Area Based และ โครงการสำคัญในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566) 
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ตารางที่ 3-1 สรุปข้อมูล Area Based ทั่วประเทศ 
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ตารางที่ 3-1 สรุปข้อมูล Area Based ทั่วประเทศ (ต่อ) 

 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1) พื้นที่ประสบปัญหาด้านน้ำรวม 34.62 ล้านไร่ ประกอบด้วยพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและภัย

แล้ง 25 พ้ืนท่ี รวม 16.51 ล้านไร่ พื้นที่เส่ียงภัยน้ำท่วม 18 พ้ืนท่ี รวม 11.24 ล้านไร่ พื้นที่
เสี่ยงภัยแล้ง 8 พ้ืนท่ี รวม 6.87 ล้านไร่ พื้นที่น้ำเค็มรุกล้ำ 2 พ้ืนท่ี  

2) สนับสนุนพ้ืนท่ีพัฒนา 10.81 ล้านไร่ ประกอบด้วย สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่  
สนับสนุนการท่องเที่ยว 3 พ้ืนท่ี 



แผนงานขับเคลื่อนโครงการ             18 
บรรเทาปัญหาด้านน้ำเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  กลุ่มวิเคราะห์เชิงพื้นที่และโครงการสำคัญ 

  กองนโยบายและแผนแม่บท 

 
รูปที่ 3-2 Area Based 66 พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 
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3.3  การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย Area Based เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเร่งด่วน 
3.3.1  เกณฑ์การจัดลำดับ 

ปัจจัยประกอบการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วน แสดงใน รูปที่ 3-3 มีดังนี้ 

1. ขนาดพื้นที่ปัญหาในพื้นที่เป้าหมาย Area Based 
2. มูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยเลือกพื้นที่มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสำหรับพื้นที่ประสบปัญหา

อุทกภัยและมูลค่าทางเศรษฐกิจต่ำสำหรับพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 
3. ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยอ้างอิงจากข่าวการเกิดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งย้อนหลัง 

 
รูปที่ 3-3 ลำดับความสำคัญพื้นที่แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง (Area Based) 
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3.3.2  ผลการคัดเลือก Area Based ทีเ่ร่งด่วน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถกำหนดพื้นที่เป้าหมายการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ

ภัยแล้ง (Area Based) ที่เร่งด่วนได้ 20 Area Based ซึ่งมี Area Based ที่สามารถรวมกลุ่มเพื่อให้

การบริหารจัดการเป็นไปอย่างบูรณาการได้ โดยได้ถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ

แห่งชาติในครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 วาระที่ 5.1 การขับเคลื่อนโครงการ

ขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3-2 

ตารางที่ 3-2 พ้ืนท่ีเป้าหมายทีต้่องแก้ไขเร่งด่วน 

 
  

รหัส พ้ืนท่ี ช่ือ AreaBased ประเภท จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล รวมพ้ืนท่ี

เส่ียงภัย 

(ไร่)

ครัวเรือน ควำมต้องกำรน้ ำ

เกษตรในพ้ืนท่ี

เส่ียงภัยแล้ง

ปำนกลำง มำก 

  (ล้ำน ลบ.ม.)

ปริมำณน้ ำท่วมขัง 

(ล้ำน ลบ.ม.)

N-03 ท่วม เชียงใหม่-ล ำพูน พ้ืนท่ีเส่ียงภัยท่วมแล้ง 2 19 138 93,800 29,970 30 60

N-10 ท่วม ลุ่มน้ ำยม-น่ำนตอนล่ำง พ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ ำท่วม 5 33 239 3,027,100 204,880 610 1,990

N-12 ศก. สนับสนุนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 1 3 14 223,600 114,920 150 10

C-05 แล้ง ลุ่มน้ ำล ำตะเพิน และ อ.ห้วยกระเจำ-เลำขวัญ พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้ง 2 11 42 1,093,400 91,650 870 20

C-06 ท่วม ลุ่มน้ ำท่ีรำบแม่น้ ำท่ำจีน พ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ ำท่วม 3 18 172 1,456,600 277,510 0 1,760

C-08 ท่วม ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำตอนล่ำง พ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ ำท่วม 7 46 448 2,498,400 242,090 50 3,960

C-09 ท่วม กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล พ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ ำท่วม 4 18 136 261,500 131,470 0 210

C-14 ท่วม ลุ่มน้ ำเพชรบุรีและลุ่มน้ ำปรำณบุรี พ้ืนท่ีเส่ียงภัยท่วมแล้ง 2 10 100 130,500 18,060 110 10

C-15 ท่วม ลุ่มน้ ำสำขำคลองบำงสะพำนใหญ่ พ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ ำท่วม 1 1 6 0 0 0 0

E-04 ศก. ฉะเชิงเทรำ เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 1 5 16 93,300 155,840 60 10
E-05 ศก. ชลบุรี เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 1 10 80 18,100 742,380 10 10

E-06 ศก. ระยอง เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 1 8 57 8,900 1,308,590 0 10

NE-01 แล้ง ลุ่มน้ ำเลยตอนล่ำง พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้ง 1 6 31 62,500 9,270 40 10

NE-08 ท่วม ล่มน้ ำชีตอนบน พ้ืนท่ีเส่ียงภัยท่วมแล้ง 3 23 104 797,500 71,870 320 550

NE-11 แล้ง ลุ่มน้ ำมูลตอนบน พ้ืนท่ีเส่ียงภัยท่วมแล้ง 1 21 151 1,812,700 133,670 1,170 470

NE-13 ท่วม ลุ่มน้ ำมูลตอนล่ำง พ้ืนท่ีเส่ียงภัยท่วมแล้ง 3 39 288 1,548,000 122,240 870 540

S-01 ท่วม ชุมพร-หลังสวน พ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ ำท่วม 1 5 44 800 27,180 0 10

S-03 ศก. สนับสนุนกำรท่องเท่ียวเกำะสมุย/พะงัน สนับสนุนกำรท่องเท่ียว 1 2 9 4,300 67,900 0 10

S-04 ท่วม นครศรีธรรมรำช พ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ ำท่วม 1 11 94 533,200 48,690 0 640

S-09 ท่วม เมืองตรัง พ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ ำท่วม 1 9 53 14,200 3,650 0 20

รวมท้ังหมด 13,678,400 6,187,090 16,840 17,020

ท่วม XX พ้ืนท่ีประสบปัญหำอุทกภัย

แล้ง XX พ้ืนท่ีประสบปัญหำภัยแล้ง

ศก. XX พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ



แผนงานขับเคลื่อนโครงการ             21 
บรรเทาปัญหาด้านน้ำเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  กลุ่มวิเคราะห์เชิงพื้นที่และโครงการสำคัญ 

  กองนโยบายและแผนแม่บท 

4.  การคัดเลือกโครงการสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเร่งด่วน ในพื้นที่เป้าหมาย Area Based 

จากการพิจารณาคัดเล ือกพื ้นที ่ในหัวข ้อที ่  3 ทำให้สามารถระบุพ ื ้นที่ เป ้าหมาย  
Area Based เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเร่งด่วนได้ ขั้นตอนต่อมาคือการหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา โดยหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาที่เห็นผลอย่างมีนัยสำคัญคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างในการพิจารณาทั้งความพร้อม 
ความเหมาะสม รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ซึ่งในหัวข้อที่ 4 จะทำการวิเคราะห์ถึงเกณฑ์
การคัดเลือกโครงการที่ใช้ประกอบ ตลอดจนผลการพิจารณาโครงการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 
รวมทั้งข้อเสนอแนะที่จะต้องดำเนินการต่อไป 

4.1 เกณฑ์การคัดเลือกโครงการ 

 จากรายงานการศึกษาพื้นที ่พิเศษและแนวทางการแก้ไขเชิงบูรณาการปี  พ.ศ. 2561  
ได้วิเคราะห์แผนงานโครงการที่มีผลการศึกษาแล้ว ทั้ง 66 พื้นที่เป้าหมาย Area Based ไว้ทั้งสิ้น 
454 โครงการ งบประมาณ 9.17 แสนล้านบาท ซึ่งแต่ละโครงการมีสถานภาพความพร้อมที่ต่างกัน  
จึงนำข้อมูลสถานภาพความพร้อมของโครงการ มูลค่าโครงการ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจน
ผลสัมฤทธิ์ต่างๆ มาใช้ประกอบการวิเคราะห์การคัดเลือกโครงการ เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
เร่งด่วนได้ ประกอบด้วยเกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก ่

1. โครงการที่อยู่ใน Area Based หรือส่งผลต่อ Area Based อย่างมีนัยสำคัญ 

2. สถานภาพความพร้อม สามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายใน 3 ปี โดยจะต้องมี

สถานภาพปัจจุบันอย่างน้อย ประกอบด้วย 

 ความพร้อมด้านวิศวกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบด้านวิศวกรรม  

  หรือมีแผนดำเนินการภายในปีที่ 1 

ความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างพจิารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยคชก. 

 หรือ อยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

ความพร้อมด้านสังคม  ทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยา่งต่อเนื่อง  

ไมพ่บปัญหาคัดค้านด้านมวลชน 

3. เป็นโครงการที่ส่งผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน  
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สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  กลุ่มวิเคราะห์เชิงพื้นที่และโครงการสำคัญ 

  กองนโยบายและแผนแม่บท 

4.2 ผลการพิจารณาคัดเลือก 
จากเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ สามารถพิจารณาคดัเลือกโครงการที่มีความเหมาะสมได้  

ดังรายการใน ตารางที่ 4-1 

ตารางที่ 4-1 รายการโครงการที่มีศักยภาพเริ่มดำเนินการได้ภายในปี พ.ศ. 2565  
หมายเหตุ 1. สัญลักษณ์ (✓ = พร้อม)  (◇ = ระหว่างการพิจารณา) (❍  = ระหว่างดำเนินการ) ( ❌ = ยังไม่ดำเนินการ) 

   2. เรียงโครงการตามสถานภาพ 

โครงการที่มีศักยภาพ 
เริ่มดำเนินการได้ 

ภายในปี พ.ศ. 2565 

จังหวัด ความจุ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

พื้นทีร่ับ
ประโยชน์ 

(ไร่) 

วงเงิน
ก่อสร้าง 
(ล้านบาท) 

สถานะภาพ หมายเหตุ 

แบบ สวล. 

จำนวนทั้งสิ้น 103 โครงการ 
 

2,985 6,759,512 420,035    
1. เชียงใหม่-ลำพูน (N-03)  
จำนวน 9 โครงการ 

 
52.5 35,831 4,023    

อ่างฯแม่หอย เชียงใหม่ 9.5 5,300 765 ✓ ✓   
อ่างฯแม่ตายละ  เชียงใหม่ 23.99 15,000 488 ✓ ✓  

ระบบระบายน้ำหลัก 
ชุมชนเมืองเชียงใหม่   

เชียงใหม่  1,869 190 ✓ ✓  

ระบบระบายน้ำหลัก 
ชุมชนบ้านกลาง  

ลำพูน  2,237 260 ✓ ✓ เสนอสงป. 63 

อ่างฯแม่สะป๊วด (พรด.) ลำพูน 7.83 4,925 576 ✓ ✓ ขอใช้พื้นที่ 
อ่างฯแม่ปอน (พรด.) เชียงใหม่ 3.8 2,500 285 ❍ ✓  
ฝาย สบร้อง เชียงใหม่   485 ❍ ✓ เสนอสงป. 63 
อ่างฯแม่ลาย เชียงใหม่ 4.98 4,000 808 ❍ ❍  
บาดาลขนาดใหญ่  
จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน 

เชียงใหม่ 2.4  164 ❌ ✓   

2. ลุ่มน้ำยม-น่านตอนล่าง 
(N-10) จำนวน 14 โครงการ 

 
319.63 308,051 21,149    

ปรับปรุง คลองยม - น่าน สุโขทัย  7,300 2,735 ✓ ✓  
พัฒนาฯ บึงราชชนก พิษณุโลก 34.22 3,960 1,389 ✓ ✓ ผ่านกนช. 
ระบบป้องกันน้ำท่วม  
ชุมชนเมืองอุตรดิตถ์  

อุตรดิตถ์  1,825 235 ✓ ✓  

ระบบป้องกันน้ำท่วม  
ชุมชนศรีสัชนาลยั  

สุโขทัย  1,893 300 ✓ ✓  

อ่างฯแม่เมาะ (พรด.) พะเยา 3.45 4,000 630 ✓ ◇  
ปตร.โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 3.71 28,868 350 ✓ ◇ เสนอสงป. 63 
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สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  กลุ่มวิเคราะห์เชิงพื้นที่และโครงการสำคัญ 

  กองนโยบายและแผนแม่บท 

โครงการที่มีศักยภาพ 
เริ่มดำเนินการได้ 

ภายในปี พ.ศ. 2565 

จังหวัด ความจุ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

พื้นทีร่ับ
ประโยชน์ 

(ไร่) 

วงเงิน
ก่อสร้าง 
(ล้านบาท) 

สถานะภาพ หมายเหตุ 

แบบ สวล. 

อ่างฯแม่ถันน้อย สุโขทัย 4.15 2,300 150 ❍ ✓   
ระบบป้องกันน้ำท่วม  
ชุมชนพรานกระต่าย  

กำแพงเพชร  1,768 250 ❍ ✓  

อ่างฯน้ำกอน อุตรดิตถ์ 74 77,000 5,150 ❍ ◇  
อ่างฯน้ำกิ อุตรดิตถ์ 52 44,120 3,245 ❍ ◇  
อ่างฯน้ำปาด อุตรดิตถ์ 86 73,640 5,350 ❍ ◇  
ปตร.ท่านางงาม พิษณุโลก  51,375 450 ❍ ◇ เสนอสงป. 63 
อ่างฯแม่ตีบ ลำปาง 59.7 10,000 750 ❌ ◇  
บาดาลขนาดใหญ่  
อ.เมือง จ.พิจิตร 

พิจิตร 2.4  164 ❌ ✓   

3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก (N-12)  
จำนวน 5 โครงการ 

 
114 120,993 7,861    

อ่างฯห้วยแม่กิ๊ดหลวงตอนบน ตาก 2 2,000 108 ✓ ✓  
ระบบป้องกันน้ำท่วม  
ชุมชนแม่ระมาด  

ตาก  2,737 166 ❍ ✓  

อ่างฯห้วยแม่ระเมาตอนกลาง  ตาก 61.49 77,000 2,336 ❍ ◇   
อ่างฯห้วยอุ้มเปี๊ยมตอนบน ตาก 50.84 36,750 4,996 ❍ ❍   

ระบบระบายน้ำชุมชนแม่กุ ตาก  2,506 255 ❌ ✓   
เจ้าพระยาตอนล่าง 
ครอบคลุมถึง ลุ่มน้ำท่าจีน
และกทม.  
(4. C-06, 5. C-08, 6. C-09)  
จำนวน 30 โครงการ 

 
1,979 5,533,789 329,510    

ปตร.บ้านปลายนา  สุพรรณบุรี  2,000 250 ✓ ✓ เสนอสงป. 63 
แก้มลิง บึงสามจุ่น สุพรรณบุรี 7.7 15,000 450 ✓ ✓  
คันกั้นน้ำ คลองระบายใหญ่
สามชุก 1 (ระยะที่ 2)  

สุพรรณบุรี  30,500 400 ✓ ✓ เสนอสงป. 63  

ระบบป้องกันน้ำท่วม 
ชุมชนสนามชัย  

สุพรรณบุรี  2,237 160 ✓ ✓  
 

คลองระบายน้ำหลาก  
บางบาล-บางไทร  

อยุธยา 15 229,138 17,614 ✓ ✓ ได้รับงบ 62 
บางส่วน  

ปตร.บางหลวง  อยุธยา  10,240 632 ✓ ✓  
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  กองนโยบายและแผนแม่บท 

โครงการที่มีศักยภาพ 
เริ่มดำเนินการได้ 

ภายในปี พ.ศ. 2565 

จังหวัด ความจุ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

พื้นทีร่ับ
ประโยชน์ 

(ไร่) 

วงเงิน
ก่อสร้าง 
(ล้านบาท) 

สถานะภาพ หมายเหตุ 

แบบ สวล. 

ปรับปรุงคันคลองเชียงราก
น้อยด้านทิศเหนือ ระยะที่1 

อยุธยา  15,000 720 ✓ ✓  

ระบบป้องกันน้ำท่วม  
ชุมชนไชโย ระยะที่ 2  

อ่างทอง  2,587 290 ✓ ✓  

ระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชน 
ป่าโมก ระยะท่ี 2  

อ่างทอง  1,562 370 ✓ ✓  

เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ
เจ้าพระยาในเขตนนทบุรี 
ตั้งแต่วัดแสงสิริธรรมถึงอาคาร
บังคับน้ำคลองวัดเชิงเลน 2 

นนทบุรี  3,500 491 ✓ ✓ เสนอสงป. 63  

อุโมงค์ฯใต้คลองทวีวัฒนา กรุงเทพ  37,500 2,224 ✓ ✓  
อุโมงคฯ์ ใต้คลองเปรมประชากร กรุงเทพ  68,125 9,800 ✓ ✓  
อุโมงค์ฯใต้คลองแสนแสบ กรุงเทพ  15,625 1,701 ✓ ✓  
ระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชน
อ้อมใหญ่ อ.สามพราน 

นครปฐม  1,300 350 ✓ ✓  

พัฒนาฯ บึงบอระเพ็ด นครสวรรค์ 35 85,000 5,702 ❍ ✓ ผ่านกนช. 
คลองระบายน้ำหลาก 
ชัยนาท-ป่าสัก 

ชัยนาท 50 617,837 35,900 ❍ ✓ เสนอขอตั้งงบ
ออกแบบปี 63 

ระบบป้องกันน้ำท่วมเทศบาล
ตำบลหันคา 

ชัยนาท  2,050 150 ❍ ✓  

ระบบป้องกันน้ำท่วม  
ชุมชนท่าโขลง  

ลพบุรี  1,400 190 ❍ ✓  

ระบบป้องกันน้ำท่วม 
ชุมชนบ้านหมี่  

ลพบุรี  1,612 210 ❍ ✓  

ปรับปรุงโครงข่ายระบบ
ชลประทานฝั่งตะวันตก 

อยุธยา 5.74 170,000 34,300 ❍ ✓ เสนอขอตั้งงบ
ออกแบบปี 63  

ระบบป้องกันน้ำท่วม  
ชุมชนมหาราช 

อยุธยา  1,506 310 ❍ ✓  

ปรับปรุงระบบชลประทาน
เจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
ตอนล่าง 
 

สระบุรี 18 830,000 57,100 ❍ ✓ เสนอขอตั้งงบ
ออกแบบปี 63 
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สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  กลุ่มวิเคราะห์เชิงพื้นที่และโครงการสำคัญ 

  กองนโยบายและแผนแม่บท 

โครงการที่มีศักยภาพ 
เริ่มดำเนินการได้ 

ภายในปี พ.ศ. 2565 

จังหวัด ความจุ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

พื้นทีร่ับ
ประโยชน์ 

(ไร่) 

วงเงิน
ก่อสร้าง 
(ล้านบาท) 

สถานะภาพ หมายเหตุ 

แบบ สวล. 

เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ
เจ้าพระยาในเขตนนทบุรี  
ตั้งแต่ ปตร.คลองบางตะไนย์ 
ถึงวัดบางจาก 

นนทบุรี  10,000 800 ❍ ✓   

ระบบป้องกันน้ำท่วม  
ชุมชนบางเตย  

ปทุมธานี  1,437 180 ❍ ✓  

อุโมงคฯ์ใต้คลองพระยาราชมนตร ี กรุงเทพ  68,125 4,580 ❍ ✓  
เพิ่มน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพล นครสวรรค์ 1,795 1,610,026 64,992 ❍ ◇ คาดออกแบบ

เสร็จ ก.ย.62 

คลองระบายน้ำหลาก  
ป่าสัก-อ่าวไทย 

สระบุรี 50 1,455,049 68,960 ❍ ◇ ออกแบบ 
เสร็จ ก.ค. 63 

บาดาลขนาดใหญ่  
จ.ชัยนาท และ จ.อุทัยธานี 

ชัยนาท 2.4  165 ❌ ✓   

คลองร ่วมถนนพุทธมณฑล 
สาย 5 และอุโมงค์ระบายน้ำใต้
คลองแนวลิขิต 1 

นครปฐม  111,047 12,245 ❌ ✓ เสนอขอตั้งงบ
ออกแบบปี 63 

อุโมงค์ฯใต้คลองบางน้ำจืด  สมุทรสาคร  134,380 8,275 ❌ ✓ เสนอขอตั้งงบ
ออกแบบปี 63 

7. พื้นที่รอยต่อ จ.กาญจนบุรี 
และ จ.สุพรรณบุรี  
(C-05) จำนวน 3 โครงการ 

 
12.27 10,500 1,550    

อ่างฯห้วยป่าไร่ (พรด.) กาญจนบุรี 7.35 4,000 700 ❍ ✓  

อ่างฯห้วยแม่ตะกึง (พรด.) กาญจนบุรี 4.92 3,000  600 ❍ ✓  
ฝายบ้านรางเข้ (พรด.) กาญจนบุรี 

 
3,500 250 ❍ ✓ เสนอสงป. 63  

8. เพชรบุรี-ปราณบุรี  
(C-14) จำนวน 1 โครงการ 

 
 137,500 14,800    

เพิ่มศักยภาพคลองระบายน้ำ 
D1 (550 CMS)  

เพชรบุรี  137,500 14,800 ❌ ✓  
 

9. อ.บางสะพาน  
จ.ประจวบคีรีขันธ์  
(C-15) จำนวน 2 โครงการ 

 
13.36 15,832 3,317    

บรรเทาอุทกภัย  
อ.บางสะพาน  

ประจวบ 
คีรีขันธ์ 

 8,982 2,337 ✓ ✓ ได้รับงบ 62 
บางส่วน  
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สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  กลุ่มวิเคราะห์เชิงพื้นที่และโครงการสำคัญ 

  กองนโยบายและแผนแม่บท 

โครงการที่มีศักยภาพ 
เริ่มดำเนินการได้ 

ภายในปี พ.ศ. 2565 

จังหวัด ความจุ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

พื้นทีร่ับ
ประโยชน์ 

(ไร่) 

วงเงิน
ก่อสร้าง 
(ล้านบาท) 

สถานะภาพ หมายเหตุ 

แบบ สวล. 

อ่างฯบ้านไทรทอง ประจวบ 
คีรีขันธ์ 

13.36 6,850 980 ❍ ◇  

พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก EEC  
(10. E-04, 11. E-05, 12. E-06)  
จำนวน 7 โครงการ 

 
276.7 195,146 14,181    

เพิ่มความจุอ่างฯคลองสียัด  ฉะเชิงเทรา 50 56,165 400 ✓ ✓ เสนอสงป. 63  
อ่างฯคลองกะพง ฉะเชิงเทรา 27.5 35,000 855 ✓ ✓  
อ่างฯห้วยกรอกเคียน ฉะเชิงเทรา 19.2 11,000 670 ✓ ✓  
ผันน้ำ อ่างฯประแสร์- 
หนองค้อ-บางพระ 

ชลบุรี 80  7,601 ✓ ✓ ระหว่าง
ทบทวนผล
การศึกษา 

ระบบป้องกันน้ำท่วม  
ชุมชนบ้านสวน  

ชลบุรี  2,425 200 ✓ ✓  

อ่างฯคลองวังโตนด จันทบุรี 100 88,000 4,105 ✓ ◇   
ระบบป้องกันน้ำท่วม  
ชุมชนเมืองระยอง  

ระยอง  2,556 350 ❍ ✓  
 

13. ลุ่มน้ำเลยตอนล่าง  
(NE-01) จำนวน 1 โครงการ 

 
 72,555 4,644    

ปตร.ศรีสองรัก  เลย  72,555 4,644 ✓ ✓ ได้รับงบ 62 
บางส่วน  

14. ลุ่มน้ำชีตอนบน  
(NE-08) จำนวน 6 โครงการ 

 
143.47 139,110 9,185    

อ่างฯพระอาจารย์จื่อ 
(ลำกระจวน) 

ชัยภูมิ 33.45 15,000 975 ✓ ✓  

อ่างฯลำน้ำชี (พรด.) ชัยภูมิ 70.21 75,000 1,586 ✓ ✓ ได้รับงบ 62 
บางส่วน  
ครม.อนุมัติ  

อ่างฯลำสะพุง ชัยภูมิ 32 24,000 2,845 ✓ ✓ ได้รับงบ 62 
บางส่วน  
ครม.อนุมัติ  

บรรเทาอุทกภัย  
เมืองชัยภูมิ (ระยะที1่) 

ชัยภูมิ 
 

18,610 3,329 ✓ ✓ ได้รับงบ 62 
บางส่วน  
ครม.อนุมัติ  
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สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  กลุ่มวิเคราะห์เชิงพื้นที่และโครงการสำคัญ 

  กองนโยบายและแผนแม่บท 

โครงการที่มีศักยภาพ 
เริ่มดำเนินการได้ 

ภายในปี พ.ศ. 2565 

จังหวัด ความจุ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

พื้นทีร่ับ
ประโยชน์ 

(ไร่) 

วงเงิน
ก่อสร้าง 
(ล้านบาท) 

สถานะภาพ หมายเหตุ 

แบบ สวล. 

อ่างฯห้วยจอมแก้ว 
และระบบส่งน้ำ 

ชัยภูมิ 3.41 4,000 150 ❍ ✓   

อ่างฯห้วยเสียว ชัยภูมิ 4.4 2,500 300 ❍ ✓   
15. ลุ่มน้ำมูลตอนบน  
(NE-11) จำนวน 7 โครงการ 

 
11.13 28,366 2,302    

อ่างฯบ้านซับกระจาย นครราชสีมา 4.26 3,754 380 ✓ ✓ เสนอสงป. 63 
ระบบระบายน้ำหลัก 
ชุมชนเมืองนครราชสีมา  

นครราชสีมา  2,762 440 ✓ ✓  

อ่างฯบ้านกุดนางทอหูก  นครราชสีมา 3.47 5,200 325 ❍ ✓   
ระบบป้องกันน้ำท่วม  
ชุมชนปากช่อง  

นครราชสีมา  2,606 220 ❍ ✓  

ระบบป้องกันน้ำท่วม  
ชุมชนพิมาย  

นครราชสีมา  2,493 140 ❍ ✓  

ระบบป้องกันน้ำท่วม 
ชุมชนเมืองนครราชสีมา  

นครราชสีมา  1,550 348 ❍ ✓  

ปตร.บ้านขามตามุข นครราชสีมา 3.4 10,000 449 ❍ ◇   
16. ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง  
(NE-13) จำนวน 10 โครงการ 

 
62 87,418 3,839    

อ่างฯห้วยจันทร์ ศรีสะเกษ 8.3 4,000 205 ✓ ✓  
ระบบป้องกันน้ำท่วม  
ชุมชนเมืองศรีสะเกษ  

ศรีสะเกษ  1,593 350 ✓ ✓  

อ่างฯห้วยสูบ อุบลราชธาน ี 5.85 9,500 240 ✓ ✓  
ปตร.ห้วยขุหล ุ อุบลราชธาน ี 0.63 6,500 280 ✓ ✓ เสนอสงป. 63  
ปตร.ห้วยท ี อุบลราชธาน ี 0.6 4,000 320 ✓ ✓  
อ่างฯห้วยบอน อุบลราชธาน ี 6.44 5,500 874 ❍ ✓ ชป.ยื่นขอใช้

พื้นที่โดยปรับ
ลดพื้นที่ 

ปตร.ห้วยสำราญ (ระยะ 2) ศรีสะเกษ  8,000 400 ❍ ✓ เสนอสงป. 63 
ฝาย บ้านสะเต็ง  ศรีสะเกษ  4,000 150 ❍ ✓ เสนอสงป. 63 
ระบบป้องกันน้ำท่วม  
ชุมชนเมืองศรีสะเกษ ระยะ 2 

ศรีสะเกษ  1,825 350 ❍ ✓  
 

อ่างฯห้วยขะยุง  ศรีสะเกษ       40 42,500 670 ❍ ◇   
 



แผนงานขับเคลื่อนโครงการ             28 
บรรเทาปัญหาด้านน้ำเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  กลุ่มวิเคราะห์เชิงพื้นที่และโครงการสำคัญ 

  กองนโยบายและแผนแม่บท 

โครงการที่มีศักยภาพ 
เริ่มดำเนินการได้ 

ภายในปี พ.ศ. 2565 

จังหวัด ความจุ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

พื้นทีร่ับ
ประโยชน์ 

(ไร่) 

วงเงิน
ก่อสร้าง 
(ล้านบาท) 

สถานะภาพ หมายเหตุ 

แบบ สวล. 

17. ชุมพร-หลังสวน  
(S-01) จำนวน 4 โครงการ 

 
 67,587 1,769    

บรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร 
ตามแนวพระราชดำริ  
(คลองผันน้ำคลองชุมพร) 

ชุมพร  61,000 1,419 ✓ ✓ ได้รับงบ 62 
บางส่วน  

ระบบป้องกันน้ำท่วม  
ชุมชนทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก 

ชุมพร  2,450 110 ✓ ✓  

ระบบป้องกันน้ำท่วม  
ชุมชนละแม อ.ละแม  

ชุมพร  2,556 120 ✓ ✓  
 

ระบบป้องกันน้ำท่วม  
ชุมชนทุ่งตะไคร 

ชุมพร  1,581 120 ❍ ✓  
 

18. เกาะสมุย-เกาะพะงัน  
(S-03) จำนวน 1 โครงการ 

 
1.13 1,200 620    

อ่างฯธารประเวศ สุราษฎร์ธานี 1.13 1,200 620 ✓ ✓ เสนอสงป. 63 
19. นครศรีธรรมราช  
(S-04) จำนวน 1 โครงการ 

 
 1,831 350    

ระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชน
เมืองนครศรีธรรมราช ระยะ 2  

นครศรี 
ธรรมราช 

 1,831 350 ❍ ✓ โครงการ
บรรเทาอุทกภัย
นครศรีฯได ้งป.
ทัง้โครงการ
แล้ว (ปี 60-63) 

20. เมืองตรัง  
(S-09) จำนวน 2 โครงการ 

  
3,800 931    

คลองระบายน้ำคลองลำเลียง 
ระยะที่ 2 

ตรัง 
 

3,800 391 ✓ ✓  

ปตร.แม่น้ำตรัง ตรัง   540 ❍ ❍  
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สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  กลุ่มวิเคราะห์เชิงพื้นที่และโครงการสำคัญ 

  กองนโยบายและแผนแม่บท 

จากการคัดเลือกโครงการรวมทั้งสิ้น 103 โครงการ สามารถจำแนกตามสถานภาพ 

ได้ดัง ตารางที่ 4-2  

ตารางที่ 4-2 สรุปการจัดกลุ่มโครงการ จำแนกตามความพร้อม 

ประเภท จำนวนโครงการ (แห่ง) วงเงิน (ล้านบาท) 
1. ได้รับงบ 62 บางส่วน  7 33,774 
2. พร้อม   
   - ตั้งงบ 63  (สทนช.พิจารณา/ให้ความเห็น เสนอ สงป.) 13 4,906 
   - เสนอขอตั้งงบ 63 (หน่วยงานเสนอขอตั้ง) 27 27,260 
   - ไม่ได้เสนอตั้งงบ แต่มีความพร้อมดำเนินการ 5 22,823 
3. มีความพร้อมด้านพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และอยู่ระหว่างดำเนินการด้านออกแบบ*  

33 172,790 

4. อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และการออกแบบ* 

18 158,482 

รวม 103 420,035 
*หมายเหตุ 1 (โครงการ ของ ยผ. ในกลุ่มความพร้อมประเภทที่ 3 มีแผนดำเนินการในปี 2564) 

*หมายเหตุ 2 (โครงการ ของ ยผ. ในกลุ่มความพร้อมประเภทที่ 4 มีแผนดำเนินการในปี 2565) 

การจัดกลุ่มพื้นที่เป้าหมายโดยจำแนกตามความเชื่อมโยงของกลุ่มโครงการที่มีความ
เกี่ยวข้องกัน ได้ทั้งสิ้น 11 กลุ่ม แบ่งเป็นภาคเหนือ 3 พื้นที่ ภาคกลาง 3 พื้นที่ ภาคตะวันออก 1 
พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 พื้นที่ และภาคใต้ 2 พื้นที่ ดังแสดงใน ตารางที่ 4-3 และได้จัด
เรียงลำดับดัชนีผลประโยชน์โดยพิจารณาจากอัตราส่วนพื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ต่อ วงเงินก่อสรา้ง 
(ล้านบาท) ดังแสดงใน รูปที่ 4-1 ซึ่งพบว่าพื้นที ่ที ่มีดัชนีผลประโยชน์สูงกว่าค่าเฉลี่ย 16.09  
(ไร่/ล้านบาท) จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาคใต้ฝั่งตะวันออก (E-South) เจ้าพระยาตอนล่าง  
ท่าจีน กทม.และปริมณฑล (CPY) และลุ่มน้ำชี-มูล (Chi-Mun) นอกจากนี้ พื้นที่ที่มีค่าดชันีต่ำกวา่
ค่าเฉลี่ย แต่สูงกว่า 10 (ไร่/ล้านบาท) จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้ำเลยตอนล่าง (Loei) 
สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (SEZ-Tak) ลุ่มน้ำยม-น่านตอนล่าง (Yom-Nan) และ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
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สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  กลุ่มวิเคราะห์เชิงพื้นที่และโครงการสำคัญ 

  กองนโยบายและแผนแม่บท 

ตารางที่ 4-3 สรุปการจัดกลุ่มโครงการ จำแนกตามหมวดพื้นที่ 

พื้นที ่ จำนวน 

(โครงการ) 

ความจุ 

(ล้าน ลบ.ม.) 

พท.รับประโยชน ์

(ไร่) 

วงเงิน 

(ล้านบาท) 

พท./วงเงิน 

(ไร่/ล้านบาท) 

ทั่วประเทศ 103 2,985 6,759,512 420,035 16.09 

ภาคเหนือ 3 กลุ่มพื้นที่  28   486   464,876   33,035   14.07  

N-03 เชียงใหม-่ลำพูน (CMK) 9 53 35,831 4,023 8.9 

N-10 ลุ่มน้ำยม-น่านตอนล่าง

(Yom-Nan) 

14 320 308,051 21,150 14.56 

N-12 สนับสนุนเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก  

(SEZ-Tak) 

5 114 120,994 7,863 15.38 

 

ภาคกลาง 3 กลุ่มพื้นที่  36   2,004   5,697,621   349,178   16.32  

C-05 ลุ่มน้ำลำตะเพินและ 

อ.ห้วยกระเจา-เลาขวัญ

(LTP) 

3 12 10,500 1,550 6.77 

 

 

เจ้าพระยาตอนลา่ง ท่าจีน

กทม.และปริมณฑล (CPY) 

30 

 

1,979 

 

5,533,788 

 

329,510 

 

16.79 

 

C-06 

C-08 

C-09 

- ลุ่มน้ำที่ราบแม่น้ำท่าจีน 

- ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 

- กรุงเทพฯและปริมณฑล 

7 

15 

8 

8 

1,971 

- 

164,135 

5,030,960 

338,693 

14,005 

287,455 

28,051 

11.72 

17.5 

12.07 

 

 

ชายฝั่งอ่าวไทยตะวันตก 

(WTG) 

3 

 

13 

 

153,332 

 

18,118 

 

8.46 

 

C-14 

C-15 
- ลุ่มน้ำเพชรบุรีและปราณบุร ี 

- ลุ่มน้ำคลองบางสะพานใหญ่ 
1 

2 
- 

13 
137,500 

15,832 
14,800 

3,318 
9.29 

4.77 

ภาคตะวันออก 1 กลุ่มพื้นที่  7   277   195,146   14,181   13.76  

 ระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก (EEC) 

7 

 

277 

 

195,146 

 

14,181 

 

13.76 

 

E-04 

E-05 

E-06 

- ฉะเชิงเทรา 

- ชลบุรี 

- ระยอง 

3 

2 

2 

97 

80 

100 

102,165 

2,425 

90,556 

1,925 

7,801 

4,455 

53.07 

0.31 

20.32 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2 กลุ่มพ้ืนที่  24   216   327,450   19,970   16.40  

NE-01 ลุ่มน้ำเลยตอนล่าง (Loei) 1 - 72,555 4,644 15.62 
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พื้นที ่ จำนวน 

(โครงการ) 

ความจุ 

(ล้าน ลบ.ม.) 

พท.รับประโยชน ์

(ไร่) 

วงเงิน 

(ล้านบาท) 

พท./วงเงิน 

(ไร่/ล้านบาท) 

 ลุ่มน้ำชี-มูล (Chi-Mun) 23 216 254,896 15,326 16.63 

NE-08 

NE-11 

NE-13 

- ล่มน้ำชีตอนบน 

- ลุ่มน้ำมูลตอนบน 

- ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง 

6 

7 

10 

143 

11 

62 

139,110 

28,367 

87,419 

9,185 

2,302 

3,839 

15.14 

12.32 

22.77 

ภาคใต ้2 กลุ่มพื้นที่ 8   1   74,419   3,670   20.28  

 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก

ตอนบน (E-South) 

6 1 70,619 2,739 25.78 

S-01 
S-03 

 

S-04 

- ชุมพร-หลังสวน 
- สนับสนุนการท่องเที่ยว 

  เกาะสมุย 

- นครศรีธรรมราช 

4 
1 

 

1 

- 
1 

 

- 

67,588 
1,200 

 

1,831 

1,769 
620 

 

350 

38.20 
1.94 

 

5.23 

S-09 เมืองตรัง (W-South) 2 - 3,800 931 4.08 

 

 

รูปที่ 4-1 ลำดับพ้ืนที่ได้รับผลประโยชน์ต่อวงเงินก่อสร้าง จำแนกตามพ้ืนท่ี 11 กลุ่ม 

 

  

 -

 5.00

 10.00

 15.00

 20.00

 25.00

 30.00

พท. / วงเงิน Average
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 นอกจากนี้โครงการบางประเภทอาจมีความต้องการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการก่อสร้าง  

ซึ่งมีความจำเป็นต้องนำเข้าเทคโนโลยีเหล่านี้จากต่างประเทศ เช่น โครงการผันน้ำ การขุดอุโมงค์

ระบายน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ดังแสดงใน ตารางที่ 4-4 

ตารางที่ 4-4 โครงการที่มคีวามจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการก่อสร้าง 

ลำดับ โครงการ วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท) 

1 เพิ่มน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพล 64,992 

2 ผันน้ำ อ่างเก็บน้ำ ประแสร์-หนองค้อ-บางพระ จ.ชลบุร ี 7,601 

3 พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ ่จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน 165 

4 พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ ่จ.ชัยนาท และ จ.อุทัยธานี 165 

5 พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ ่อ.เมือง จ.พิจิตร 165 

6 อุโมงค์ระบายน้ำ ใต้คลองเปรมประชากร 9,800 

7 อุโมงค์ระบายน้ำ ใต้คลองแสนแสบ 1,701 

8 อุโมงค์ระบายน้ำ ใต้คลองทวีวัฒนา 2,224 

9 อุโมงค์ระบายน้ำ ใต้คลองบางน้ำจืด 8,275 

10 อุโมงค์ระบายน้ำ ใต้คลองพระยาราชมนตรี 4,580 

 รวม 99,668 
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5. การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และแหล่งเงินทุน 

5.1  การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ   

การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของแผนพัฒนาโครงการเร่งด่วนเพื่อการแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่เป้าหมาย (Area Based) จำนวน 103 โครงการ ใน 20 พื้นที่เป้าหมาย 
วงเงินก่อสร้าง 420,035 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดกับ
ภาคการเกษตรซึ่งเป็นภาคการผลิตระดับฐานรากที่สำคัญและผลที่เกิดต่อภาคการผลิตโดยรวมของ
ประเทศ ทั้งในกรณีที่ไม่มีการดำเนินโครงการ และในกรณีที่มีการดำเนินโครงการดังกล่าว ผลการ
วิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าประเทศจะสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจเพียงใดทั้งในภาคการเกษตรและการผลิต
โดยรวมของประเทศหากไม่เร่งดำเนินโครงการดังกล่าว และจะเกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร และ
ต่อเศรษฐกิจโดยรวมเพียงใดหากมีการดำเนินโครงกล่าว 

การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจครั้งนี้ ทั้งผลเสียในกรณีที่ไม่ดำเนินโครงการและผลประโยชน์
ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ใช้ข้อมูลขนาดพื้นที่และครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ ร่วมกับ ข้อมูลการผลิต
ทางการเกษตรที่สำคัญของพื้นที่จากสำมะโนเกษตรปีล่าสุด พ.ศ.2556 เพื่อทำการประมาณการมูลค่าของ
ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ในการประมาณการมูลค่าผลผลลิต
ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบในการศึกษานี้ได้ใช้สถิติร้อยละของความเสียหายจากภัยแล้งและอุทกภัย 
จากสรุปสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย ปี 2554-2559 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อหา
ร้อยละของค่าเฉลี่ยและช่วง (Range) ของผลกระทบ จากนั้นใช้สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม (Value Added หรือ 
GDP) ต่อมูลค่าผลผลิตของภาคการเกษตร จากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) 
ล่าสุดปี 2010 ในการหามูลค่า GDP ภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ และประมาณการมูลค่าของ
เศรษฐกิจหรือ GDP โดยรวมซึ่งเป็นผลกระทบที่เชื่อมโยงจากภาคการเกษตรไปยังกิจกรรมการผลิตอื่นๆ 
(Forward linkages)  ตามห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้สัดส่วนของ GDP ภาคเกษตรต่อ GDP รวมจากบัญชี
ประชาชาติ ปี 2560 จากนั้นจึงวิเคราะห์สัดส่วนของ GDP ที่ได้รับผลกระทบต่อ GDP รวมของประเทศโดย
คิดมูลค่าปี 2562 ผลการวิเคราะห์ที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ 
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5.2  ผลเสียในกรณีที่ไม่ดำเนินโครงการ 

5.2.1  ผลเสียต่อภาคเกษตร   

ในกรณีที่ไม่มีการดำเนินโครงการตามแผนงานขับเคลื่อนโครงการบรรเทาปัญหาด้านน้ำเชิง
พื้นที่อย่างยั่งยืน จำนวน 103 โครงการ ที่เสนอในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่น้ำท่วม 
จำนวน 8,854,038 ไร่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญในพื้นที่เป้าหมาย อาทิ 
ข้าว ยาพารา พืชไร่ พืชยืนต้นและไม้ผล พืชผักและสมุนไพร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด ปศุ
สัตว์ คิดเป็นมูลค่าในปี 2562 ประมาณ 45,169 – 53,692 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 49,431 ล้านบาท 
ในขณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่แห้งแล้ง จำนวน 5,643,028 ไร่ ก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อผลิตผลทางการเกษตรประมาณ 40 ,127 – 47,422 ล้านบาท หรือเฉลี ่ย 43,774 ล้านบาท  
ดังผลการวิเคราะห์ใน ตารางที่ 5-1  

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบต่อภาคเกษตรกรณีไม่มีโครงการ 

ลุ่มน้ำ จังหวัด กรณีน้ำท่วม  กรณีน้ำแล้ง  
พื้นที่

เสียหาย (ไร่) 
ผลผลิต

การเกษตร 
(พันบาท)  

พื้นที่
เสียหาย (ไร่) 

ผลผลิต
การเกษตร 
(พันบาท) 

1. บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง 
พื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน 

เชียงใหม่  
ลำพูน 

47,746 480,443 47,273 455,759 

2. บรรเทาอุทกภัย  
พื้นที่ลุ่มน้ำยม-น่านตอนล่าง 

กำแพงเพชร พิจิตร 
พิษณุโลก สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ 

2,475,765 10,956,197 834,007 3,063,161 

3. สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก 

ตาก 735 4,277 223,096 1,343,690 

4. บรรเทาภัยแล้งพื้นที่รอยต่อ
กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี 

กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี 

17,483 119,229 1,079,441 12,313,218 

5. บรรเทาอุทกภัย พื้นที่ลุ่มน้ำ
เจ้าพระยาตอนล่าง 

ชัยนาท นครปฐม 
นครสวรรค์ 
พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง 
กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ 

4,181,090 22,507,476 64,280 279,556 
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ลุ่มน้ำ จังหวัด กรณีน้ำท่วม  กรณีน้ำแล้ง  
พื้นที่

เสียหาย (ไร่) 
ผลผลิต

การเกษตร 
(พันบาท)  

พื้นที่
เสียหาย (ไร่) 

ผลผลิต
การเกษตร 
(พันบาท) 

6. บรรเทาอุทกภัยและ 
ภัยแล้ง พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี 
และลุ่มน้ำปราณบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี 

7,416 125,545 123,210 2,250,427 

7. บรรเทาอุทกภัย  
พื้นที่ อ.บางสะพาน 

ประจวบคีรีขันธ์ 15,832 398,242 0 0 

8. สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
จันทบุรี ระยอง 

24,827 417,679 202,452 3,581,761 

9. บรรเทาภัยแล้ง  
พื้นที่ลุ่มน้ำเลยตอนล่าง 

เลย 21 1,959 62,510 6,151,995 

10. บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง 
ลุ่มน้ำชีตอนบน 

ขอนแก่น ชัยภูมิ 
นครราชสีมา 

449,079 3,423,728 404,618 3,082,672 

11. บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง 
ลุ่มน้ำมูลตอนบน 

นครราชสีมา 575,924 2,618,062 1,432,388 6,735,951 

12. บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง 
ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง 

ยโสธร ศรีสะเกษ 
อุบลราชธาน ี

445,833 1,635,671 1,159,027 4,393,877 

13. บรรเทาอุทกภัย  
พื้นที่ชุมพร-หลังสวน 

ชุมพร 67,588 1,400,741 185 3,974 

14. สนับสนุนการท่องเที่ยว 
เกาะสมุย - เกาะพะงัน 

สุราษฎร์ธานี 453 5,023 3,838 44,023 

15. บรรเทาอุทกภัยพื้นที่
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 532,118 5,180,442 4,457 44,886 

16. บรรเทาอุทกภัยพื้นที่ 
เมืองตรัง 

ตรัง 12,129 156,523 2,246 29,987 

รวม   8,854,038 49,431,237 5,643,028 43,774,937 
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5.2.2  ผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวม 

การวิเคราะห์ผลกระทบเชื่อมโยงจากภาคเกษตรไปยังกิจกรรมการผลิตในภาคอื่นๆของระบบ
เศรษฐกิจตามวิธีการที่กล่าวแล้วในข้อ 5.1 พบว่าหากไม่มีการดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลเสียต่อ
เศรษฐกิจ (GDP) โดยรวมในกรณีปัญหาน้ำท่วมคิดเป็นมูลค่าประมาณ 337,648 – 401,355 ล้านบาท คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 369,501 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 1.97 – 2.34 คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 2.16 ของ GDP 
ปี 2562 โดยเมื่อพิจารณาผลกระทบรายสาขาของระบบเศรษฐกิจ คิดเป็นผลกระทบต่อสาขาเกษตร 
30,756 ล้านบาท สาขาอุตสาหกรรม 120,663 ล้านบาท และสาขาบริการ 218,081 ล้านบาท  

กรณีปัญหาน้ำแล้งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจ (GDP) โดยรวมคิดเป็นมูลค่าประมาณ 
299,952 – 354,488 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 327,220 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 1.75 – 2.06 คิดเป็น
เฉลี่ยร้อยละ 1.91 ของ GDP ปี 2562  โดยเมื่อพิจารณาผลกระทบรายสาขาของระบบเศรษฐกิจ  
คิดเป็นผลกระทบต่อสาขาเกษตร 23 ,236 ล้านบาท สาขาอุตสาหกรรม 106 ,856 ล้านบาท  
และสาขาบริการ 193,127 ล้านบาท  ดังผลการวิเคราะห์ใน ตารางที่ 5-2 

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมกรณีไม่มีโครงการ 

สาขาการผลิต ความเสียหายกรณีไม่มีโครงการ 
กรณีน้ำท่วม  

(มูลค่า: พันบาท) 
กรณีน้ำแล้ง  

(มูลค่า: พันบาท) 
ภาคเกษตร 30,756,116 27,236,766 

อุตสาหกรรม 120,663,969 106,856,673 

บริการ 218,081,803 193,127,212 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 369,501,887 327,220,651 

GDP ปี 2562 17,133,900,000 17,133,900,000 

สัดส่วนต่อ GDP 1.97 - 2.34 1.75 - 2.06 
 

เฉลี่ยร้อยละ 2.16 ของ GDP เฉลี่ยร้อยละ 1.91 ของ GDP 
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5.3  ผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการดำเนินโครงการ  

5.3.1  ผลประโยชน์ต่อภาคเกษตร      

ในกรณีที่มีการดำเนินโครงการตามแผนงานขับเคลื่อนโครงการบรรเทาปัญหาด้านน้ำเชิงพื้นที่
อย่างยั่งยืน จำนวน 103 โครงการ ตามที่เสนอนี้ จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการป้องกันพื้นที่น้ำท่วม 
จำนวน 1,315,980 ไร่ ส่งผลดีต่อผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญในพื้นที่เป้าหมาย อาทิ ข้าว ยาพารา 
พืชไร่ พืชยืนต้นและไม้ผล พืชผักและสมุนไพร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด และปศุสัตว์ คิด
เป็นมูลค่าในปี 2562 ประมาณ 7,507 – 8,923 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 8,215 ล้านบาท ในขณะที่จะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการป้องกันพื้นที่น้ำแล้ง จำนวน 2,574,225 ไร่ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
ผลิตผลทางการเกษตรประมาณ 18 ,252 – 21,571 ล้านบาท หรือเฉลี ่ย 19 ,912 ล้านบาท  
ดังผลการวิเคราะห์ใน ตารางที่ 5-3   

ตารางที่ 5-3 ผลประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรณีที่มีการดำเนินโครงการ 

ลุ่มน้ำ จังหวัด กรณีน้ำท่วม  กรณีน้ำแล้ง  
พื้นที่

ประโยชน์
(ไร่) 

ผลผลิต
การเกษตร 
(พันบาท) 

พื้นที่
ประโยชน์

(ไร่) 

ผลผลิต
การเกษตร 
(พันบาท) 

1. บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง 
พื้นที่เชียงใหม่ -ลำพูน 

เชียงใหม่ ลำพูน 4,106 39,892 31,725 330,219 

2. บรรเทาอุทกภัย  
พื้นที่ลุ่มน้ำยม-น่านตอนล่าง 

กำแพงเพชร 
พิจิตร พิษณุโลก 
สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

41,656 141,263 266,395 1,601,202 

3. สนับสนุนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก 

ตาก 735 4,277 115,750 697,153 

4. บรรเทาภัยแล้ง พื้นที่รอยต่อ 
กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี 

กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี 

0 0 10,500 140,167 

5. บรรเทาอุทกภัย พื้นที่ 
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 

ชัยนาท นครปฐม 
นครสวรรค์ 
พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง 
กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ 

1,112,714 5,598,931 1,697,026 6,116,965 
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ลุ่มน้ำ จังหวัด กรณีน้ำท่วม  กรณีน้ำแล้ง  
พื้นที่

ประโยชน์
(ไร่) 

ผลผลิต
การเกษตร 
(พันบาท) 

พื้นที่
ประโยชน์

(ไร่) 

ผลผลิต
การเกษตร 
(พันบาท) 

6. บรรเทาอุทกภัยและ 
ภัยแล้ง พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี 
และลุ่มน้ำปราณบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี 

6,796 109,960 0 0 

7. บรรเทาอุทกภัย  
พื้นที่ อ.บางสะพาน 

ประจวบคีรีขันธ์ 15,832 398,242 0 0 

8. สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
จันทบุรี ระยอง 

4,981 106,820 190,165 3,253,675 

9. บรรเทาภัยแล้ง  
พื้นที่ลุ่มน้ำเลยตอนล่าง 

เลย 0 0 62,510 6,151,995 

10. บรรเทาอุทกภัยและ 
ภัยแล้ง ลุ่มน้ำชีตอนบน 

ขอนแก่น ชัยภูมิ 
นครราชสีมา 

18,610 194,269 120,500 1,301,271 

11. บรรเทาอุทกภัยและ 
ภัยแล้ง ลุ่มน้ำมูลตอนบน 

นครราชสีมา 19,413 88,246 8,954 42,107 

12. บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง 
ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง 

ยโสธร ศรีสะเกษ 
อุบลราชธาน ี

17,919 65,737 69,500 263,826 

13. บรรเทาอุทกภัย  
พื้นที่ชุมพร-หลังสวน 

ชุมพร 67,588 1,400,741 0 0 

14. สนับสนุนการท่องเที่ยว
เกาะสมุย - เกาะพะงัน 

สุราษฎร์ธานี 0 0 1,200 13,764 

15. บรรเทาอุทกภัย  
พื้นที่นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 1,831 17,828 0 0 

16. บรรเทาอุทกภัย  
พื้นที่เมืองตรัง 

ตรัง 3,800 49,038 0 0 

รวม   1,315,980 8,215,245 2,574,225 19,912,344 
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5.3.2  ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม 

เมื่อทำการวิเคราะห์ผลกระทบเชื่อมโยงจากภาคเกษตรไปยังกิจกรรมการผลิตในภาคอื่นๆ
ของระบบเศรษฐกิจ พบว่าหากมีการดำเนินโครงการตามแผนงานขับเคลื่อนโครงการบรรเทา
ปัญหาด้านน้ำเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน จะก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ (GDP) โดยรวมในกรณีปัญหาน้ำ
ท่วมคิดเป็นมูลค่าประมาณ 56,115 – 66,703 ล้านบาท คิดเป็นค่าเฉลี่ย 61,409 ล้านบาท หรือ
ประมาณร้อยละ 0.32 – 0.38 คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 0.36 ของ GDP ปี 2562 โดยเมื่อพิจารณาราย
สาขาของระบบเศรษฐกิจได้ดังนี้ สาขาเกษตร 5,111 ล้านบาท สาขาอุตสาหกรรม 20,053 ล้าน
บาท และสาขาบริการ 36,244 ล้านบาท  

กรณีการแก้ปัญหาน้ำแล้งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ (GDP) โดยรวมคิดเป็น
มูลค่าประมาณ 136,442 – 161,249 ล้านบาท คิดเป็นค่าเฉลี่ย 148,846 ล้านบาท หรือประมาณ
ร้อยละ 0.79 – 0.94 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.87 ของ GDP ปี 2562  โดยเมื่อพิจารณารายสาขา
ของระบบเศรษฐกิจได้ดังนี้ สาขาเกษตร 12,389 ล้านบาท สาขาอุตสาหกรรม 48,606 ล้านบาท 
และสาขาบริการ 87,849 ล้านบาท  ดังผลการวิเคราะห์ใน ตารางที่ 5-4 

ตารางที่ 5-4 ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมกรณีที่มีการดำเนินโครงการ 

สาขาการผลิต ผลประโยชน์กรณีมีโครงการ 
กรณีน้ำท่วม  

(มูลค่า: พันบาท) 
กรณีน้ำแล้ง  

(มูลค่า: พันบาท) 
ภาคเกษตร 5,111,525 12,389,460 

อุตสาหกรรม 20,053,798 48,606,964 

บริการ 36,244,195 87,849,708 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 61,409,518 148,846,133 

GDP ปี 2562 17,133,900,000 17,133,900,000 

สัดส่วนต่อ GDP 0.32 - 0.38 0.79 - 0.94 
 

เฉลี่ยร้อยละ 0.36 ของ GDP เฉลี่ยร้อยละ 0.87 ของ GDP 
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5.4 กระบวนการจัดหาแหล่งเงินทุน 

การจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินโครงการภาครัฐ สามารถทำได้ 5 วิธีการ ดังนี ้

5.4.1 งบประมาณแผ่นดนิ  

 งบประมาณประจำปีของรัฐบาลเป็นแหล่งเงินทุนหลักสำหรับการใช้จ่ายเพื่อบริหารจัดการ 
และการพัฒนาประเทศ แต่เนื่องจากภารกิจของรัฐในการบริหารและการพัฒนาประเทศมีกว้างขวาง 
ขณะที่วงเงินงบประมาณมีจำกัดซึ่งในระยะที่ผ่านมาอยู่ระหว่างร้อยละ 17 ถึง 22 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณด้านการลงทุนมีสัดส่วนจำกัดในระยะที่ผ่านมามี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมาณ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมางบลงทุนในงบประมาณ
แผ่นดินมีวงเงินอยู่ระหว่าง 300,000 – 670,000 ล้านบาท หากโครงการที่ต้องใช้วงเงินลงทุนจำนวน
มาก ดังเช่นโครงการตามแผนงานขับเคลื่อนโครงการบรรเทาปัญหาด้านน้ำเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน หาก
แหล่งเงินทุนมาจากงบประมาณเพียงแหล่งเดียวอาจไม่สามารถผลักดันโครงการสำคัญที่มีความจำเป็น
เร่งด่วนและมีผลกระทบสูงให้ดำเนินการตามแผนได้ 

5.4.2 รายรับสะสม (Retained Income) ของรัฐวิสาหกิจ  

 รายรับสะสมของรัฐวิสาหกิจคือกำไรหรือกำไรสุทธิสะสมของรัฐวิสาหกิจหลังจากหักบัญชี
การจ่ายเงินปันผลหรือการลงทุนแล้ว เป็นแหล่งเงินทุนของหน่วยงานภาครัฐในรูปรัฐวิสาหกิจ ใน
ส่วนของโครงการตามแผนงานขับเคลื่อนโครงการบรรเทาปัญหาด้านน้ำเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ซึ่ง
เป็นโครงการของส่วนราชการจึงไม่มีรายรับสะสมเพื่อมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนดังเช่นรัฐวิสาหกิจ 

5.4.3 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP)  

 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นรูปแบบการระดมเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการ
ของภาครัฐโดยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยการอนุญาต ให้สัมปทาน หรือให้สิทธิ
แก่เอกชนดําเนินกิจการของรัฐ โครงการ PPP ส่วนใหญจะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ทางรถไฟ โรงพยาบาล โรงเรียน ซึ่งจะต้องเปนโครงการที่มีความ
น่าสนใจให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน เนื่องจากโครงการตามแผนงานขับเคลื่อนโครงการบรรเทา
ปัญหาด้านน้ำเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน เป็นโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่เชิงพาณิชย์ จึงไม่น่า
ดึงดูดให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุน 
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5.4.4 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)   

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ตั้งขึ้นเพื่อระดมทุน จากผู้ลงทุน
ทั่วไปทั้งรายย่อยและสถาบัน เพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สาธารณะใน
วงกว้างของประเทศไทย โดยกิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เป็นกิจการที่มีความจำเป็น และเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ อีกทั ้งเป็นโครงการที ่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง กองทุนรวม
โครงสร้าง พื้นฐานจึงจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณการลงทุนและการก่อหนี้สาธารณะ
ของภาครัฐ แต่เนื่องจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นการลงทุนในกระแสรายได้หรือสิทธิใน
การจัดหาประโยชน์จากกิจการในอนาคต การลงทุนของโครงการตามแผนงานขับเคลื่อนโครงการ
บรรเทาปัญหาด้านน้ำเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ซึ่งไม่ใช่โครงการที่จะให้ผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ใน
อนาคต จึงไม่น่าที่จะดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนในกองทุนนี้ได้ 

5.4.5 การใช้เงินกู้  

 หน่วยงานของรัฐที่มีโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศสามารถขอกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ โดยระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหาร
หนี้สาธารณะ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดหลักเกณฑ์
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องการกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการพัฒนา ดังนี้ 

1. มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

2. มีรายงานการศึกษาความเหมาะสม ด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม การเงิน หรือ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

3. คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนา หรือผ่านการพิจารณาจากสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
สศช.  

4. มีความพร้อมในการดำเนินการโครงการ  
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โดยมี พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 มาตรา 53 การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารหนี้สาธารณะ ให้กระทรวงการคลังกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่ตรา
ขึ้นเป็นการเฉพาะและเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนและอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ โดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทัน  

กฎหมายที่ตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน ระยะเวลาในการ
กู้เงิน แผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานของ
รัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้นั้น  

เงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพื ่อให้
หน่วยงานของรัฐเบิกไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการตามที่กฎหมายกําหนดได้โดยไม่ต้อง
นําส่งคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

มาตรา 56 การกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
หนี้สาธารณะ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
และต้องใช้เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้อง
ดําเนินการโดยไม่อาจใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายได้ โดยต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของ
การใช้จ่ายเงิน หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินการ แผนงานหรือโครงการ และ
จํานวนเงินกู้ที่ต้องใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการนั้นด้วย 

มาตรา 57 การกู้เงินตามมาตรา 53 และมาตรา 57 จะกระทําได้แต่เฉพาะเพื่อใช้จ่ายตาม
แผนงานหรือโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคม และเมื่อหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของ
แผนงานหรือ โครงการมีความพร้อมที่จะดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่จะใช้จ่ายเงินกู้นั้นแล้ว 

และมี พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
มาตรา 22 การกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กระทำได้เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้

จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีและต้องใช้เงินตราต่างประเทศ หรือ
จำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของประเทศ โดยให้กระทรวงการคลังกู้เป็น
เงินตราต่างประเทศได้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินอย่างชัดเจนและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเขื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 
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มาตรา 23 ในการกู้เงินตามมาตรา 22 ถ้าภาวะตลาดการเงินในประเทศเอื้ออำนวย
และจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และตลาดทุน กระทรวงการคลัง
โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจกู้เป็นเงินบาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศก็ได้ 

โครงการตามแผนงานขับเคลื่อนโครงการบรรเทาปัญหาด้านน้ำเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ซึ่ง
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ 20 ปี มีผล
การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที ่สน ับสนุนความจำเป็นในการดำเน ินการ  
ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 57  
 อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังได้กำหนดกรอบความยั่งยืนทางการคลังไว้เพื่อไม่ให้การก่อหนี้
สาธารณะสร ้างป ัญหาความมั ่นคงและย ั ่งย ืนต ่อฐานะทางการคลังของประเทศในอนาคต  
โดยกำหนดว่า ยอดหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้
จัดทำการวิเคราะห์ความยั่งยืนทางการคลังในระยะปานกลาง โดยมีผลการวิเคราะห์ว่า หนี้สาธารณะ
คงค้างในปีงบประมาณ 2562 มีจำนวน 7,629,080 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ 
GDP อยู่ที่ร้อยละ 42.6 และจะเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 46.0 ใน ปีงบประมาณ 2565 ดังนั้นหากมีการกู้
เงินเพื่อดำเนินโครงการตามแผนงานขับเคลื่อนโครงการบรรเทาปัญหาด้านน้ำเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน 
วงเงิน 420,035 ล้านบาท จึงไม่กระทบกรอบความยั่งยืนทางการคลัง  
 นอกจากนี้ การกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ ่งไม่มีผลตอบแทนเป็น
นัยสำคัญ ควรกู ้เง ินจากแหล่งเงินกู ้ต ่างประเทศ (ADB) ตาม พรบ.การบริหารหนี ้สาธารณะ  
พ.ศ. 2548 มาตรา 22 โดยขั้นตอนการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ จะมีระยะเวลาดำเนินการรวม
ประมาณ 12 – 14 เดือน ซึ่งการกู้เงินจากต่างประเทศ ต้องมีการจำแนกโครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง กระบวนการก่อสร้างยุ่งยาก ซึ่งจำเป็นต้องใช้การนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น การเจาะอุโมงค์ 
การผันน้ำ และบาดาลขนาดใหญ่ ดังแสดงใน ตารางที่ 4-4 เป็นต้น  นอกจากนี้ เพื่อลดกระบวนการที่
มีความซับซ้อน อาจดำเนินการกู้เงินจากแหล่งเงินภายในประเทศได้ ตาม พรบ.การบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. 2548 มาตรา 23  

ทั้งนี้ สทนช. ต้องเสนอแผนงานขับเคลื่อนโครงการบรรเทาปัญหาด้านน้ำเชิงพื้นที่อย่าง
ยั่งยืน ต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแผนงานฯ 
โดยมีมติเห็นชอบเชิงวิชาการทั้ง 103 โครงการ และมีมติให้ใช้แหล่งเงินกู้ แล้วจึงเสนอ ครม. 
เห็นชอบ เชิงวิชาการ และพิจารณาเห็นชอบการใช้แหล่งเงินกู้  จึงเข้าสู ่กระบวนการกู ้เงิน  
ดังแสดงใน รูปที่ 5.1 ต่อไป 
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รูปที่ 5.1 ขั้นตอนการกู้เงนิจากแหล่งเงินกู้ทางการ (ADB) 
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6.  สรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1   สรุป 

การแก้ปัญหาด้านน้ำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดไว้จำนวนมาก โดยเฉพาะที่สำคัญ  ๆคือการป้องกันและ
แก้ปัญหาความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเป็นมูลค่ามหาศาลจากอุทกภัยและภัยแล้ง การเพิ่มปริมาณการ
เก็บกักน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการขยายพื้นที่ชลประทานเพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำของเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ 20 ปี จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ
ขนาดใหญ่และโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงต่อการแก้ปัญหาด้านน้ำ  

ข้อเสนอโครงการลงทุนครั ้งนี ้ ได้ใช้หลักการกำหนด Area Based เพื ่อระบุพื ้นที ่ให้
ครอบคลุมปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่มีความเสี่ยงและความรุนแรงมากกว่าพื้นที่อื่น โดยพื้นที่ที่มี
ปัจจัยและมีลำดับความสำคัญสูง จะถูกคัดเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมายสำหรับแผนพัฒนาโครงการ
เร่งด่วน เพื่อการบรรเทาปัญหาด้านน้ำเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกโครงการ ต้องเป็นโครงการที่อยู ่ในพื้นที ่เป้าหมาย  Area Based หรือส่งผลต่อพื ้นที่
เป้าหมายดังกล่าว มีความพร้อมที่สามารถเริ่มดำเนินการได้ภายใน 1-2 ปี ทั้งความพร้อมด้าน
วิศวกรรม และความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ติดปัญหาคัดค้านด้านมวลชนและเป็นโครงการที่ส่ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนต่อเป้าหมายของแผนแม่บทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จึงได้คัดเลือก
โครงการที่มีผลกระทบสูงต่อพื้นที่ และมีความพร้อมที่จะดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2562 ถึง   
พ.ศ. 2565 จำนวน 103 โครงการ ในพื้นที่ 20 พ้ืนท่ีเป้าหมาย วงเงินกอ่สร้าง 420,035 ล้านบาท   

การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจพบว่า ในกรณีที่ไม่มีการดำเนินโครงการ ตามแผนงาน
ขับเคลื่อนโครงการบรรเทาปัญหาด้านน้ำเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ที่เสนอในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อภาคการเกษตรเนื่องจากอุทกภัยที่สำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำ คิดเป็นมูลค่า 49,431 ล้านบาท และก่อให้เกิด
ผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวม คิดเป็นมูลค่า 369,501 ล้านบาท หรือเฉลี่ยร้อยละ 2.16 ของ GDP และความ
เสียหายเนื่องจากภัยแล้ง คิดเป็นมูลค่า 43,774 ล้านบาท และก่อให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวม  
คิดเป็นมูลค่า 327,220 ล้านบาท หรือเฉลี่ยร้อยละ 1.91 ของ GDP แต่หากมีการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ 
การป้องกันอุทกภัยจะส่งผลดีต่อผลผลิตทางการเกษตร คิดเป็นมูลค่า 8,215 ล้านบาท และส่งผลกระทบ
เชื่อมโยงไปยังเศรษฐกิจโดยรวม คิดเป็นมูลค่า 61,409 ล้านบาท หรือเฉลี่ยร้อยละ 0.36 ของ GDP และการ
แก้ปัญหาภัยแล้งจะส่งผลดีต่อผลผลิตทางการเกษตร คิดเป็นมูลค่า 19,912 ล้านบาท และส่งผลกระทบ
เชื่อมโยงไปยังเศรษฐกิจโดยรวม คิดเป็นมูลค่า 148,846 ล้านบาท หรือเฉลี่ยร้อยละ 0.87 ของ GDP 
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นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะห์ภาระงบประมาณประจำปีของรัฐบาลพบว่า วงเงินงบประมาณ
มีจำกัด โดยเฉพาะงบลงทุน ดังนั้น หากใช้แหล่งเงินจากการกู้เงิน สามารถดำเนินการได้อย่างเป็น
รูปธรรม อย่างไรก็ตามการใช้เงินกู้ มีระเบียบ ขั้นตอนค่อนข้างมาก และต้องอาศัยการตัดสินใจอย่าง
รอบคอบโดยรัฐบาล ดังนั้นจึงได้จัดกลุ่มทางเลือกต่างๆประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล ได้แก่ 

1. จำแนกตามความพร้อมได้ 4 กลุ่ม โดยโครงการที่มีความพร้อมสามารถก่อสร้างได้ทนัที 
จำนวน 52 แห่ง วงเงิน 88,763 ล้านบาท 

2. จำแนกตามพื้นที่ที่มีผลกระทบเกี่ยวเนื่องกันได้ 11 กลุ่ม โดยพื้นที่ที่มีประสิทธิผลการ
แก้ปัญหาเกินกว่าค่าเฉลี่ย 16 ไร่ ต่อ การลงทุน 1 ล้านบาท มีทั้งสิ้น 3 กลุ่ม จำนวน 59 โครงการ  
วงเงิน 347,575 ล้านบาท 

3. จำแนกตามโครงการที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งอาจต้องมีการนำเข้าเครื่องมือ
จากต่างประเทศ (Import Contents) จำนวน 10 แห่ง วงเงิน 99,668 ล้านบาท 

6.2    ข้อเสนอแนะ 

  1. เร่งรัดดำเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาน้ำทั้ง 103 โครงการ ใน 20 พื้นที่เป้าหมายวงเงิน
ก่อสร้าง 420,035 ล้านบาทเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยหาแหล่งเงิน
งบประมาณที่เหมาะสม ทั้งนี้วิธีการกู้เงินเพื่อลดข้อจำกัดของงบประมาณแผ่นดิน ก็เป็นวิธีหนึ่งที่
สามารถนำมาขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกลุ่มโครงการดังกล่าวมีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับแนวทางการเสนอขอใช้เงินกู้ตาม พรบ.การบริหารหนี้สาธารณะและที่แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 กำหนดหลักเกณฑ์ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องการกู้เงินเพื ่อใช้ใน
โครงการพัฒนา ว่าจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีรายงานการศึกษาความเหมาะสมด้านเทคนิค เศรษฐกิจ 
สังคม การเงิน และมีความพร้อมในการดำเนินการ 
  2. สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการควบคู่กันไปเพื่อให้พร้อมดำเนินการได้เลยทันทีที่ได้รับการจัดสรรเงิน 
(เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับความพร้อมที่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น การสำรวจ ออกแบบ เป็นตน้) 
  3. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) อย่างแท้จริงและครบถ้วน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเร่งดำเนินแผนงาน 
โครงการอื่นๆ ตามภารกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ที่สอดคล้องและสนับสนุนกับโครงการขนาดใหญ่เหล่านี้อย่างแท้จริง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
แผนที่แสดงโครงการสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาใน 20 พื้นที่เป้าหมาย 
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