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1. การจดัการน ้า 

อปุโภคบรโิภค

2. การสรา้งความมัน่คง

ของน ้าภาคการผลติ

3. การจดัการน ้าท่วม

และอทุกภยั

4. การจดัการคุณภาพน ้า

และอนุรกัษท์รพัยากรน ้า

5. การอนุรกัษฟ้ื์นฟู

สภาพป่าตน้น ้า

6. การบรหิารจดัการ

ความเชือ่มโยงแนวทางภายใตป้ระเด็นยุทธศาสตรช์าติ

ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี

5. การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม เพือ่การพฒันา

อย่างย ัง่ยนื

1. การสรา้งความม ัน่คง

3. การพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

6. การปรบัสมดุลและพฒันาระบบ

การบรหิารจดัการภาครฐั

2. การสรา้งความสามารถใน

การแข่งขนั

4. การสรา้งโอกาสและความ

เสมอภาคทางสงัคม
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ยุทธศาสตรน์ ้า
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• พฒันาการทอ่งเทีย่วและธุรกจิบรกิารตอ่เน่ือง

• ใชโ้อกาสจากเขตเศรษฐกจิพเิศษ เชือ่มกบั GMS 

BIMSTEC และ AEC 

• ฐานการผลติเกษตรอนิทรยีแ์ละปลอดภยั 

เชือ่มสู่อตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลคา่เพิม่สูง

• พฒันาคุณภาพชวีติและแกไ้ขปัญหาความยากจน

• อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูป่าตน้น ้า จดัระบบบรหิารจดัการน ้า 

ป้องกนั/แกไ้ขหมอกควนั

• บรหิารจดัการน ้าใหเ้พยีงพอต่อการพฒันาเศรษฐกจิและ

คุณภาพชวีติ

• แกปั้ญหาความยากจนและพฒันาคุณภาพชวีติผูม้รีายได ้

น้อย

• สรา้งความเขม้แข็งของฐานเศรษฐกจิภายในควบคู่กบัการ

แกไ้ขปัญหาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

• พฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทีเ่ชือ่มโยงพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ

หลกัภาคกลาง และ EECเพือ่พฒันาเมอืง และพืน้ที่

เศรษฐกจิใหม่ๆ ของภาค

• ใชป้ระโยชนจ์ากขอ้ตกลงกบัประเทศเพือ่นบา้นในการ

สรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดนและ

แนวระเบยีงเศรษฐกจิ

ภาคเหนือ

ฐานเศรษฐกจิสรา้งสรรคมู์ลค่าสูง 

เชือ่มโยงเศรษฐกจิกบัประเทศในกลุ่ม

อนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ศูนยก์ลางเศรษฐกจิของอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง

ภาคใต้

ภาคใตเ้ป็นเมอืงท่องเทีย่วพกัผ่อนตากอากาศระดบัโลก

ศูนยก์ลางผลติภณัฑย์างพาราและปาลม์น ้ามนั

ประเทศ และเมอืงเศรษฐกจิเชือ่มโยงการคา้การลงทุน

กบัภูมภิาคอืน่ของโลก • พฒันาอุตสาหกรรมเกษตรและ

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

เพือ่ความมัน่คงใหก้บัภาคการผลติ

• พฒันาเมอืงสุไหงโก-ลก และเมอืงเบตงให้

เป็นเมอืงการคา้

และเมอืงทอ่งเทีย่วชายแดน 

• เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชน

• พฒันาการทอ่งเทีย่วของภาคใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเทีย่วคุณภาพชัน้น า

ของโลก

• พฒันาอตุสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลม์น ้ามนัแห่งใหม่

ของประเทศ

• พฒันาการผลติสนิคา้เกษตรหลกัของภาค

• พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว การพฒันาเขต

อตุสาหกรรม และการเชือ่มโยงการคา้โลก

ภาคกลาง

พฒันากรุงเทพฯ สูม่หานครทนัสมยั และภาคกลาง

เป็นฐานการผลติสนิคา้และบรกิารทีม่มูีลค่าสูง

• พฒันากรุงเทพฯ เป็นมหานครทนัสมยัระดบัโลก พฒันาคุณภาพชวีติ 

และแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มเมอืง

• พฒันาคุณภาพแหล่งทอ่งเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงระดบันานาชาตแิละเชือ่มโยง

เพือ่กระจายการทอ่งเทีย่วท ัง้ภาค

• ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรม โดยใชน้วตักรรม 

เทคโนโลย ีและความคดิสรา้งสรรค ์

• บรหิารจดัการน ้าและทรพัยากรธรรมชาต ิและคงความสมดุลของระบบ

นิเวศ

• เปิดประตูการคา้/การลงทนุ/การทอ่งเทีย่ว เชือ่มโยงทวาย-ภาคกลาง-

EEC

• พฒันาความเชือ่มโยงเศรษฐกจิและสงัคมกบัทกุภาค

ภาคตะวนัออก

ฐานเศรษฐกจิช ัน้น า

• พฒันา EEC ใหท้นัสมยัทีสุ่ดในภูมภิาคอาเซยีน

• พฒันาภาคตะวนัออกเป็นแหล่งผลติอาหารทีม่คีณุภาพ

และไดม้าตรฐานสากล

• ปรบัปรุงมาตรฐานสนิคา้/บรกิารดา้นการท่องเทีย่ว

• พฒันา SEZ ใหเ้ป็นประตูเศรษฐกจิเพือ่นบา้น

• เรง่แกไ้ขปัญหาทรพัยากรธรรมชาต/ิมลพษิ
ภาคใตช้ายแดน

เป็นแหล่งผลติภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูปทีส่ าคญัของประเทศ และเป็น

เมอืงชายแดนเชือ่มโยงการคา้และการท่องเทีย่ว

กบัพืน้ทีภ่าคใตแ้ละการพฒันาเศรษฐกจิของ

มาเลเซยีและสงิคโปร ์

อ.ก.บ.ภ.

ทศิทางการพฒันาภาคของประเทศ

ทีม่า : สศช.



ทศิทางการพฒันาภาคของประเทศดา้นทรพัยากรน ้า

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

• พฒันาแหล่งน ้าตน้ทุนเพือ่

สนบัสนุนภาคเกษตรและการ

พฒันาเศรษฐกจิ

• ระบบอนุรกัษด์นิและน ้าในพืน้ที

เกษตรน ้าฝน

• เพิม่ประสทิธภิารการใชน้ ้า

• บรหิารจดัการน ้าแบบบูรณาการ

• การบรหิารจดัการพืน้ทีก่ารเกษตร 

(zoning)

ภาคกลาง

• พฒันาแหล่งน ้าและระบบกระจายน ้าเพือ่

รองรบัการขยายตวัของภาคเศรษฐกจิ

• ป้องกนัน ้าท่วมชมุชนเมอืง เมอืงศูนยก์ลาง

การท่องเทีย่ว และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิส าคญั

• ปรบัปรุงล าน ้าสายหลกัเพือ่การคมนาคม

• บรหิารจดัการน ้าในใหส้มดลุกบัน ้าตน้ทุน

• การบรรเทาอุทกภยัทีล่าดเชงิเขาและทีลุ่่ม

ทา้ยน ้า

ภาคเหนือ
• จดัหาน ้าตน้ทุนเพือ่สนบัสนุนการ

ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 

• พฒันาแหล่งน ้า เพือ่ยกระดบั

อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรม

ตน้น ้า

• อนุรกัษฟ้ื์นฟูป่าตน้น ้า และแหล่งน ้า

ธรรมชาตขินาดใหญ่ในพืน้ทีภ่าคเหนือ

ตอนบน

• เพิม่น ้าตน้ทุนในพืน้ที ่วกิฤตโิดยกาผนัน ้า

ขา้มลุ่ม

• การบรรเทาอุทกภยัน ้าหลากฉบัพลนั

ภาคใต้

• สนบัสนุนน ้าเพือ่การท่องเทีย่วฝ่ังอนัดามนั

และอ่าวไทย

• พฒันาแหล่งน ้าตามศกัยภาพเพือ่สนบัสนุน

ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป

• ป้องกนัน ้าท่วมชมุชนเมอืง

• ปรบัปรุงล าน ้าสายหลกั เพือ่เรง่การระบาย

ภาคตะวนัออก 

• พฒันาแหล่งน ้า และโครงข่ายน ้าใหก้บั

พืน้ทีอ่ตุสาหกรรมเดมิและพืน้ทีใ่หม่ใน

อนาคต

• พฒันาระบบประปาเมอืงเพือ่รองรบัการ

ขยายตวัของชมุชนเมอืง และภาคการ

ท่องเทีย่วฝ่ังอา่วไทย

• บรหิารจดัการน ้าเพือ่บรรเทาภาวะฝน

แลง้และน ้าท่วม

ภาคใตช้ายแดน

• พฒันาแหล่งน ้าเพือ่สนบัสนุนอตุสาหกรรม

เกษตร และอตุสาหกรรมแปรรูป 

• พฒันาระบบประปาเพือ่พฒันาแหล่งการคา้/

ท่องเทีย่วชายแดน (เมอืงสุไหงโก-ลก และ

เมอืงเบตง)

• ป้องกนัน ้าท่วมชมุชนเมอืง เมอืงศูนยก์ลาง

การท่องเทีย่ว และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิส าคญั 


