
นางสาวลดาวัลย  คําภา 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 14 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรม เดอะ สโุกศล กรุงเทพฯ 

  กับยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย 

ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ  
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ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ

ความเปราะบางของการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศโลกอันดับท่ี 3 จาก 10 อันดับ

แรกของโลกท่ีมีความเส่ียงมากท่ีสุด 

ในระยะเวลา 30 ป  (2523–2554) มี

ประชากรมากถึง 2.3 ลานคนเสียชีวิตจาก

สาธารณภัย 48% ของผูเสียชีวิตอาศัยอยูใน

กลุมประเทศท่ีมีรายไดนอย 
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สถานการณอุทกภัยในชวง 20 ปท่ีผานมา 

ป 2538 นํ้าทวมกรุงเทพ 
แมน้ําเจาพระยาเออทวมพื้นท่ีริมน้ํา สูง 50-100 ซม. รวม 2 เดือน 

ป 2543 นํ้าทวมหาดใหญ 
น้ําทวมคร้ังเลวรายท่ีสุดของหาดใหญ มีความเสียหายกวา 10,000 ลานบาท เสียชีวิต 233 คน 

ป 2544 นํ้าปาถลม อ.วังช้ิน จ. แพร 
บานเรือนถูกน้ําพัดหาย 45 หลังคาเรือน เสียชีวิต  23 คน 
นํ้าทวม – ดินถลมบานนํ้ากอ เพชรบูรณ 
บานเรือนถูกน้ําพัดหายไปหลายสิบหลังคาเรือน เสียชีวิต 147 คน 

ป 2548 นํ้าทวมเชียงใหม 
น้ําทวม 4 คร้ังในรอบเดือนเศษ ระดับน้ําสูง 70 ซม. - 2 เมตร สูงท่ีสุดในรอบ 50 ป  

ป 2549 

 

นํ้าทวม 5 จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 
เกิดน้ําทวมและดินถลม ประชาชนเสียชีวิตและสูญหาย 116 คน 

ป 2553 นํ้าทวมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต  
ครอบคุลมพื้นท่ีกวา 50 จังหวัด เสียชีวิต 258 คน 

ป 2554 เปนเหตุการณครั้งรุนแรงในรอบ 70 ป สรางความเสียหายในชีวิตและทรัพยสินอยางกวางขวาง 67 จังหวัด ทั่ว
ประเทศเผชิญกับนํ้าทวม พื้นที่การเกษตร 4.9 ลานเอเคอร ถูกนํ้าทวมขัง ประชาชน 13.4 ลานคน ไดรับความ
เดือดรอน บานเรือน 2,329 หลังคาเสียหายโดยสิ้นเชิง และนิคมอุตสาหกรรม 7 แหง (839 โรงงาน) เสียหายจากนํ้าทวมขัง 

ท่ีมา: กรุงเทพธุรกิจ และกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ประเทศไทยมีความเสี่ยงจากเหตุการณอุทกภัยเปนลําดับท่ี 7 จาก 162 ประเทศท่ัวโลก  
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ท่ีมา:  สศช. รายงาน GDPไตรมาส 4/2554 

อุทกภัย 2554 

ผลกระทบตอ GDP  
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ผลกระทบตอ GDP ไตรมาส 4/2554 หดตัวรอยละ 9 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 3.7 ในไตรมาส 3/54 โดย GDP ณ 

ราคาปจจุบันของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการ มีมูลคาลดลง 328,154 ลานบาท  

GDP Growth (%) 

อุทกภัยป 2554 : ผลกระทบตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ 

นิคมอุตสาหกรรมเสียหาย 7 แหง  รวม 804 บริษัท การผลิตช้ินสวนรถยนต  อุปกรณไฟฟา คอมพิวเตอร ฯลฯ  ลดลง

รอยละ 85 เทียบกับในชวงเดือนเดียวกันของป 2553 
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2555 2556 2557 

มี.ค.  เม.ย.  มี.ค.  เม.ย.  มี.ค.  เม.ย.  

จังหวัด  50  50  50  50  29  43  

อําเภอ  552  497  568  538  162  308  

ตําบล  3,923  3,417  3,869  3,639  949  1,913  

หมูบาน  38,567  36,388  37,236  35,450  8,465  18,246  

พื้นท่ีการเกษตร
เสียหาย (ไร)  1,486,512  4,272,297 922,854 

พื้นที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉนิ (ขาดแคลนนํ้า) และความเสยีหายของพื้นที่การเกษตร ป 2557  

ตํ่ากวาป 2555 และ ป 2556  

ท่ีมา: กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

พื้นที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉนิ (ขาดแคลนนํ้า) ป 55-57 

เหตุการณภัยแลง: ความเสียหาย 

สถานการณภัยแลงกระทบตอภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ครึ่งแรกป 2558 หดตัวรอยละ 4.2 เมื่อเทียบ

กับชวงเดียวกันของป 2557  (ณ 16 ก.ค. 58, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
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การบริหารจัดการน้ํากอนป 2554 

ขอสังเกต: แผนดังกลาวขาดความตอเน่ืองในการดําเนินการ โดยไดสิ้นสุดลงเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล ทําใหโครงการตางๆ  
ท่ีไดรับการบรรจุไวในแผน โดยเฉพาะโครงการระยะยาว ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบท่ีแผนกําหนดไว 

รัฐบาล พลเอก สุรยุทธ จุลลานนท รัฐบาล นายสมัคร  สุนทรเวช รัฐบาล นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 

 
 วัตถุประสงค: เพ่ือลดความรุนแรง

ของอุทกภัยในพื้นท่ีวิกฤต 
 ร ะ ย ะ เ ว ล า ดํ า เ นิ น ก า ร : 9  ป  

(ป 2551-2559)  
 กรอบงบประมาณ: 112,032 ลาน

บาท  
 ผลการดําเนินงาน: ไดรับจัดสรร 

15 ,074  ล านบ าท  สํ าห รับกา ร
ดําเนินการในป 2551 สวนอุทกภัย
ระยะกลางและระยะยาวไดรับจัดสรร
งบประมาณปกติเพียงรอยละ 52.4 
ของกรอบแผนท่ีกําหนดไว 

 วัตถุประสงค: เพ่ือปรับปรุงแหลง
น้ําท่ีมีอยูเดิม เพิ่มแหลงกักเก็บน้ํา
แ ล ะ เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ร ะ บ บ
ชลประทาน 

 ระยะ เวลาดํ า เนินการ : 12  ป  
(ป 2552-25639)  

 กรอบงบประมาณ : 322 ,703  
ลานบาท  

 ผลการดําเนินงาน: ไดรับจัดสรร
งบประมาณปกติเพียงรอยละ 38 
ของกรอบแผนท่ีกําหนดไว 

 วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค : เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพระบบการกระจายนํ้า 
พั ฒ น า แ ห ล ง น้ํ า ข น า ด เ ล็ ก เ พ่ื อ
การเกษตร และน้ําเพื่ออุตสาหกรรม  

 ร ะ ย ะ เ ว ล าดํ า เ นิ น ก า ร : 1 2  ป  
(ป 2553-2555)  

 ก ร อ บ ง บ ป ร ะ ม า ณ : 5 9 , 4 4 3 
ลานบาท  

 ผลการอนุมัติ: ได รับจัดสรร
งบประมาณ 47,281 ลานบาท และ
การเบิกจาย ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 57  
รอยละ 98 ของวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ 
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แผนการบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง 
แผนการลงทุนพัฒนาและการบริหาร

จัดการนํ้าและการชลประทาน 

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555  

ดานทรัพยากรนํ้า 



การพัฒนาทรัพยากรน้ําในแผน 8 แผน 9 และ แผน10 

• มีกลไกในการกํากับดูแล ในระดับชาติ

และระดับลุมน้ําโดยมีกฎหมายรองรับ 

• จัดระบบการจัดสรรและแบงปนน้ํา โดย

ยึดหลักความจําเปนและเปนธรรม โดย

ใหทุกฝายรวมบริหารจัดการ 

• จั ด เ ก็ บค าน้ํ า ดิ บ  ร วม ท้ั งป รับป รุ ง

โครงสรางและราคาคาน้ําใหสะทอน

ตนทุนการจัดหา การผลิต การแจกจาย 

และการบําบัดน้ําเสีย 

• ปรับปรุงระบบสงและจายน้ํา เพื่อลดการ

ร่ัวไหลของน้ํา 

• สงเสริมการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

การใชอุปกรณประหยัดน้ํา การนําน้ําท่ี

บําบัดแลวมาใชใหมในอุตสาหกรรม 

แผน 8 (พ.ศ. 2540-2544) 

การจัดการทรัพยากรนํ้า 

ในระดับลุมนํ้าอยางเปนระบบ 

• ใชประโยชนแหลงน้ําท่ีมีอยูอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ ปรับระบบการเกษตรไปสูพืช

ท่ีใชน้ํานอย เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา 

• จัดหาแหลงน้ําเอนกประสงค โดยให

ประชาชนมีสวนรวม 

• ศึกษาศักยภาพน้ําใตดินท่ัวประเทศ 

กําหนดแนวทางการจัดการ 

• เก็บคาบริการใชน้ําดิบ ควบคูกับการสราง

แรงจูงใจในการรักษาคุณภาพแหลงน้ําและ

ใชน้ําอยางคุมคา 

• พัฒนาระบบการพยากรณ ใหเอื้ออํานวย

ตอการแกไขปญหาน้ําขาดแคลน และการ

ปองกันน้ําทวม 

• จัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใน

ระดับลุมน้ํา โดยเนนการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

แผน 9 (พ.ศ. 2545-2549) 

การใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ  

ยั่งยืน และเปนธรรม 

แผน 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

บริหารจัดการนํ้าในลุมนํ้า 

อยางบูรณาการ 

• ฟนฟูปาตนน้ํา ปลูกปา สรางฝาย ปลูกหญา

แฝกในพื้นท่ีลาดชัน 

• พัฒนาแหลงน้ํ า  ป รับปรุงแหล งน้ํ า ท่ีมีอ ยู 

พัฒนาระบบโครงขายน้ํา พัฒนาแหลงน้ําใหม 

นําน้ําบาดาลมาใชรวมกับน้ําผิวดิน 

• ปองกันและบรรเทาอุทกภัย กอสรางแกมลิง 

และปรับปรุงระบบระบายน้ําชุมชนเมือง 

• บรรเทาปญหาน้ํ า เ สีย บังคับใชกฎหมาย

ควบคุมและกําจัดน้ําเสีย สนับสนุนการบําบัด

น้ําเสียท่ีแหลงกําเนิด จัดเก็บคาบําบัดน้ําเสีย 

• เพ่ิมประสิทธิภาพระบบขอมูล พัฒนาระบบ

ชวยตัดสินใจ ระบบพยากรณและเตือนภัย  

• พัฒนาองคกรบริหารจัดการน้ํา สรางความ

รวมมือระหวางสวนกลางกับพ้ืนท่ี พัฒนา

องคกรลุมน้ําและองคกรชุมชน 
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พัฒนาแหลงน้ําเดิมใหสามารถ
เก็บกักน้ําไดเพิ่มขึ้น 

จัดหาแหลงน้ําใหมสําหรับภาค
เกษตร 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจาย
น้ําชลประทาน 

สนับสนุนการพัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดเล็กในไรนา 

การพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือเปน
ฐานผลิตภาคเกษตร 

ฟนฟูปาตนน้ํา แหลงน้ําผิวดิน 
และแหลงน้ําบาดาล  

เพิ่มน้ําตนทุนดวยการผันน้ํา 

จัดการความตองการใชน้ําโดย
คํานึงถึงความสมดุลและเปนธรรม 

พัฒนาระบบพยากรณน้ําเพื่อ
จัดสรรและเตือนภัย 

สนับสนุน อปท. และชุมชน ใหมี
สวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา 

การสรางความสมดลุและ
ย่ังยืนของทรัพยากรนํ้า 

การสรางม่ันคงของอาหารและพลังงาน ทรัพยากรน้ํามีความสมดุลและย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ําในแผนฯ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 



ปญหาของการบริหารจัดการน้ํา 

ความตองการใชน้ํามากกวาปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยู การเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มข้ึน

ของประชากร และการขยายตัวของชุมชนเมือง 

ภัยแลงและน้ําทวมมีความถ่ีและความรุนแรงเพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทํา

ใหเกิดความผันผวนของปริมาณฝนในแตละชวงเวลาของป มูลคาความเสียหายจากภัยแลงชวงป 2532-

2552 รวมประมาณ 13,200 ลานบาท สวนความเสียหายจากอุทกภัยมีมูลคา 110,516 ลานบาท  

การขาดระบบการกระจายน้ําจากแหลงเก็บกักน้ํา และระบบที่อยูเดิมมีสภาพทรุดโทรม 

การใชน้ําไมมีประสิทธิภาพ กรุงเทพมหานคร ใชนํ้าเฉลี่ยตอวัน 400 ลิตร คิดเปน 6.7 เทาของคน

ชนบท และมากกวาคนฮองกง ซ่ึงใชนํ้าเฉลี่ยตอวันเพียง 122 ลิตร 

การบริหารจัดการน้ําอุปโภคบริโภคขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของ อปท. ขาด

ประสิทธิภาพ โดยสวนใหญขาดความพรอมดานบุคลากรและดานเทคนิค ขาดกลไกกํากับดูแลดาน

คุณภาพและมาตรฐานนํ้าประปา 

การบริหารจัดการน้ําในระดับชาติ ขาดเอกภาพ ทั้งดานกฎหมายและกลไกการ

ดําเนินงาน มีหนวยงานกวา 30 หนวยงาน ดูแลดานนํ้าภายใตกฎหมายที่ตางกัน 

9 
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การบริหารจัดการน้ําของประเทศ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ มีมติิทีจํ่าเปนตองคํานึงถึง 3 องคประกอบ  กลาวคือ เสนทางน้ํา ปริมาณน้ํา (น้ําทวม น้ําแลง) 
คุณภาพน้ํา อยางไรก็ดี ทีผ่านมาการบริหารจัดการน้ําของประเทศไมมปีระสทิธิภาพเทาที่ควรเนื่องจาก 

 

สงผลให 

 

1. หนวยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้ามีเปนจํานวนมาก แตไมมี
กลไกที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการ
ทํางานของหนวยงานตางๆ เหลาน้ีใหเปนไป
ในทิศทางที่สอดคลองกันอยางมีเอกภาพ 

 

2. กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า มีจํานวนหลายฉบับ
บางสวนมีความซ้ําซอน ขัดแยง และไมเชื่อมโยง
กัน อีกทั้งมีชองวางและไมครอบคลุมการปฏิบัติ
ภารกิจทั้งหมดในการบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้า และขาดการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ 

 



แนวทางการแกไขปญหา 
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 ปรับปรุงระเบียบ สนร. 2550 ให กนช. สามารถบริหารจัดการและสั่งการ
หนวยงานปฏิบัติไดอยางเปนเอกภาพ  

 อนุกรรมการฯ ชุดท่ี 4 ภายใตคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหาร

จัดการทรัพยากรนํ้าไดขอสรุปเก่ียวกับองคกรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

ควรมีองคกร 2 ระดับ คือ 1.องคกรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าใน

ระดับชาติ และ 2. องคกรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในระดับลุมนํ้า  

 เพ่ือใหมีกฏหมายแมบทดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ 

 ประเด็นทีเ่ก่ียวเน่ือง กับการจัดทํารายละเอียด (ราง) พ.ร.บ. ทรัพยากรนํ้า 

พ.ศ. ... คือ 1. เห็นควรปรับปรงุฝายเลขานุการ กนช. ใหครอบคลมุการ

ดําเนินงานที่เก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรนํ้าของประเทศ และ 2. เห็นควร

ใหมีการจัดต้ังกองทุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า สําหรับใชเปนทุน

หมุนเวยีนในการบริหารจัดการของคณะกรรมการลุมนํ้า และคณะกรรมการ

ลุมนํ้าสาขา  

ปรับปรุง
โครงสราง ให 
กนช. เปน 

National Water 
Board  

จัดทํา
รายละเอียด 
(ราง) พ.ร.บ. 
ทรัพยากรน้ํา  

พ.ศ. ...  
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ความกาวหนา: ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) 

คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  
(พ.ศ. 2558-2569) ซ่ึง ครม. ไดเห็นชอบยุทธศาสตรฯ ทั้ง 6 ดาน เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2558 โดยมีมติ มอบหมายให กนช. นําแผน
ยุทธศาสตรฯ ไปปฏิบัติ ตลอดจนเรงรัดดําเนินการตามแผนการปรับปรุงองคกร และเมื่อมีการปรับปรุงโครงสราง กนช. เรียบรอย
แลว ใหคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ติดตามการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้า เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของ กนช. ตอไป 

1. ยุทธศาตรการจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 

2. ยุทธศาตรการสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต (เกษตรและ
อุตสาหกรรม) 

3. ยุทธศาตรการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

4. ยุทธศาตรการจัดการคุณภาพน้ํา 

5. ยุทธศาตรการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําท่ีเส่ือมโทรมและปองกัน
การพังทลายของดิน 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

6 ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรพัยากรน้ํา  

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 กรมทรัพยากรน้ํา ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีฝายเลขานุการ ในระยะเปล่ียนผานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ภายใตระเบียบ สนร. 2550 ไปสูการจัดตั้ง พ .ร.บ . น้ํา พ .ศ . . . .. ได จัดประชุม กนช . คร้ังท่ี 1/2558 โดยมีนายกรัฐมนตรี 
 (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) ประธาน กนช. เปนประธาน 
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กนช. ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ กนช. ดังนี ้

คณะอนุกรรมการวิเคราะหตดิตามสถานการณและแกไขปญหาเร่ืองน้ํา 
ประธาน : รมต. มท. 

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการความตองการน้ํา 

ประธาน : รมต. กษ. 

คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

ประธาน : รมต. ทส. 

คณะอนุกรรมการติดตาม ประเมินโครงการและประชาสัมพันธ 

ประธาน: รมต. ประจํา สนร. 

ความกาวหนา: การแตงตั้งคณะอนุกรรมการภายใต กนช. 



ความกาวหนา: พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... 

14 

• วันที่  7 กันยายน 2558 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา ไดแจงวาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ

พิเศษ) ไดตรวจพิจารณาราง พ.ร.บ. ดังกลาวแลวเสร็จ  

• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดยืนยัน 

ราง พร.บ. ดังกลาวที่ สกก. ตรวจพิจารณาแลว ขณะน้ี

อยูระหวางการนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อ

พิจารณา ตอไป 

จากมติ ครม. วันท่ี 20 ม.ค. 58 

จัดทํารายละเอียด (ราง) พ.ร.บ. 
ทรัพยากรน้ํา  

พ.ศ. ...  • วันที่ 8 กันยายน 2558 คณะรัฐมนตรี ไดมีมติ รับทราบ

รายงานเรื่อง กลไกการปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้า และรางพระราชบัญญัติบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... ของสภาปฏิรูปแหงชาติ และมี

มติใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงาน

ฉบับดังกลาว   



การลดปริมาณความต้องการใช้นํา้ 
• เทคโนโลยีการประหยัดนํ า้สําหรับชุมชนเมือง  ซึ่ ง มีอัตราการใช้ นํ า้สูงกว่าชนบทถึง 6.7 เท่า  

โดยการวิจยัพฒันาอปุกรณ์สําหรับใช้ในห้องนํา้ เป็นต้น 

• การนํานํา้เสียกลับมาใช้ใหม่ในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือหาแนวทางลดต้นทุนการบําบัดนํา้เสียซึ่งเน้น 

การใช้สารเคมีและมีราคาสงู มาเป็นเทคโนโลยีท่ีไมซ่บัซ้อน เน้นการบําบดัด้วยธรรมชาติ 

• การลดต้นทุนการกรองนํา้ทะเลเป็นนํา้จืด  เ พ่ือเป็นทางออกให้กับพืน้ ท่ีขาดแคลนนํา้ เช่น เกาะ  

แหลง่ท่องเท่ียวท่ีสําคญั ซึง่ขณะนีห้ลายประเทศกําลงัเร่งศกึษาวิจยัเพ่ือลดต้นทนุการผลตินํา้ 

• การลดปริมาณการใช้นํา้ของพืช วิจยัพนัธุ์พืชและเทคนิคการปลกูพืชท่ีใช้นํา้น้อย  

การเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายนํา้ 
• เ ท ค โ น โ ล ยี เ พ่ื อ ล ด กา รสูญ เ สี ย ใน ร ะบบส่ ง นํ า้  ทั ง้ ใน แ ง่ข อ งก าร ประป า  

และการชลประทาน ซึง่มีอตัราการสญูเสียในระบบค่อนข้างสงู 

• การใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินในการเก็บกกัและกระจายนํา้ เช่น องค์ความรู้ของปราชญ์

ชาวบ้าน ซึง่มีวิธีการเก็บกกัและกระจายนํา้ท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ี และไม่ใช้เทคโนโลยี

ท่ียุ่งยาก 

การจัดการทรัพยากรน้ําในอนาคต 
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การยกระดบัขีดความสามารถในการรับมือกบั Climate Change 
• การพฒันาองค์ความรู้และเคร่ืองมือ ในการคาดการณ์และประเมนิความเสี่ยงของ

ภยัแล้งและนํา้ท่วมรายพืน้ท่ี และผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และ

ระบบนิเวศ 

• การพฒันานวตักรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการลดก๊าซเรือนกระจก ในภาคการผลติ เชน่ 

การเกษตร อตุสาหกรรม พลงังาน  

• การพฒันาหลกัสตูรการศกึษา ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

การจัดการทรัพยากรน้ําในอนาคต 
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แนวความคิดการจัดทําโซนนิ่งภาคเกษตร 

การบริหารจัดการท่ีดินใหเกิดประโยชน 
สอดคลองกับศักยภาพ  
และใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

การพัฒนาอยางเปนระบบ 
ตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
และลดตนทุนการผลิต 

• สรางความม่ันคงรายไดใหเกษตรกร 

• ใชประโยชนท่ีดินเต็มตามศักยภาพ 

• ตอบสนองตลาดโลก 

• รักษาวินัยทางการเงินการคลัง 

เพ่ือรักษาดุลใน 4 ดาน 

การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร 

สรางเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรในระยะยาว 

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันภาคเกษตรท้ังระบบ 
เช่ือมโยงไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 

โดยคํานึงถึงความหลากหลายของการผลิตสินคาการเกษตร  
(Agricultural Diversification) ซึ่งเปนจุดแข็งของประเทศไทย 

แนวโนมสําคญัในอนาคต 
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1. ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ําของภาครัฐ  

 ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ (Water Board) 
เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศอยางเปนเอกภาพ ทั้ง 3 องคประกอบคือ 
เสนทางน้ํา ปริมาณน้ํา และคุณภาพน้ํา 

 เพ่ือผลักดันใหมีการประกาศใช (ราง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําพ.ศ. .... เปน
กฎหมายหลักที่กําหนดโครงสรางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีเกิดเอกภาพ 

 การบูรณาการงานระหวางหนวยงานรวมกัน เ พ่ือลดความซ้ํ าซอน และใหมี 
ความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ โดยสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนแมบทในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา ที่มีการบูรณาการภารกิจแตละหนวยงานอยางเปนระบบ 

ประเด็นทิศทางการพัฒนาทรัพยากรน้ําในแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
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2. การพัฒนาระบบฐานขอมูล เพ่ือการเตือนภัยและสรางความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน   

 สรางศูนยขอมูลดานทรัพยากรน้ํา การทําแบบจําลองดานน้ําการพยากรณ และระบบ 
เตือนภัย โดยนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช เพ่ือประกอบการจัดทําแบบจําลอง 
รวมทั้งการปรับปรุงเทคนิคในการพยากรณเร่ืองน้ํา ใหถูกตองแมนยํา 

 ปรับปรุงระบบการเตือนภัยของประเทศ ใหสามารถติดตามและวิเคราะหสถานการณน้ํา  
เพ่ือสามารถส่ือสารและแจงเตือนภัยดานน้ําทวมและภัยแลง ใหแกหนวยงานที่เก่ียวของและ
ประชาชนในพ้ืนที่ไดอยางแมนยํา ทันตอเหตุการณและสอดคลองกับขอเท็จจริง 
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ประเด็นทิศทางการพัฒนาทรัพยากรน้ําในแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 



3. การเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมดวยการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม 

 ให มีคณะกรรมการติดตามเรงรัดการดําเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ํา สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไว และใหขอเสนอแนะแก
หนวยงาน  โดยใหรายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะตอ คณะกรรมการ
ในระดับพ้ืนที่ (คกก. ลุมน้ํา) และคกก .ระดับชาติ 

 เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและบริหารจัดการน้ํา ผานเวที
ประชาคม รวมถึงมีการอบรมอาสาสมัครใหในทองถิ่น เพ่ือเปนส่ือกลางระหวางภาครัฐกับ
ชุมชน การจัดต้ังองคท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนที่ เชน คณะกรรมการ 
ลุมน้ํา และองคการผูใชน้ํา เปนตน 
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ประเด็นทิศทางการพัฒนาทรัพยากรน้ําในแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 



ปจจัยและเง่ือนไขภายใน 

ปจจัยและเง่ือนไขภายนอก 

โครงสรางประชากรเขาสูสังคม 
ผูสูงอายุอยางสมบูรณ วัยเด็ก
และวัยทํางานลดลง 

ขอจํากัดดานทรัพยากรธรรมชาติ
และแรงงาน สงผลตอตนทุนการผลิต
และความเปนอยูของประชาชน 

ความออนแอของการบริหาร
ราชการแผนดนิจําเปนตองปฏิรูป
ระบบราชการและการเมือง 
เพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดี 

ความเหล่ือมลํ้าในมิติตางๆ สงผลตอ
การสรางความสามัคคีในสังคม และ
เปนขอจํากัดตอการยกระดับ
ศักยภาพทุนมนุษย  

กระแสโลกาภิวัตน 
การเคลื่อนยายเสรี
ของคน เงินทุน 
ขาวสาร เทคโนโลยี 
สินคาและบริการ 

ศูนยรวมอํานาจ 
ทางเศรษฐกิจยาย 
มาเอเชีย ความ
เชื่อมโยงของทุกระบบ
ในภูมิภาค 

การแยงชิงแรงงาน
และทุน จากการ
เขาสูสังคมผูสูงอายุ
ของโลก 

การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
สงผลตอภาคธุรกิจ
และการใชชวิีตของ
ประชาชน 

ภาวะโลกรอนและสภาวะ
ภูมิอากาศท่ีผันผวน 
กอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ี
ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
เปนแรงกดดันใหมีการ
ผลิตและการบริโภคเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 

น้ํามันมีปริมาณ
ลดลง ราคาแพงขึ้น 
และการผลิตพืช
พลังงานทดแทน
สงผลตอ ความ
มั่นคงทางอาหาร 
ของโลก  

ความเปนเมืองท่ี
เติบโตอยาง
ตอเนื่องภายใต
ขอจํากัดและ
กฎเกณฑการใช
พ้ืนท่ีและความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 

หลักบริหารจัดการ
ท่ีดี ระบอบ
ประชาธิปไตย และ
สิทธิมนุษยชนมี
ความเขมขนมาก
ขึน้ 

ความเสี่ยงและความทาทายที่สําคัญของประเทศไทยในระยะ 20 ป ขางหนา 
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ความเสี่ยงและความทาทายที่สําคัญของประเทศไทยในระยะ 20 ป ขางหนา 

การพัฒนาประเทศจําเปนตองมีความม่ันคงทางทรัพยากรน้ําบนความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมอิากาศท่ีผันผวนรุนแรงข้ึน 

(อุทกภัย / ภัยแลง นําไปสูความขัดแยงและแยงชิงทรัพยากรนํ้า) 

ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการนํ้า 

(ขีดความสามารถและเครือ่งมอืในการบริหารจัดการ) 

ความทาทายในการท่ีจะสรางฐานเศรษฐกิจชีวภาพ  

(bio-bases)  

ความอุดมสมบูรณ / เสื่อมโทรมของทรัพยากรนํ้า 

การบริหารจัดการน้ํา 
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ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  

คนไทย 
มีภูมิคุมกัน 

ตอการ
เปลี่ยนแปลง 

การสราง 
ความมั่นคงใหกับ

ประเทศ 

การพัฒนาท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

การสราง
ความสามารถ 
ในการแขงขัน 

การพัฒนาท่ี
ครอบคลุม  
เปนธรรม  

ลดความเหลื่อมล้ํา 

การบริหารจัดการ
ท่ีดีของภาครัฐ 

Innovative & Creative Inclusive   

Stable & Secure 

เชิดชูสถาบัน 

พระมหากษัตรยิ/ยุติธรรม/ 

ปลอดภัย/ลดความขัดแยง 

รักษาทรัพยากร/ 

มีสภาพแวดลอมท่ีด ี

รายได/ 

เขาถึงบริการรัฐ/ 

วัฒนธรรม/สือ่สารมวลชน 

โครงสรางพ้ืนฐาน/ 
ผลิตภาพ/ 

วิจัย & พัฒนา/ 
สะอาดและยั่งยืน/ 

 กฎระเบียบ 

คน/คณุภาพชีวิต/ความรู 

Good 
governance   

กรอบการพัฒนาระยะยาว 

6 ยุทธศาสตรหลัก 
 ความมั่นคง 
 การสรางความสามารถในการแขงขัน 
 การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพคน 
 การสรางโอกาสความเสมอภาคและ

เทาเทยีมกันทางสังคม 
 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ร่าง ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี  

(พ.ศ. 2558 – 2577) 
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การบริหารจัดการนํ้า ใน ราง ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2558 – 2577) 

ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 อนุรักษฟนฟูแหลงตนน้ํา : ทั้งปาตนนํ้าลําธาร ปาชุมชน และปาชาย

เลน ดําเนินการปราบปรามและปองกันการบุกรุกทําลายปาอยาง

เขมงวด  

 วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ  : ความเชื่อมโยงทั้งตน

น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยาง

บูรณาการ  มีแหลงกักเก็บน้ําและแหลงชะลอน้ําที่เพียงพอ เพ่ิมขีด

ความสามารถในการเก็บกักน้ํา และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา 

และการผันน้ําควบคูกับแผนงานกําหนดพ้ืนที่รับน้ํานอง รวมถึงการ

พัฒนาคลังขอมูล ระบบพยากรณและการเตือนภัย ตลอดจนการ

ปรับปรุงองคกรและกฏหมาย โดยเนนการสรางการมีสวนรวมในการ
บริหาร 
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การบริหารจัดการนํ้า ใน ราง ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2558 – 2577) 

 การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ : เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสนับสนุนการวิ จัยและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาองคความรู บุคลากร องคกร 

และเคร่ืองมือ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบการบริหารจัดการนํ้า 

 ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม : 

เพ่ือสงเสริมใหเกิด การลงทุนและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการใช

ทรัพยากรน้ําอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงมูลคาที่

แทจริง เชน ปรับปรุงระบบภาษี ปรับปรุงโครงสรางองคกร กลไก 

กฏหมาย ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

เนนหลักการกระจายอานาจใหกับทองถิ่นและการมีสวนรวมของ

ประชาชน  
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การบริหารจัดการนํ้า ใน ราง ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2558 – 2577) 

ยุทธศาสตรดานความม่ันคง : ในดานการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอม เสริมสรางความม่ันคงทางทรัพยากรน้ํา โดยมีการบริหารจัดการในแนวทางที่มี

การจัดลําดับความสําคัญและเสริมหนุนตอกัน  

ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน : โดยฟนฟูดูแลรักษาแหลงน้ํา ปาไม ควบคู

กับการใชประโยชนอยางสมดุล โดยใหเกษตรกรและชุมชนมีสวนรวม มีการพัฒนาแหลงเก็บกัก

น้ําตนทุนทั้งผิวดินและใตดิน ใหเพียงพอกับความตองการ 

ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม : แกไข

ปญหาการเขาถึงทรัพยากรน้ําอยางเปนธรรม โดยเฉพาะในกลุมผูมีรายไดนอย และ

ผูดอยโอกาส 

ยุทธศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

26 



http://www.nesdb.go.th 

ขอบคณุ  
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Back Up 
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โครงสรางกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

29 

อนุมัติเง่ือนไขหลักเกณฑ 
ประสานงาน 

เสนอแนะ 

คณะกรรมการ 
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ 

ประธาน: นรม./รอง นรม. ท่ีไดรับมอบหมาย 
เลขานุการ: อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

หนวยงานที่เก่ียวของกับการบรหิารจัดการน้ํา 

ส่ังการ / อนุมัติ 

คณะกรรมการลุมนํ้า ๒๕ คณะ 

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

กระทรวงเทคโนโลยี 

และสารสนเทศ 

 กรมชลประทาน 
 กรมพัฒนาที่ดนิ 
 กรมสงเสริมการเกษตร 
สํานกัฝนหลวงและการ
บนิเกษตร 

 กรมปองกันและบรรเทา 
    สาธารณภัย 

 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง 

 การประปานครหลวง 

 กรมทรัพยากรน้ํา 
 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 กรมปาไม 
 สํานักงานนโยบายและแผน  

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร 
สํานกังานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิศาสตร
สารสนเทศ 

 กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน หนวยงานอิสระ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 กรมอุทกศาสตร 
กองทัพเรือ 

 กรมเจาทา  การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย 

สํานกังานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาต ิ

 กรุงเทพมหานคร 
 อปท. อ่ืนๆ 

โครงสรางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการบริหารทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

คณะรัฐมนตรี 



ฝายเลขานุการ 

การดําเนินงาน : ขอเสนอโครงสรางองคกรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในอนุฯ ๔ 
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ประธาน: นายกรัฐมนตรี 

เลขานุการ: เลขาธิการ กนช. 

กนช. 

คณะรฐัมนตร ี

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
กับการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรนํ้า 

คณะกรรมการลุมน้ํา 

สํานักงานคณะกรรมการลุมน้ํา 

ฝายเลขานุการ 

สํานักงาน กนช. 
(สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี) 

ผูบังคับบัญชา : เลขาธิการ กนช. 

ใหผนวก สบอช. และ

หนวยงานดานขอมูล

เข า ไ ว ในสํ านั กงาน 

ก น ช .  เ พ่ื อ ใ ห ก า ร

ปฏิบัติหนาท่ีของฝาย

เลขานุการ กนช .  มี

ความเบ็ดเสร็จ และ

ครอบคลุมประเด็น

ขอมูลท่ีเก่ียวของอยาง

บูรณาการ 

กองทุนเพ่ือการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา  
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๑. ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา (ป พ.ศ. ๒๕๕๘-๖๙)  

๒. เสนอแนะนโยบายหรือแผนงานการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา ท่ีจําเปนตองดําเนินการ
ตอ ครม.  

๓. จัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
และแผนปฏิบัติการในภาพรวมของประเทศ 

๔. กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไขการจัดสรรและ
ควบคุมการใชทรัพยากรน้ําใหมีความ
เหมาะสม 

๕. พิจารณา ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ แผนงาน 
โครงการของสวนราชการหรือหนวยงานของ
รัฐท่ีเกี่ยวของ 

๖. อํานวยการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลใน
การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรฯ 

๗. แตงตัง้คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานตาม
ความจําเปน เปนตน 

ของ กนช. ตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๘๕/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

ความกาวหนา : การปรับปรุงองคกร เพ่ือให กนช. เปน National Water Board -  อํานาจหนาท่ีของ กนช.  

รายชื่อ ตําแหนง 

๑. นายกรัฐมนตรี  ประธานกรรมการ 
๒. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ) รองประธานกรรมการคนท่ี ๑ 

๓. รองนายกรัฐมนตรี (มรว. ปรีดยิาธร เทวกุล) รองประธานกรรมการคนท่ี ๒ 

๔. รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  ยุทธวงศ) รองประธานกรรมการคนท่ี ๓ 

๕. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร) รองประธานกรรมการคนท่ี ๔ 

๖. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) รองประธานกรรมการคนท่ี ๕ 
๗. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 

๘ . รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรรมการ 

๙. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ 

๑๐. ผูอํานวยการสาํนักงบประมาณ กรรมการ 

๑๑.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

กรรมการ 

๑๒. อธิบดีกรมชลประทาน กรรมการ 
๑๓. อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กรรมการ 

๑๔. อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ 
๑๕. ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร    

(องคการมหาชน) 
กรรมการ 

๑๖. พลเอก ฉัตรชัย  สารกัิลยะ กรรมการ 
๑๗. นายปราโมทย  ไมกลัด กรรมการ 
๑๘. นายกิจจา  ผลภาษี กรรมการ 
๑๙. นายธนวัฒน  จารุพงษสกุล กรรมการ 
๒๐. นายอานนท  สนิทวงศ ณ อยธุยา กรรมการ 
๒๑. นายอําพน  กิตติอําพน กรรมการ 

๒๒. – ๒๗.   ผูซ่ึง นรม. แตงต้ังจากกรรมการลุมน้ํา หรือ
ตัวแทนองคกรผูใชน้ํา (จํานวนไมเกิน ๖ คน) 

กรรมการ 

๒๘. อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า กรรมการและเลขานุการ 
๒๙. รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าท่ีไดรับมอบหมาย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

อํานาจหนาที ่
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การบริหารจัดการน้ําของประเทศ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ มีมติิทีจํ่าเปนตองคํานึงถึง ๓ องคประกอบ  กลาวคือ เสนทางน้ํา ปริมาณน้ํา (น้ําทวม น้ําแลง) 
คุณภาพน้ํา อยางไรก็ดี ทีผ่านมาการบริหารจัดการน้ําของประเทศไมมปีระสทิธิภาพเทาที่ควรเนื่องจาก 

๑. กลไกในการทํางานระหวางหนวยงานยังไมเปนระบบและมีเอกภาพ
เทาท่ีควรสงผลใหการดําเนินงานมีความซํ้าซอน ขาดการประสานและ
การบูรณาการการทํางานตามภารกิจ อาทิ การเตือนภัย การบูรณะขุด
ลอกฟนฟูแหลงน้ํา การจัดระบบปองกันน้ําทวม การจัดหาน้ําอุปโภค 
บริโภค และระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เปนตน 

๒. กลไกคณะกรรมการระดับนโยบายท่ีมีอยูไมสามารถผลักดันนโยบาย
ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกลไกของ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) ซ่ึงเปนกลไกท่ีตั้งข้ึนตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
ป ๒๕๕๐ แตดวยอํานาจหนาท่ีไมไดครอบคลุมภารกิจสําคัญ เชน 
ไมไดกําหนดใหเปนหนวยงานท่ีพิจารณาอนุมัติโครงการเก่ียวกับน้ํา
กอนเสนอคณะรัฐมนตรี ทําใหการผลักดันแผนนโยบายการบริหาร
จัดการน้ําไปสูการปฏิบัติไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ัง  นับตั้งแตป ๒๕๕๔ เปนตนมา กนช. ไมไดมีการประชุมและ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแตอยางใด 

๓. กลไกคณะกรรมการในระดับพ้ืนท่ีไมสามารถผลักดันใหมีแผนงาน/
โครงการในพ้ืนท่ี (Bottom up) ได โดยคณะกรรมการลุมน้ําท่ีเปน
กลไกภายใต กนช. ไมสามารถผลักดันแผนงานท่ีสอดคลองกับนโยบาย
บริหารจัดการน้ําของประเทศได เนื่องจากการเสนอแผนงานโครงการ
จะตองไดรับความเห็นชอบจาก กนช.  

๔. ปญหาในการดําเนินงานเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําเชิงพ้ืนท่ีและทองถิ่น ซ่ึงเปนปญหา
เก่ียวโยงกับศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๕. ขอมูลเพ่ือบริหารจัดการน้ํายังไมมีการบูรณาการอยางเปนระบบเทาท่ีควร  สงผล
ใหขาดขอมูลท่ีครบถวนสําหรับรัฐบาลนําไปในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และ
ตัดสินใจท้ังในยามปกติและยามวิกฤต ๖. กลไกการบริหารจัดการน้าํในภาวะวิกฤต ตองมีการบูรณาการการบริหาร
จัดการ ระหวางหนวยงานของรัฐและภาคสวนท่ีเกี่ยวของ แมวาการจัดการสา
ธารณภัยของประเทศจะไดนําพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 มาใชรวมกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และ
กลไกการจัดการในภาวะวิกฤตท่ีเก่ียวของมาโดยตลอด แตยังคงมีปญหาเรื่องการ
ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานของรัฐและภาคสวนท่ีเก่ียวของ สงผลให
การจัดการสาธารณภัยและอุทกภัยในภาวะวิกฤต ไมมีเอกภาพเทาท่ีควร 

๔.๑ ศักยภาพและความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในการ
บริหารจัดการ โดย อปท. ไดรับการถายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 แตปญหาสวนใหญท่ีพบในการดําเนินภารกิจ คือ ความไมพรอม
ท้ังในเรื่องบุคลากร องคความรูและงบประมาณท่ีมีอยูจํากัด ในขณะท่ี
โครงสรางพ้ืนฐานบางอยางท่ี อปท. ไดรับการถายโอนไมพรอมใชงาน รวมท้ัง
หนวยงานผูถายโอนไมไดมีการเตรียมความพรอมให กับ อปท. ในการ
บริหารงานท่ีไดรับการถายโอนมาอยางมีประสิทธิภาพ  

๔.๒ การจัดการเชิงพ้ืนท่ียังไมมีเอกภาพเทาท่ีควร โดยเฉพาะใน อปท. ขนาดใหญ
ท่ีตองบริหารจัดการน้ํา ทําใหมีพ้ืนท่ีใหจัดการจํานวนมาก สงผลใหสามารถ
จัดการดูแลไดครบทุกพ้ืนท่ี  



องคกรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในระดับลุมนํ้า ซึ่งอยูในรปูของ

คณะกรรมการลุมน้ํานั้นอาจไมจําเปนตองมีจํานวน ๒๕ ลุมน้ํา ทั้งนี ้ให

ขึน้อยูกบัดุลยพินิจของกนช. ที่จะดําเนินการปรบัปรุงและจัดตัง้ขึ้นเปนผู

พิจารณา เพ่ือใหคณะกรรมการลุมน้าํ และ/หรือคณะกรรมการลุมน้ํา

สาขา สามารถเปนกลไกท่ีสะทอนความตองการของภาคกีารพัฒนาใน

พ้ืนที่ ที่เชื่อมโยงกบัคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาต ิและสามารถ

เสริมสรางการมสีวนรวมและเอกภาพในการบริหารจัดการน้ําภายในลุม

น้ําของประเทศไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
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การดําเนินงาน 

วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (พลเอกฉตัรชัย  สาริกัลยะ) ในคราวประชุม

หารือเก่ียวกับรายละเอยีดของ (ราง) พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... ณ หองประชุมสํานักรัฐมนตรี ช้ัน ๑๑ กระทรวงพาณิชย 

ไดมีมติมอบหมายให สศช. วิเคราะหและประมวลขอสรุป (ราง) พ.ร.บ.ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... ในประเด็นที่เก่ียวของกับการจัดต้ัง

องคกรบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ของสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) กรมทรัพยากรนํ้า (ทน.) และอนุกรรมการพัฒนาและบริหาร

จัดการทรัพยากรนํ้าเก่ียวกับการจัดองคกร และการออกกฎ (อนุฯ ชุดที่ ๔) แลวนําเสนอประธานฯ กอนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ

พิจารณา 

วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ สศช. ไดจัดประชุมหารือรวมระหวาง สปช. ทน. และอนุกรรมการฯ ชุดที่ ๔ ไดขอสรุปเก่ียวกับองคกรการ

บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า และประเด็นทีเ่ก่ียวเน่ือง ดังน้ี 

องคกรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

ควรมีองคกร ๒ ระดับ คือ 

องคกรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในระดับชาติ เห็นควรใหมกีาร

ปรับปรุงองคกรใหมขีดีความสามารถในการบรหิารจัดการทรัพยากรน้าํของ

ประเทศไดอยางมปีระสิทธิภาพท้ังในภาวะวกิฤตแิละในภาวะปกต ิโดย

องคประกอบของ คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ(กนช.) ที่จะ

ดําเนนิการปรบัปรงุ จะตองสามารถทําหนาที่เปน National Water Board 

ไดอยางมีเอกภาพ และมกีลไกรองรบัการปฏิบตังิานเพ่ือผลักดนัการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําในระดบัพ้ืนท่ีในรูปแบบของคณะกรรมการลุมน้ําและ

กรรมการลุมน้าํสาขา ใหมขีดีความสามารถสูงขึ้น 



การดําเนินงาน : ปรับปรงุโครงสราง กนช. 

โครงสราง กนช. เดิม โครงสราง กนช. ใหม 

องค 

ประกอบ 

• นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ 

• ไมไดกําหนดจํานวนและสัดสวนของผูแทนจากภาคสวนตางๆ ไว 
ระบุเพียง โดย กนช. ชุดหลังสุด (รัฐบาลอภิสิทธ์ิ) มีจํานวนรวม 
๔๐ คน อาทิ รมว. ๓ คน ปลัดกระทรวงและเทียบเทา ๑๐ คน 
อธิบดี ๓ คน ผูแทนกรรมการลุมน้ํา ๙ คน ผูแทน อปท. ๓ คน 
ผูทรงคุณวุฒิ ๗ คน  

• อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เปนกรรมการและเลขานุการ 

กนช. มีจํานวนรวม ๒๐ คน ประกอบดวย 
• นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ 
• ขรชก. ระดับปลัดกระทรวงและเทียบเทา ๖ คน คือปลัดฯ กษ. 

ทส. มท. ผอ.สงป. และ ลศช. ผูแทนผูใชลุมน้ํา ๖ คน และ
ผูทรงคุณวุฒิ ๖ คน 

• เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ กนช. เปนกรรมการและ
เลขานุการ 

หมายเหตุ: ใหมีการตั้ง คกก. สรรหา เพื่อคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ 

อํานาจ

หนาท่ี 

• เสนอแนะนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการ รวมถึงใหมีการ
ปรับปรุงหรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับเก่ียวกับ
การบริหารทรัพยากรน้ํา ตลอดจนกรอบงบประมาณในดานการ
บริหารทรัพยากรน้ําของประเทศแบบบูรณาการ ตอคณะรัฐมนตรี 

• ประสานงานกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ
คณะกรรมการ อ่ืน ท่ี เ ก่ียวของ เ พ่ือ กําหนดแนวทางจัดการ
สิ่งแวดลอมในการบริหารทรัพยากรน้ํา และจัดทําแผนปองกันภัย
พิบัติอันเนื่องมาจากทรัพยากรน้ําและการรักษาคุณภาพน้ํา 

• พิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑและเง่ือนไขในการบริหาร
ทรัพยากรน้ําของประเทศตามท่ีคณะกรรมการลุมน้ํานําเสนอ 

• กําหนดลําดับความสําคัญเพ่ือการจัดสรรและควบคุมการใช
ทรัพยากรน้ําอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ 

• กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการถายโอนภารกิจดาน
ทรัพยากรน้ําไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

• แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติ
หนาท่ีของ กนช. ไดตามความจําเปน 

• ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้และ
ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

• กําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตรทรัพยากรน้ําแหงชาติ และแผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ท้ังในภาวะปกติ
และในภาวะวิกฤติ และเสนอใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 

• กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และใหคําแนะนําการดําเนินการตาม
นโยบาย แผนยุทธศาสตรทรัพยากรน้ําแหงชาติ และแผนยุทธศาสตร
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในภาวะวิกฤติ 

• กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและกลั่นกรองแผนงาน/โครงการและ
งบประมาณ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

• ติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรทรัพยากรน้ําแหงชาติ และแผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ท้ังในภาวะปกติ
และในภาวะวิกฤติ และรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ 

• เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของใหมีการ
ตรากฎหมาย และการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการจัดการน้ําระหวาง
ประเทศ 

• ศึกษาเร่ืองกองทุนทรัพยากรน้ํา และเร่ืองการปรับปรุงองคกรบริหาร
จัดการดานน้ําของรัฐ ในบทเฉพาะกาลของ ราง พ.ร.บ. 
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โครงสรางคณะกรรมการลุมน้ํา เดิม โครงสรางคณะกรรมการลุมน้ํา ใหม 

องคประ

กอบ 

มีคณะกรรมการฯ จํานวนไมเกิน ๓๕ คน ประกอบดวย 
• เลือก ๑ คนจากกรรมการ เปนประธาน 

• ผูแทนสวนราชการ 
• ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
• ผูแทนองคกรผูใชน้ํา  

• ผูทรงคุณวุฒิ 
• ใหผู อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคเปนกรรมการและ

เลขานุการ 

ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงจํานวนผูแทนจากภาครัฐและภาคเอกชนในสัดสวนท่ี
ใกลเคียงกัน 

มีคณะกรรมการฯ รวมไมเกิน ๓๐ คน ประกอบดวย 
• เลือก ๑ คนจากกรรมการ เปนประธาน 

• เลือก ๒ คนจากกรรมการ เปนรองประธาน 
• ผูแทนสวนราชการ ท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของกับงานบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําในลุมน้ํา (ไมเกิน ๘ คน) เปนกรรมการ 

• ผูแทน อปท.โดยลุมน้ํานั้นคัดเลือกกันเอง (ไมเกิน ๘ คน) เปนกรรมการ 
• ผูแทนผูใชน้ํา โดยลุมน้ํานั้นคัดเลือกกันเอง และใหมีผูแทนองคกรผูใชน้ํา

ท่ีเปนเกษตรกรอยางนอยก่ึงหนึ่ง (ไมเกิน ๘ คน) เปนกรรมการ 

• ผูทรงคุณวุฒิ (ไมเกิน ๕ คน) เปนกรรมการ 
• ผอ. ลุมน้ํา (เจาหนาท่ี สํานักงาน กนช.) เปนกรรมการและเลขานุการ 

อํานาจ

หนาท่ี 

๑. เสนอความเห็นตอ กนช. เก่ียวกับการกําหนดนโยบาย แผนงาน 
โครงการ แนวทางแก ไขปญหาและอุปสรรคในการบริหาร
ทรัพยากรน้ํา 

๒. จัดทําแผนการบริหารทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ํา และประสานการ
จัดทําแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ พรอมท้ัง ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการท่ีเก่ียวของกับทรัพยากร
น้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ํา 

๓. พิจารณาจัดลําดับความสําคัญ พรอมท้ังกําหนดปริมาณการใชน้ํา
ในแตละกิจกรรม และใหคําแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการบริหารทรัพยากรน้ําจากแหลงน้ําขนาดเล็ก 

๔. ไกลเกลี่ยขอขัดแยง และแกไขปญหาเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร
น้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ํา เผยแพร ประชาสัมพันธ รับฟงความคิดเห็นและ
สรางความเขาใจกับประชาชนเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา 

๕. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ี กนช. มอบหมาย 

๑. จัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนแมบท การบริหารจัดการลุมน้ํา ท้ังใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤติ นําเสนอตอ กนช. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

๒. ในกรณีท่ีเกิดภาวะวิกฤติในระดับลุมน้ํา ใหคณะกรรมการลุมน้ํา
ดําเนินการตามแผนภาวะวิกฤติท่ีวางไว 

๓. ใหความเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรน้ําของคณะกรรมการลุม
น้ําสาขา 

๔. ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอ กนช. เก่ียวกับแผนงานและโครงการ
หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอแหลงน้ําหรือลุมน้ํา 

๕. ไกลเกลี่ยขอขัดแยง และแกไขปญหาเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา
ในพ้ืนท่ีลุมน้ํา เผยแพร ประชาสัมพันธ รับฟงความคิดเห็นและสราง
ความเขาใจกับประชาชนเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร 

๖. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ี กนช. มอบหมาย 
หมายเหตุ: คกก. ลุมน้ํา ไมจําเปนตองมีจํานวนครบท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา ท้ังนี้ ให  

  ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ กนช.  
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การดําเนินงาน : ปรับปรงุโครงสราง คกก. ลุมน้ํา 



การดําเนินงาน : กองทุนเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
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แหลงทีม่าของกองทนุทรัพยากรนํ้าน้ัน มาจาก ๒ แหลง ไดแก (๑) ทุนประเดิมจากการจัดสรรของรัฐบาล และ (๒) จาก

การเก็บคาใชนํ้าจากกิจการอุตสาหกรรม และพาณิชยขนาดใหญ ตามที่กําหนดไวใน ราง พรบ.นํ้า พ.ศ. ... เพื่อใชในการ

บริหารจัดการลุมนํ้า โดยใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนทรัพยากรนํ้า ทําหนาที่ในการบริหารจัดการกองทุนใหเกิด

ประโยชนตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไว โดยคณะกรรมการบริหารฯ จะตองมีเลขาธิการ

คณะกรรมการนโยบายนํ้าแหงชาติเปนกรรมการรวมอยูดวย ทั้งน้ี สาระสําคญัและรายละเอียดเก่ียวกับกองทุนทรัพยากร

นํ้า ให กนช.เปนผูพิจารณากําหนดรายละเอียดตอไป 

เห็นควรใหมีการจัดต้ังกองทุนเพือ่การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า สําหรับใชเปนทนุหมุนเวียนในการบริหารจัดการของ

คณะกรรมการลุมนํ้า และคณะกรรมการลุมนํ้าสาขา เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาลุมนํ้า ทั้ง

ในยามปกติและยามวิกฤติ โดยกองทุนควรอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ 

(สกนช.) 
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