
การปฏิรูปกับกลไกการจัดการน ้า 
ระดับประเทศและระดับจังหวัด 

โดย 
ปราโมทย์ ไม้กลัด 

ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน ้า 
ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
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เพื่อการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าของประเทศทั งระบบ 

วัตถุประสงค์การปฏิรูป  
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กรอบการท้างาน 
• วิเคราะห์ปัญหา 
• จัดล้าดับความส้าคัญประเด็นปฏิรูป 
• ด้าเนินการตามล้าดับความส้าคัญฯ 
• รับฟังความคิดเห็นประชาชน  
• สรุปผล น้าเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
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   การผลักดันกฎหมายแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า            
   การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองคก์ร 
   การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   การวิเคราะห์กฎ ระเบียบ ที่จ้าเป็นที่มีอยู่แล้ว และที่จะต้องมีเพิ่ม 
   การจัดท้ากรอบยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการน ้าและแผนงานของ 
   หน่วยงาน และ กรอบการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคในเชงิพื นทีลุ่่มน ้า 
   การจัดการข้อมูลข่าวสารและการเข้าถึง ของประชาชน 4 

พรบ.น ้า 

ล้าดับความส้าคัญของปัญหา ทีจ่ะต้องปฏิรูป 

 
 
 
 
 

 



ล้าดับประเด็นปฏิรูป ปัจจุบัน อนาคต 
1. การจัดท้ากฎหมายแม่บท  ฉบับร่าง 5 ฉบับ ยังไม่ได้ใช้ มี พรบ.น ้า ฉบับ สภาปฏิรูป’58 

2. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์คิดเอง ปฏิบัติเอง 
โดยหน่วยงานราชการ 

มีองค์กรก้าหนดแผนแม่บทชาติ และ
แผนลุ่มน ้า 

3. กลไกการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
มีเฉพาะรับเร่ืองร้องขอ และรับฟังในสิ่ง
ที่ก้าหนดมาก่อนแล้ว 

มีกระบวนการรับฟังและมีส่วนร่วมใน
ทุกขั นตอนตั งแต่เร่ิมต้น  

4. วิเคราะห์กฎระเบียบ(ขาด-เกิน) บางส่วนไม่เอื อและขัดต่อการท้างาน เพ่ิมเติมส่วนขาด ตัดทอนส่วนเกิน 

5. กรอบยุทธศาสตร์ประเทศและ 
กรอบแก้ปัญหาเชิงเทคนิคในเชิงพื นที ่

แผนยุทธศาสตร์แยกส่วน ไม่บูรณาการ
กันระหว่างหน่วยงาน 

แผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจน เป็น
เอกภาพระดับประเทศและแต่ละลุ่มน ้า 

6. ข้อมูลข่าวสารและการเข้าถึง กระจัดกระจาย และเข้าถึงยาก รวมศูนย์ และน้ามาใช้งานง่าย 

การตั งกองทุน (สิ่งเพิ่มเติม) ไม่เคยมีมาก่อน มีกองทุน 

เปรียบเทียบประเด็น จากการปฏิรูป 
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แนวคิดใหม่ของโครงสร้างองค์กร 

มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการก้าหนดนโยบาย 
และจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  

ที่แยกออกจากหน่วยงานปฏิบัติ  
ได้แก่  

คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (กนช.) 
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ผังโครงสร้างองค์กรเดิม 

ส่วนราชการ 

คณะรัฐมนตรี 

30 หน่วยงานราชการ  แยก กันท้าแผนยุทธศาสตร์ 

จัดท้าแผนงาน/ โครงการ และ ปฏิบัต ิ

  เห็นชอบ 
  คัดค้าน ประชาชน 

การเมือง Top 

Down 



ผงัโครงสร้างองคก์ร เสนอในการปฏิรปู 

คณะรฐัมนตรี 

คณะผูท้รงคณุวฒิุ ส่วนราชการ (ภาวะปกติ) 

ภาคประชาชน 
(องคก์รลุ่มน ้า) 

องคก์ร 
ภาคนักบริหาร/งบประมาณ 

องคก์รจดัการในภาวะวิกฤติ 

ภาคปฏิบติั ภาคยทุธศาสตร ์

องคก์รท่ีก าหนดนโยบาย 
และแผนยทุธศาสตร ์ 

National Water Board  
ส านักงานคณะกรรมการทรพัยาน ้าห่งชาติ 

(กนช.) 
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หน้าที่หลัก 
4 ประการ 

 - ก้าหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติ และระดับลุ่มน ้า       
    /จัดท้าแผนแม่บท 
 - กลั่นกรองโครงการฯ/และให้ความเหน็ชอบ 

- ติดตาม ก้ากับ ดูแล การด้าเนินการตามแผนฯ 

อ้านาจหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (กนช.) 

9 
* มีคณะอนุกรรมการดูแลในแต่ละหน้าที่ 

 - ประสานงานการด้าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 



กรอบเวลา 
• วิเคราะห์ปัญหา 
• จัดล้าดับความส้าคัญประเด็นปฏิรูป 
• ด้าเนินการตามล้าดับความส้าคัญฯ 

• พิจารณา พรบ.ทรัพยากรน ้า 
• ประเด็น อื่นๆ 

• รับฟังความคิดเห็นประชาชน  
• สรุปผล น้าเสนอสภาปฏิรูป 
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ผลที่จะได้รับ 
•  พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า ฉบับสภาปฏิรูปฯ 

•  แนวทางปฏิรูปปรับโครงสร้างการบริหารจัดการน ้า 
•  กรอบการท้าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน ้า 
   ระดับประเทศ และระดับลุ่มน ้า 

•  กรอบกฎหมายก้ากับความโปร่งใสในการด้าเนินงาน 
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แนวคิด 
คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (กนช.) 
องค์กรที่รับผิดชอบการก้าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์

National Water Board 
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วัตถุประสงคห์ลักขององค์กร กนช. 
   1. เป็นหน่วยงานที่ท้าหน้าที่ก้าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการทรัพยากรน ้าระดับประเทศ และระดับลุ่มน ้า 

  2. เสนอแนะและให้ค้าปรึกษาด้านวิชาการและงานเทคนิคด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรน ้าแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารจัดการ

ทรัพยากรน ้าอยู่บนพื นฐานองค์ความรู้ทางวิชาการ 

  3. ก้ากับ ติดตาม และประเมินผลให้การด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน ้าสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ 
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โครงสร้างและองค์ประกอบของ กนช. 
   1. นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

  2. หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า เป็นกรรมการ 

  3 ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมาจากการสรรหาจากผู้ที่มีความรู้ 

มีประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างแท้จริง 

  4 ตัวแทนจากภาคประชาชน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ซึ่งมาจาก 

การคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาลุ่มน ้า (เพิ่มหมวดสมัชชาลุ่มน ้า)   
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คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (กนช.)  
 

1. นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  2. ประธานสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

3. นายกสมาคมสถาปนิกสยาม   4. นายกสภาทนายความ  

5. ประธานสภาองค์กรชุมชน   6. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ 

7. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม   8. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

    9. เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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ส้านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาต ิ
จัดตั งหน่วยงานใหม่เรียกว่า  

“ส้านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ”  
อยู่ในส้านักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานขึ นตรงต่อประธาน
คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ท้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานทั่วไปของ กนช.  
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แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
   1. ก้าหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี เมื่อ ครม.ให้ความเห็นชอบแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี 
 

  2. การด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของหน่วยงานรัฐจะต้องสอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  นอกจากนั น ในการจัดท้าผังเมืองจะต้องน้าแผนการ

บริหารจัดการทรัพยากรน ้าไปประกอบการพิจารณาจัดท้าให้สอดคล้องกันด้วย 
 

  3. ในการจัดท้าและการจัดสรรงบประมาณประจ้าปีของส้านักงบประมาณ จะต้องพิจารณาให้สอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ทั งนี  เพ่ือให้การด้าเนินโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดการบูรณาการ และป้องกันมิให้หน่วยงานเสนอโครงการหรือใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการซ ้าซ้อน และเกิดการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
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18 

ตัวอย่างส่วนหนึ่งของ 

ร่าง พรบ.น า้ 
ที่ก้าลังด้าเนินการ 
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21 

ทรัพยากรน ้า 
เป็นของส่วนรวม  

ให้มีคณะกรรมการลุ่มน ้า 

ซึ่งมีอ้านาจหน้าที่บริหาร

จัดการน ้าในลุ่มน ้า 



22 (๗) ฯลฯ 
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(๓) ฯลฯ 
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จบการน้าเสนอ 


