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เรื่อง การวางแผนดานนํ้าในบริบทการพัฒนาอยางยั่งยืนและ

การบูรณาการเชิงพ้ืนที่

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

ณ หองInfinity1 ช้ัน 7 โรงแรมเอทสั ลุมพินี กรุงเทพฯ
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หลักการและเหตผุล

             ตามที่รัฐบาลมีนโยบายใหความสําคัญในการวางแผนประเทศเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน พรอม

กาํลังพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือการวางแผนประเทศระยะยาว  และการบูรณาการงบประมาณ โดยกําหนดให

มีการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือเปนกลไก

ขับเคล่ือนการดําเนินงานของกระทรวงและหนวยงานตางๆ ใหสามารถบรรลุผลสําเร็จไดอยางเปน
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ขับเคล่ือนการดําเนินงานของกระทรวงและหนวยงานตางๆ ใหสามารถบรรลุผลสําเร็จไดอยางเปน

รูปธรรม การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักงบประมาณไดจัดทํา

งบประมาณในลักษณะบูรณาการ จํานวน 25 เร่ือง เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปน

เคร่ืองมือจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงหลักประหยัด ความคุมคา เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอประชาชนและประเทศชาติโดยในแผนบูรณาการทั้ง 25 เร่ือง มีขอท่ี 20 เร่ือง 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และขอท่ี 25 เร่ือง การสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด

แบบบูรณาการ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ํา และการพัฒนาระดับจังหวดัและกลุมจังหวัด
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วัตถุประสงคของเวทีสาธารณะนโยบายน้ําครั้งที่ 8

1. เสนอแนวคิดการบริหารน้ําในมติของการพัฒนาอยางย่ังยืนและการบูรณาการ

เชิงพื้นที่ (ดานน้ําและเกษตร)

2. นําเสนอผลความคืบหนาและผลที่ไดจากงานวิจัยดานเคร่ืองมือการจดัการน้ําใหม

3. การแลกเปล่ียนประสบการณ ความเห็น และขอเสนอแนะตอแนวคิดการจัดการน้ํา
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3. การแลกเปล่ียนประสบการณ ความเห็น และขอเสนอแนะตอแนวคิดการจัดการน้ํา

ในบริบทใหม

      นําเสนอผลสรุปของชุดโครงการวิจัย การพัฒนาเคร่ืองมือใหมในการจัดการน้ํา 

การพัฒนากลไกการสนับสนุนการวางแผนจัดทํางบประมาณดานทรัพยากรน้ําและเกษตร 

รวมถึงกรณีตัวอยางจากงานวิจัย และกรณีศึกษา เพื่อเชื่อมโยงกับการจัดการ

ในระดับตางๆ ในลักษณะโครงขายการจัดการทรพัยากรน้ํา จากพ้ืนที่สูนโยบาย  



3/23/2017

เวทีสาธารณะนโยบายน้ํา ครั้งท่ี 1-7
ครั้งที่ เรื่อง วันที่ สถานที่

คร้ังที่ 1 การวางแผนน้ําระดับจังหวัด – จากพื้นที่สูนโยบาย ในงาน “คุณภาพน้ํา-คุณภาพ

ชีวิต”

24 มีนาคม 2553 ณ หองแซฟไฟร 3 อาคารคอนเวนชั่น

เซ็นเตอร อมิแพค เมืองทองธานี

คร้ังที่ 2 การวางแผนน้ําระดับจังหวัด กระบวนการเชื่อมโยงแผนระดับพ้ืนที่กับระดับ

นโยบาย

22 มีนาคม 2554 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 

กรุงเทพ

คร้ังที่ 3 การวางแผนน้ําระดบัจังหวัด-การเชื่อมโยงการวางแผนน้ํากับการจัดทําแผนพัฒนา 22 มีนาคม 2555 หองคริสตัล ชั้น 2 โรงแรมตวันนา 
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คร้ังที่ 3 การวางแผนน้ําระดบัจังหวัด-การเชื่อมโยงการวางแผนน้ํากับการจัดทําแผนพัฒนา

จังหวัด

22 มีนาคม 2555 หองคริสตัล ชั้น 2 โรงแรมตวันนา 

กรุงเทพฯ 

คร้ังที่ 4 แนวทางและผลการจัดการเพ่ือสรางความมั่นคงดานน้ําในระดับจังหวัด 20 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พารค 

ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร

คร้ังที่ 5 การจัดการทรพัยากรที่มีผลกระทบกับทรัพยากรน้ํา และการจัดการทรัพยากรน้ํา

ระดับพ้ืนที่เพ่ือการเชื่อมโยงกับระดับจังหวัด

25 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม เซน็จูรี่ พารค 

ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร

คร้ังที่ 6 การบริหารจัดการน้ําระดับจังหวัดและชุมชน บทเรียนจากงานวิจัย สูงานปฏริูป 20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พารค 

ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร

คร้ังที่ 7 การเชื่อมโยงยทุธศาสตรการบริหารจัดการน้ํากับยุทธศาสตรชาติ 23 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ



เวทสีาธารณะนโยบายนํ้า ครั้งที่ 1-7 (ตอ)
 สัปดาหอนุรักษทรพัยากรน้ําแหงชาติและวันนํ้าโลกเวทีสาธารณะ  

    นโยบายน้ํา ครั้งท่ี 1 วันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2553 ณ เมืองทองธานี
 สัปดาหอนุรักษทรัพยากรน้ําแหงชาติและวันน้ําโลกเวทีสาธารณะ

    นโยบายน้ํา ครั้งท่ี 2  วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 

    ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพ
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เวทีสาธารณะนโยบายนํ้า สกว. ครั้งที่ 3 

   วันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

เวทีสาธารณะนโยบายนํ้า สกว. ครั้งที่ 4 

   วันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พารค ถนนราชปรารภ 

   กรุงเทพมหานคร
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เวทีสาธารณะนโยบายนํ้า สกว. ครั้งที่ 6 

   วันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม เซ็นจรูี่ พารค ถนนราชปรารภ 

   กรุงเทพมหานคร

เวทสีาธารณะนโยบายนํ้า ครั้งที่ 1-7 (ตอ)

เวทีสาธารณะนโยบายนํ้า สกว. ครั้งที่ 5

   วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พารค ถนนราชปรารภ 

   กรุงเทพมหานคร
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เวทีสาธารณะนโยบายนํ้า สกว. ครั้งที่ 7

   วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี



ผลที่คาดวาจะไดรับ

1) หนวยงานนโยบาย หนวยงานปฏิบัติ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับทราบขอมูลนโยบาย

การจัดการทรัพยากรที่มีผลกระทบตอทรัพยากรน้ํา และเรียนรูประสบการณจากงานวิจัย และ

กรณีศึกษา เปนแนวทางวางกรอบนโยบายการจัดการทรัพยากรน้ําและพัฒนาศักยภาพ

การจดัการน้ําในพื้นที่ 

2) เครือขายรวมกันทั้งภาครัฐ องคกรชุมชน และสถาบันการศึกษาในการขับเคล่ือนงานวิจัย
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2) เครือขายรวมกันทั้งภาครัฐ องคกรชุมชน และสถาบันการศึกษาในการขับเคล่ือนงานวิจัย

จากพ้ืนที่สูนโยบายและการขับเคล่ือนการปฏิรูป

3) เอกสารประกอบการจัดเวทีและรายงานสรุปผลการจดัเวทเีพื่อเผยแพรสูสาธารณะตอไป

4) ขอเสนอการจัดการน้ําระดับจงัหวัดและชุมชนเพื่อสงใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
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กําหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น. กลาวรายงาน 

โดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ

คณะวศิวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั

กลาวเปด 

โดย ดร.ศิริพงศ หังสพฤกษ

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตรเร่ือง

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ํา ที่ดิน และการจัดการส่ิงแวดลอมสกว. 
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ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตรเร่ือง

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ํา ที่ดิน และการจัดการส่ิงแวดลอมสกว. 

09.30 – 10.00 น. การบริหารจัดการน้ําในบริบทของการวางแผนพัฒนาอยางยั่งยนืและการบูรณาการเชิงพื้นที่

โดย นางสาวลดาวัลย คําภา 

รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

10.00 – 10.30 น. เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรในการบรหิารจัดการน้ํา

โดย   รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกจิ และคณะ

        คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวาง
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กําหนดการ (ตอ)
10.45 – 11.15 น. แนวคิดในการบูรณาการแผนนํ้าระดับจังหวัด  

โดย นายภิรมย นิลทยา

รองผูวาราชการจงัหวัดพัทลุง

11.15 – 11.45 น. กลยุทธและแผนการจดัการคุณภาพน้ําเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื

โดย ดร.วิจารย สิมาฉายา

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

11.45 – 12.00 น.
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11.45 – 12.00 น. ถาม-ตอบ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น. การวางแผนน้ําเพื่อบูรณาการกับการวางแผนระดับพื้นที่

โดย    นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรน้ํา

13.30 – 14.00 น. มุมมองสถานการณน้ําในมิติเศรษฐกจิสังคม

โดย รศ.ดร.สจุริต คูณธนกุลวงศ และคณะ

คณะวศิวกรรมสาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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กําหนดการ (ตอ)

14.00 – 14.30 น. การสนับสนุนการวางแผนน้ําและเกษตรเชิงพื้นที่พรอมตัวอยาง

โดย     รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ และคณะ

          คณะวิศวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย /

          นายชูชีพ สุพบุตร 

          นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหนองมะโมง จ.ชัยนาท

14.30 – 14.50 น.
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14.30 – 14.50 น. รับประทานอาหารวาง

14.50 – 16.15 น. การประชมุเชิงปฏิบัติการ (แบง 6 กลุมตามภาค) 

เพื่อระดมสมองใหความเห็นตอการศึกษาสถานการณน้ําและการพัฒนาเศรษฐกิจ ทางออก และ

การบูรณาการ

กับแผนพัฒาพื้นที่

โดย ผูแทนภาคเอกชนจังหวัด ผูแทนจังหวดัผูแทน อบจ.

(ดําเนินรายการโดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยแตละพื้นที)่

16.15 – 16.30 น. สรุปผลการสมัมนา
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http://project-wre.eng.chula.ac.th/watercu_eng/

ขอขอบคุณ
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ขอขอบคุณ


