การบริหารจัดการน้
การน้ําในบริบทของการวางแผน
พัฒนาอยางยั่งยืนและการบูรณาการเชิงพื้นที่
นางสาวลดาวัล ย คํา ภา

รองเลขาธิ ก าร
สํา นั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหง ชาติ
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ํา สกว. ครั้งที่ 8

23 มีนาคม 2560

ประเด็นนําเสนอ
1

สถานการณน้ําของประเทศไทย
2

3

4

การพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการบริหารจัดการน้ํา

แนวทางการบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน
และบูรณาการเชิงพื้นที่
2

ปญหาของการบริหารจัดการน้ําของไทย
1

ความตองการใชน้ํามากกวา
ปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยู

• การเพิ่มขึ้นของประชากร
การขยายตัวของชุมชนเมือง
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยว
ทําใหความตองการน้ําสูงขึ้น
• พื้นที่เหมาะสมในการพัฒนาแหลงน้ํา
ใหมๆ มีจํากัด สวนใหญอยูในเขต
พื้นที่อนุรักษ
• โครงการผันน้ําทั้งภายในประเทศ
และระหวางประเทศ สวนใหญอยู
ระหวางการศึกษา
• การเปดโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
มีขั้นตอนการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
และกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน

2

ภัยแลงและน้ําทวมมีความถี่
และความรุนแรงเพิ่มขึน้

• ในชวง 15 ปที่ผานมา ประเทศไทย
ประสบภาวะภัยแลงรุนแรง
ในป 2537 2542 2545 2548 และ
2552 มูลคาความเสียหายจากภัย
แลงชวงป 2532-2552 รวม
ประมาณ 13,200 ลานบาท สวน
ความเสียหายจากอุทกภัย
มีมูลคา 110,516 ลานบาท ในชวง
เวลาเดียวกัน
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ทําใหเกิดความผันผวนของปริมาณ
ฝนในแตละชวงเวลาของป

3

การขาดระบบการกระจายน้ํา
จากแหลงเก็บกักน้ําและระบบ
ที่อยูเดิมมีสภาพทรุดโทรม

• ระบบกระจายน้ําไมไดกอสราง
ในชวงเวลาทีส่ อดคลองกับการสราง
แหลงกักเก็บน้ําทําใหสูญเสียโอกาส
ในการนําน้ํามาใชประโยชน
• อัตราการสูญเสียน้ําในระบบ
ชลประทานอยูที่ประมาณรอยละ
50 เนื่องจากระบบสงน้ําสวนใหญ
มีอายุใชงานเกินกวา 30 ป

3

ปญหาของการบริหารจัดการน้ําของไทย (ตอ)
4 การใชน้ําไมมีประสิทธิภาพ
• ผูใชน้ําใชน้ําอยางฟุมเฟอย
โดยเฉพาะในเมืองใหญ
• คน กทม. ใชน้ําเฉลี่ยตอวัน
400 ลิตร คิดเปน 6.7 เทา
ของคนชนบท และมากกวาคน
ฮองกง ซึ่งใชน้ําเฉลี่ยตอวันเพียง
122 ลิตร

5

การบริหารจัดการน้ําอุปโภค
บริโภคขาดประสิทธิภาพ

• อัตราการสูญเสียน้ําในระบบจายน้ํา
สูง โดยในป 2553 การจายน้ํา
ของ กปน. และ กปภ. มีอัตราการ
สูญเสียฯ คิดเปนรอยละ 27.8
และ 26.0 ตามลําดับ
• การบริหารจัดการของ อปท.
ขาดประสิทธิภาพ โดยสวนใหญ
ขาดความพรอมดานบุคลากรและ
ดานเทคนิค ทําใหไมไดมาตรฐาน
น้ําดื่ม
• การขาดกลไกกํากับดูแลดานคุณภาพ
และมาตรฐานน้ําประปาของ อปท.

6

การบริหารจัดการน้ําในระดับชาติ
ขาดเอกภาพ ทั้งดานกฎหมาย
และกลไกการดําเนินงาน

• มีหนวยงานกวา 30 หนวยงาน ดูแล
ดานน้ําภายใตกฎหมายที่ตางกัน เ
ชน พ.ร.บ. การชลประทานหลวง
2485 / พ.ร.บ. น้ําบาดาล 2520
เปนตน และหนวยงานสามารถเสนอ
โครงการเขาสูการพิจารณาของ ครม.
ไดโดยตรง โดยไมผานการพิจารณา
ของ กนช. และ คกก. ลุมน้ํา
• ขาดกฎหมายที่ทําใหเกิดเอกภาพ
ในการบริหารจัดการน้ํา

4

แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 8 ฉบับที่ 9 และ ฉบับที่ 10

แผน 8 (พ.ศ. 2540-2544)

แผน 9 (พ.ศ. 2545-2549)

แผน 10 (พ.ศ. 2550-2554)

• มีกลไกในการกํากับดูแล ใน
ระดับชาติและระดับลุมน้าํ
โดยมีกฎหมายรองรับ
• จัดระบบการจัดสรรและแบงปนน้ํา
โดยยึดหลักความจําเปนและเปน
ธรรม โดยใหทุกฝายรวมบริหาร
จัดการ
• จัดเก็บคาน้ําดิบ รวมทั้งปรับปรุง
โครงสรางและราคาคาน้ําใหสะทอน
ตนทุนการจัดหา การผลิต
การแจกจาย และการบําบัดน้ําเสีย
• ปรับปรุงระบบสงและจายน้ํา
เพื่อลดการรั่วไหลของน้ํา
• สงเสริมการใชน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ การใชอุปกรณ
ประหยัดน้ํา การนําน้ําที่บาํ บัด
แลวมาใชใหมในอุตสาหกรรม

• ใชประโยชนแหลงน้ําที่มอี ยูอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ ปรับระบบการเกษตร
ไปสูพ ืชที่ใชน้ํานอย เพิ่มประสิทธิภาพ
การใชน้ํา
• จัดหาแหลงน้ําเอนกประสงค
โดยใหประชาชนมีสวนรวม
• ศึกษาศักยภาพน้ําใตดินทั่วประเทศ
กําหนดแนวทางการจัดการ
• เก็บคาบริการใชน้ําดิบ ควบคูกับ
การสรางแรงจูงใจในการรักษาคุณภาพ
แหลงน้ําและใชน้ําอยางคุมคา
• พัฒนาระบบการพยากรณ ให
เอื้ออํานวยตอการแกไขปญหาน้ํา
ขาดแคลน และการปองกันน้ําทวม
• จัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ในระดับลุม น้ํา โดยเนนการมีสวนรวม
ของประชาชน

• ฟนฟูปาตนน้ํา ปลูกปา สรางฝาย ปลูกหญา
แฝกในพื้นที่ลาดชัน
• พัฒนาแหลงน้ํา จัดหาน้ําสะอาดใหเพียงพอ
ปรับปรุงแหลงน้ําที่มีอยู ขุดสระน้ําในไรนา
พัฒนาระบบโครงขายน้ํา พัฒนาแหลงน้ําใหม
นําน้ําบาดาลมาใชรวมกับน้ําผิวดิน
• ปองกันและบรรเทาอุทกภัย กอสรางแกมลิง
และปรับปรุงระบบระบายน้ําชุมชนเมือง
• บรรเทาปญหาน้ําเสีย เพิ่มความสามารถของ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวม บังคับใชกฎหมาย
ควบคุมและกําจัดน้ําเสีย สนับสนุนการบําบัด
น้ําเสียที่แหลงกําเนิด จัดเก็บคาบําบัดน้ําเสีย
• เพิ่มประสิทธิภาพระบบขอมูล พัฒนาระบบ
ชวยตัดสินใจ ระบบพยากรณและเตือนภัย
• พัฒนาองคกรบริหารจัดการน้ํา สรางความ
รวมมือระหวางสวนกลางกับพืน้ ที่ พัฒนา
องคกรลุมน้ําและองคกรชุมชน

การจัดการทรัพยากรน้ํา
ในระดับลุมน้ําอยางเปนระบบ

การใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
ยั่งยืน และเปนธรรม

บริหารจัดการน้ําในลุมน้ํา
อยางบูรณาการ

5

แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
เปนฐานผลิตภาคเกษตร
พัฒนาแหลงน้ําเดิมให
สามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มขึ้น
จัดหาแหลงน้ําใหม
สําหรับภาคเกษตร
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
กระจายน้ําชลประทาน
สนับสนุนการพัฒนาแหลง
น้ําขนาดเล็กในไรนา

การสรางมั่นคงของอาหารและพลังงาน

การสรางความสมดุลและ
ยั่งยืนของทรัพยากรน้ํา
ฟนฟูปาตนน้ํา แหลงน้ํา
ผิวดิน และแหลงน้ําบาดาล
เพิ่มน้ําตนทุนดวยการผันน้ํา
จัดการความตองการใชน้ํา
โดยคํานึงถึงความสมดุลและ
เปนธรรม
พัฒนาระบบพยากรณน้ํา
เพื่อจัดสรรและเตือนภัย
สนับสนุน อปท. และชุมชน
ใหมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ํา

ทรัพยากรน้ํามีความสมดุลและยั่งยืน
6

กลไกการบริหารจัดการที่มีอยูในปจจุบัน
โครงสรางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550

คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ

คณะกรรมการลุมน้ํา 25 คณะ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
กรมชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดนิ
กรมสงเสริมการเกษตร
สํานักฝนหลวงและการ
บินเกษตร

กระทรวงกลาโหม
กรมอุทกศาสตร
กองทัพเรือ

แตงตั้งโดย คสช.

ประธาน: พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ
เลขาฯ: เจากรมการทหารชาง

ประธาน: นรม./รอง นรม. ที่ไดรับมอบหมาย
เลขานุการ: อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
อนุมัติเงื่อนไขหลักเกณฑ

คณะกรรมการกําหนด
นโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา

สั่งการ / อนุมัติ

เสนอแนะ

สั่งการ / ประสาน

ประสานงาน

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ํา

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การประปานครหลวง

กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมปาไม
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร
สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิศาสตรสารสนเทศ

กระทรวงคมนาคม
กรมเจาทา

กระทรวงพลังงาน
การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย

หนวยงานอิสระ
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ

กระทรวง
เทคโนโลยี
และสารสนเทศ
กรมอุตุนิยมวิทยา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรุงเทพมหานคร
อปท. อื่นๆ
7

ประเด็นนําเสนอ
1

สถานการณน้ําของประเทศไทย
2

3

4

การพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการบริหารจัดการน้ํา

แนวทางการบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน
และบูรณาการเชิงพื้นที่
8

จุดเนนและประเด็นการพัฒนาสําคัญ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

นวัตกรรม

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บริหารจัดการในภาครัฐ

เตรียมพรอมดานกําลังคนและเสริมสรางศักยภาพของประชากร

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส

สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
พัฒนาดานเศรษฐกิจ

พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
สรางความรวมมือระหวางประเทศ

สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พัฒนาเศรษฐกิจมหภาค

ฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม

9

เปาหมายและวัตถุประสงครวม

เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย

เปาหมาย
เปาหมาย

ระบบเศรษฐกิจมีความ
เขมแข็งและแขงขันได

เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมภิ าค
เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง

เปาหมาย

วัตถุประสงค

เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได
มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน

ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและ
ความยากจนลดลง

เปาหมาย

เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม

คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทย
ทีส่ มบูรณ

เปาหมาย

เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ

เปาหมาย

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม
สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร
พลังงาน และน้ํา
มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได
กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน
มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติตอ
10
ประเทศไทย

แนวทางการบริหารจัดการน้ํา
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 6

การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย

1

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 3

การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันไดอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 4

การเติ บโตที่เป นมิต รกับสิ งแวดล อม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 ความมัน่ คง

6
7

2

การสร า งความเป น ธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

ยุทธศาสตรที่ 7

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส

3

8

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม

4

9
5

ยุทธศาสตรที่ 8

10

ยุทธศาสตรที่ 9

การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 10

การตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน
และภูมภิ าค
11

ยุทธศาสตรที่ 3
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันไดอยางยั่งยืน
“พัฒนาเศรษฐกิจใหเขมแข็งและทั่วถึง เพื่อมุงสูการมีรายไดสูง
อยางมีเสถียรภาพ เปนธรรม และยั่งยืน ดวยนวัตกรรม”

การเสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
• พัฒนาและบํารุงแหลงน้ําเพื่อการเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพืชใหสอดคลองปริมาณน้ําที่หาได
 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาแหลงเก็บน้ํา แหลงน้ําในไรนา อางน้ําขนาดเล็กและ
ขนาดกลางใหกระจายตัวตามศักยภาพของพื้นที่
 การอนุรกั ษและฟนฟูพื้นที่ตนน้ํา การผันน้ําใหเพียงพอกับการทําการเกษตร การจัดทําแผน
บริหารจัดการน้ําในภาคเกษตรระดับลุมน้ํา และการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําเพื่อการเกษตร
12

ยุทธศาสตรที่ 4
“คืนสมดุลสูธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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ยุทธศาสตรที่ 4 (ตอ)
วัตถุประสงค

3
2

สรางความมั่นคงดานน้ําของประเทศ และบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําทั้งระบบใหมปี ระสิทธิภาพ

เปาหมาย

- บริหารจัดการน้ําในระดับลุมน้ําใหมี
ความสมดุลระหวางความตองการใชน้ํา
ทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ําตนทุน
- ลดจํานวนประชาชนที่ประสบปญหา
ขาดแคลนน้ํา
ควบคูกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใชนํา้
ทั้งภาคการผลิตและบริโภค
- ปองกันและลดความเสียหายจากอุทกภัย
และภัยแลง

ตัวชีว้ ัด
1 ระบบประปาหมูบา นครบทุกหมูบา น
2 แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของ 25 ลุมน้ํา
3 ประสิทธิภาพการใชนํา้ ในพื้นที่ชลประทาน
4 ประสิทธิภาพการใชนํา้ ทั้งภาคการผลิต/บริโภค
5 พื้นที่และมูลคาความเสียหายจากอุทกภัยและ
ภัยแลง
6  พื้นที่ชลประทาน ปละ 350,000 ไร
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ยุทธศาสตรที่ 4 (ตอ)
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อใหเกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
01

02

03

เรงรัดใหมกี ารประกาศใช
รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา
พ.ศ. ....

เรงรัดใหมแี ผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในระดับลุมน้ํา
อยางบูรณาการทั้ง 25 ลุมน้ํา

เพื่อเปนกฎหมายหลักดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ของประเทศ โดยมี
คณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติเปนกลไกหลัก
ในการกําหนดนโยบาย แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา และ
การบริหารจัดการน้ํา

โดยมีคณะกรรมการลุมน้ํา
ซึ่งอยูภายใตคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ
เปนกลไกขับเคลื่อนหลักใน
ระดับพื้นที่ และเสริมสราง
เครือขายการทํางานรวมกัน
ระหวางภาคประชาชน องคกร
พัฒนาเอกชน องคกรชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิน่
และภาคราชการ

ผลักดันกระบวนการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร
มาใชเปนเครื่องมือนําเสนอ
ทางเลือกในการตัดสินใจระดับ
นโยบาย แผน และแผนงาน
ที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของลุมน้ํา
เพื่อใหการพัฒนาที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่คํานึงถึงความยั่งยืน และ
ความสามารถในการรองรับ
ของระบบนิเวศ
15

ยุทธศาสตรที่ 4 (ตอ)
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อใหเกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
04

05

เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําของ
แหลงน้ําตนทุนและระบบกระจายน้ํา
ที่มอี ยูใหมากขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและการจัดสรร
น้ําตอหนวย ใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มได
สูงขึ้น ทั้งภาคการผลิตและการบริโภค

• พัฒนาแหลงน้ําขนาดกลางและขนาดเล็ก
ในลักษณะรวมกลุมพื้นที่ ใหความสําคัญ
กับพื้นที่ชนบทที่ยังไมมีน้ําสะอาดใช
• ศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมและมีความ
เปนไปไดในการพัฒนาระบบผันน้ํา
ระหวางลุมน้ําภายในและระหวางประเทศ
โดยยึดหลักความสมดุล ยั่งยืนของพื้นที่
ลุมน้ํา และความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ
โดยการมีสวนรวมของภาคสวนที่
เกี่ยวของ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปลูกพืชใหเหมาะสม
กับปริมาณน้ําเก็บกักและศักยภาพของพื้นที่
สงเสริมการทําเกษตรทฤษฎีใหม และการนํา
น้ํากลับมาใชซ้ําในภาคอุตสาหกรรมและ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตรที่ 7
“โครงสรางพื้นฐานกาวไกล พัฒนาไทยสูทศวรรษหนา”

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส
เปาหมาย
- ขยายกําลังการผลิตน้ําประปาและกระจาย
โครงขายการใหบริการน้ําประปาให
ครอบคลุมพื้นที่ท่วั ประเทศ

ตัวชีว้ ัด
- จํานวนหมูบา นทั่วประเทศไดรบั บริการ
น้ําสะอาด รอยละ 100 ในป 2564

การพัฒนาระบบน้ําประปา
• พัฒนาระบบน้ําประปาใหครอบคลุมและทั่วถึง
o จัดใหมีแผนแมบทการใหบริการน้ําประปาระดับภาค
o ขยายกําลังการผลิตใหสามารถรองรับกับปริมาณ
ความตองการใชน้ําในอนาคต
o จัดหาน้ําสะอาดและกอสรางระบบประปาหมูบานให
เพียงพอตอความจําเปน ใหครอบคลุมทุกหมูบาน

• บริหารจัดการการใชนํา้ อยางมีประสิทธิภาพ
และสรางนวัตกรรม
• ลดอัตราน้ําสูญเสียในเชิงรุกควบคูกับ
การบํารุงรักษาเชิงปองกัน
17

ประเด็นนําเสนอ
1

สถานการณน้ําของประเทศไทย
2

3

4

การพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการบริหารจัดการน้ํา

แนวทางการบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน
และบูรณาการเชิงพื้นที่
18

ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย
“การพัฒนาที่ยั่งยืน จะตองเปน
การพัฒนาที่กอใหเกิดความสมดุล
หรือมีปฏิสัมพันธที่เกื้อกูลกัน
ในระหวางมิติ อันเปนองคประกอบ
ทีจ่ ะทําใหชวี ิตมนุษยอยูดี มีสุขคือ
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วัฒนธรรม จิตใจ รวมทั้งทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทั้งตอคนในรุน ปจจุบันและคนรุน
อนาคตเอง”
สศช. (2546)
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กระบวนการจัดเตรียม SDGs ระดับโลก
2012 : Rio +20 Conference

การประชุมเตรียมการเพื่อเริ่มจัดทํา SDGs

 ตั้ง Open Working Group เพื่อจัดเตรียมขอเสนอ
SDGs เสนอตอสมัชชาสหประชาชาติ
 ตั้ง High Level Political Forum เพื่อใหทิศทางและ
ขอเสนอแนะตอการจัดทํา SDGs

2013

ปลายปี 2015

2015 UN General

2014

Assembly in September
การประชุมเพื่อรับรอง SDGs

 Transforming Our World: the 2030
Agenda for Sustainable
Development
20

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ประกอบดวย 17 เปาหมาย (Goals) 169 เปาประสงค (Targets) 241 ตัวชี้วัด (Indicators)

ใหมีน้ําใช และบริหาร
กษามีคุณภาพอยาง บรรลุ ความเทาเทียม
ขจัดความยากจน ขจัดความหิวโหย บรรลุ คนมีชีวติ ที่มีคุณภาพ การศึ
เท
า
เที
ย
มและครอบคลุ
ม
ระหว
า
งเพศ
เสริ
ม
สร
า
ง
จั
ําและสุขาภิบาล
ทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ ความมั่นคงทางอาหาร และสงเสริมสุขภาวะที่ และสงเสริมโอกาสในการ ความเขมแข็งใหแกสตรี อยดาการน้
งยั่งยืนสําหรับทุกคน
สนับสนุนเกษตรกรรม ดีของคนทุกเพศทุกวัย
อยางยั่งยืน

เรียนรูตลอดชีวิตทุกคน

และเด็กหญิง

การเจริญเติบโตทาง สรางโครงสรางพื้นฐานที่ ลดความไมเทาเทียมทั้ง สรางความปลอดภัยและ สงเสริมรูปแบบการผลิต
สรางหลักประกันให
และบริโภคที่ยั่งยืน
ภูมิคุมกันใหเมืองและ
สามารถเขาถึงพลังงาน เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและ รองรับตอการเปลี่ยนแปลง ภายในและระหวาง
การตัง้ ถิ่นฐานมนุษย
ประเทศ
อยางยั่งยืนในราคาที่ ทั่วถึง และการจางงาน สงเสริมอุตสาหกรรมและ
นวั
ต
กรรม
เต็มอัตรา
เหมาะสม

เรงรัดดําเนินการดาน อนุรักษและใชประโยชน ปกปอง ฟนฟูและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ ทรัพยากรทางทะเล และ สงเสริมการใชระบบ
ภูมิอากาศและผลกระทบ มหาสมุทร อยางยั่งยืน นิเวศนบนบกอยางยั่งยืน

สงเสริมสังคมที่สงบสุข
ทุกคนเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรม สรางสถาบันที่มี
ความรับผิดชอบ

เสริมสรางความ
แข็งแกรงของกลไก
ดําเนินงานและหุนสวน
ความรวมมือระดับโลก
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก/รวม และสนับสนุน SDGs
ขจัดความยากจนทุ
ความยากจน กรูปแบบใน
ทุกพื้นที่

กษ. ทส. รง. พณ. ศธ. สธ.
มท. พม. กค.
ทก. สกว. สสช.

ขจัดความหิวโหย
โ บรรลุความมั่นคงทาง
อาหาร ปรับปรุงโภชนาการและ
สนับสนุนเกษตรกรรมอยางยั่งยืน

กษ.

ทส. รง. พณ. พม. สธ. ศธ.
อก. มท. วช สกว. สสช.

สรางหลักประกันใหคนมีชีชวี ิตที่มี
คุณภาพ และส
และ งเสริมสุขภาวะที่ดีของ
คนทุกเพศทุกวัย

สธ.

กษ. คค. ทส. มท. ศธ.
สตช. สสช. สกว.

สรางหลักประกันให การศึกษามี
ษา คุณภาพ
อยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริม
โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน

ศธ.

มท. รง. พม. วธ. กก.
ตชด. สกว. สสช.

บรรลุ ความเทาเทียมระหวางเพศ และ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกสตรีและ
เด็กหญิง

พม.

กก. สธ. มท. ทก. รง. ศธ.
สศช. สงป. กพร. สกว. สสช.

สรางหลักประกันใหมีน้นํา้ ใช และมีการ
บริหารจัดการน้ําและสุขาภิบาลอย
าล าง
ยั่งยืนสําหรับทุกคน

ทส. กษ.
มท.

สธ. อก. วท. (สสนก.)
สกว. สสช.
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก/รวม และสนับสนุน SDGs
(ตอ)
สรางหลักประกันใหสามารถเขาถึง
พลังงานอย
งาน างยั่งยืนในราคาที่เหมาะสม

พน. มท. วท. กต. กษ. อก. คค. พณ.
วช. สกว. สสช.

สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ยั่งยืนและทั่วถึง และการจางงานเต็ม
อัตรา และงานที่มคี ุณคาสําหรับทุกคน

สศช.
กค. รง.

สรางโครงสร
โครงสรางพื้นฐานที
ฐาน ่ตานทานและ
รองรับตอการเปลี่ยนแปลง สงเสริม
อุตสาหกรรมและนวัตกรรม

คค. อก.

กก. กษ. ทส. พณ. พน. พม. วท. วธ.
อก. กต.ทก. มท. ธปท. คปภ. ก.ล.ต.
สสว. วช. สกว.สสช.
กค. กต. ทก. มท. พณ. พน. วท.
กสทช. สสว. BOI สศช. วช. สกว. สสช.

สศช.
พม.

กต. กค. มท. ยธ. รง. พณ.
สตช. ธปท. สกว. สสช.

สรางความปลอดภัยและภูมคิ ุมกันให
เมืองและการตั้งถิ่นฐานมนุษย

มท. พม.

กก. กต. คค. ทส. พม. วธ.
สศช. สกว. สสช.

สงเสริมรูปแบบการผลิตและบริโภคที่
ยั่งยืน

ทส.

กก. กค. กษ. ทก. พณ. พน. ศธ.
วท. อก. วช. สกว. สสช.

ลดความไม
ความไมเทาเทียมทั
ม ง้ ภายในและ
ระหวางประเทศ
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก/รวม และสนับสนุน SDGs
(ตอ)
เรงรัดดําเนินการดานการเปลี
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศและผลกระทบ
ากาศ

ทส.

กษ. ศธ. พน. อก. มท. วท. คค.
สศช.วช. สกว. สสช.

อนุรกั ษและใชประโยชนทรั
ทรัพยากรทาง
ทะเล และมหาสมุทร อยางยั่งยืน

ทส.

กษ. วท. กองทัพเรือ (ศปมผ.)
สตช. สกว. สสช. วท.

ปกปอง ฟนฟูและสงเสริมการใชระบบ
ระบบ
นิเวศนบนบกอย
นบก างยั่งยืน

ทส.

กษ. มท. วท. กองทัพบก
สศช. วช. สกว. สสช.

สงเสริมสังคมที่สงบสุข ทุกคนเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม สรางสถาบันที่มี
ความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ

ยธ. มท.
พม.

กต. รง. ปปง. ปปช. อส. ศย.
กพร. สตช. สกว. สสช.

เสริมสรางความแข็งแกรงของกลไก
กลไก
ดําเนินงานและหุนสวนความรวมมือ
ระดับโลก

กต. กค.
พณ.

วท. พม. ทก.
สศช. สกว.สสช.
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SDGs 6 เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา
8 เปาประสงค 11 ตัวชี้วัด
สรางหลักประกันใหมีน้ําใช และ
มีการบริ
การบริหารจ ัดการนํา
และสุขาภิบาลอยางยั่งยืนสําหรับทุกคน
เปาประสงค
6.1 บรรลุเปาหมายการใหทุกคนเขาถึงน้ําดื่มที่ปลอดภัย
และมีราคาที่สามารถซื้อหาได ภายในป 2573
6.2 บรรลุเปาหมายการใหทุกคนเขาถึงสุขอนามัยที่
พอเพียงและเปนธรรม และยุติการขับถายในที่โลง
โดยใหความสนใจเปนพิเศษตอความตองการของผูหญิง
เด็กหญิง และกลุมที่อยูใตสถานการณท่เี ปราะบาง
ภายในป 2573
6.3 ยกระดับคุณภาพน้ํา โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะ
และลดการปลอยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดสวนน้ํา
เสียที่ไมผานกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการนํา
กลับมาใชใหมทั่วโลก ภายในป 2573

ตัวชี้วดั
6.1.1 รอยละของประชากรที่ใชบริการน้ําดื่มที่ไดรับ
การจัดการอยางปลอดภัย
6.2.1 รอยละของประชากรที่ใชบริการสุขอนามัยไดรับ
การจัดการอยางปลอดภัย รวมถึงการอํานวยความ
สะดวกในการลางมือดวยสบูและน้ํา

6.3.1 รอยละของน้ําเสียไดรับการบําบัดอยางปลอดภัย
6.3.2 รอยละของแหลงน้ํา (เชน มหาสมุทร, ทะเล,
ทะเลสาบแมน้ํา, ธารน้ํา, คลอง หรือ สระน้ํา)
ที่มีคุณภาพน้ําโดยรอบที่ดี
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SDGs 6 เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา
8 เปาประสงค 11 ตัวชี้วัด
เปาประสงค

ตัวชี้วดั

6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในทุก ภาคสวนและ
สรางหลักประกันวาจะมีการใชน้ําและจัดหาน้ําที่ยั่งยืน
เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา และลดจํานวน
ประชาชนที่ประสบความทุกขจากการขาดแคลนน้ํา
ภายในป 2573
6.5 ดําเนินการบริหารจัดการน้ําแบบองครวมในทุกระดับ
รวมถึงผานทางความรวมมือระหวางเขตแดนตาม
ความเหมาะสมภายในป 2573

6.4.1 การเปลี่ยนแปลงของการใชน้ําอยาง
มีประสิทธิภาพในชวงเวลาที่ผานมา
6.4.2 ระดับความตึงเครียดดานน้ํา: สัดสวนการใชน้ําจืด
ตอปริมาณน้ําจืดที่มีทั้งหมด

6.5.1 ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ํา
แบบบูรณาการ
6.5.2 สัดสวนของพื้นที่ลุมน้ําที่ขามเขตแดนมีการจัดการ
ดําเนินงานเพื่อความรวมมือดานน้ํา
6.6 ปกปองและฟนฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวของกับแหลงน้ํา 6.6.1 รอยละการเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบนิเวศ
รวมถึงภูเขาปาไม พื้นที่ชุมน้ํา แมน้ํา ชั้นหินอุมน้ํา และ ทีเ่ กี่ยวของกับน้ําทุกระยะเวลา
ทะเลสาบ ภายในป 2563
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SDGs 6 เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา
8 เปาประสงค 11 ตัวชี้วัด
เปาประสงค
6.a ขยายความรวมมือระหวางประเทศและ
การสนับสนุนการเสริมสรางขีดความสามารถใหแก
ประเทศกําลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวของ
กับน้ําและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงดานการเก็บน้ํา
การขจัดเกลือ การใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดการน้ําเสีย เทคโนโลยีการนําน้ํากลับมาใชใหม
6.b สนับสนุนและเพิ่มความเขมแข็งในการมีสวนรวม
ของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาการจัดการน้ําและ
สุขอนามัย

ตัวชี้วดั
6.a.1 จํานวนความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปน
ทางการในดานที่เกี่ยวของกับน้ําและสุขอนามัย
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนบูรณาการ การใชจายของ
รัฐบาล

6.b.1 รอยละของหนวยงานบริหารสวนทองถิ่นที่จดั ตั้ง
และวางนโยบายปฏิบัติการ และกระบวนการปฏิบัติ
ดําเนินงานเพื่อการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
ในดานการจัดการน้ําและสุขอนามัย

หน่วยงานร ับผิดชอบหล ัก/ร่วม และสน ับสนุน SDGs
สรางหลักประกันใหมีน้นํา้ ใช และมีการ
บริหารจัดการน้ําและสุขาภิบาลอย
าล าง
ยั่งยืนสําหรับทุกคน

ทส. กษ.
มท.

สธ. อก. วท. (สสนก.)
สกว. สสช.
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กลไกขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย
ระเบียบ สนร. วาดวย กพย. ฉบับที่ 1 (2556)
ระเบียบ สนร. วาดวย กพย. ฉบับที่ 2 (2558)
ระเบียบ สนร. วาดวย กพย. ฉบับที่ 3 (2559)

คณะร ัฐมนตรี

คณะกรรมการ
กพย.).)
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย
อนุกรรมการ

ขับเคลื่อนเปาหมาย
การพัฒนาที่ย่งั ยืน

1

อนุกรรมการ

สงเสริมความเขาใจและประเมิน
ผลการพัฒนาที่ย่งั ยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2

อนุกรรมการ

3

พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะทํางาน

1

คณะทํางาน

2

บูรณาการการดําเนินงานและจัดลําดับความสําคัญในการขับเคลื่อน
เปาหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืน
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืน

คณะทํางาน

3

ปรับปรุงกลไก มาตรการดานเศรษฐศาสตร สังคมและกฎหมาย เพื่อสงเสริม
การพัฒนาที่ย่งั ยืน
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เปาประสงคสําคัญ 30 อันดับแรก
จัดกลุมตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป
16.2 ยุตกิ ารคามนุษยและความ
รุนแรงตอเด็ก
16.5 ลดการทุจริตคอรรัปชั่น

8.1 สงเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่
ครอบคลุม และยั่งยืน
17.11 เพิ่มสวนแบงในการ
สงออกของประเทศ
กําลังพัฒนา

ความมั่นคง

การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

มั่นคง
ความสามารถใน
การแขงขัน

3.3 ยุตกิ ารแพรกระจายของ HIV
โรคติดตอ
3.4 ลดการตายจากโรคไมติดตอ
3.5 ปองกันและรักษาการใชสารเสพติด
3.6 ลดอุบัตเิ หตุทางถนน
4.1 สําเร็จการศึกษาประถม มัธยม
คุณภาพเทาเทียมและไมมีคาใชจาย
4.2 เขาถึงการพัฒนา ดูแล จัดการศึกษา
ระดับกอน ประถมศึกษา

การเสริมสราง
ศักยภาพคน

17.1 การระดมทรัพยากรของรัฐเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน
17.14 ยกระดับความสอดคลองเชิงนโยบายเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

2.4 เกษตรกรรมยั่งยืน
2.5 ความหลากหลายทางพันธุกรรม
พืชสัตว
7.3 ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
8.4 ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร
9.4 อุตสาหกรรมสีเขียว
การสรางการเติบโต 12.4 จัดการสารเคมีและของเสีย
11.5 ลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
ที่เปนมิตรตอ
13.1 เสริมความสามารถในการปรับตัว
สิ่งแวดลอม
รับภัยพิบัติ
13.2 บูรณาการมาตรการ Climate
Change ในนโยบาย
14.4 ฟนฟูทรัพยากรทางทะเล
14.6 ยุติการอุดหนุนประมงเกินขีดจํากัด IUU

ความเสมอภาค
และเทาเทียมกัน
ทางสังคม

*15.1 อนุรักษฟน ฟูระบบนิเวศบก น้ําจืด
พื้นที่ชุมน้ํา
*15.2 จัดการปาอยางยั่งยืน

1.3 มาตรการคุมครองทางสังคม
2.1 เขาถึงอาหารที่ปลอดภัยเพียงพอ
5.2 ลดความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก

*6.1 เขาถึงน้ําดื่มปลอดภัย ราคาหาซื้อได
10.1 เพิ่มการเติบโตทางรายไดของกลุมคนยากไร
รอยละ 40 ลางสุด
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Roadmap การขับเคลื่อน SDGs

แนวทางการดําเนินงาน
ในระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว
สถานะของแผนแมบท/ แผน
ยุทธศาสตร / แผนงาน / โครงการ /
มาตรการ / Flagship ที่รองรับ
การขับเคลื่อนเปาหมายฯ
สถานภาพปจจุบันของ
เปาหมาย เปาประสงค และ
ตัวชี้วัด

ความทาทายของเปาหมาย /
เปาประสงค / ตัวชี้วัด / และ
ความยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับ
 นโยบายของรัฐบาล
 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
 วาระปฏิรูป
 Roadmap ของรัฐบาล ระยะที่ 2- 3

ความเรงดวนของปญหา
ที่ตองการการแกไข

30

ประเด็นนําเสนอ
1

สถานการณน้ําของประเทศไทย
2

3

4

การพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการบริหารจัดการน้ํา

แนวทางการบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน
และบูรณาการเชิงพื้นที่
31

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ํา (พ.ศ. 2558 – 2569)
โดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาดอุปโภคบริโภค
น้ําเพื่อการผลิตมั่นคง
ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐาน
บริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน
ภายใตการพัฒนาอยางสมดุล
โดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
32

การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ
การอนุรกั ษฟนฟูปา ตนน้ําและ
ปองกันการพังทลายของดิน
การจัดการคุณภาพน้ํา
น้ําเสีย น้ําเค็ม

การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย
สรางความมั่นคงน้ําภาคการผลิต
(เกษตร/อุตสาหกรรม)
การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค
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ทิศทางการบริ
หารจัดการน้
ของประเทศ
ทิศทางการบริ
หารจัดําการน้
ําของประเทศ
กอน พค 57

57-59

60

61-65
61-64

66-70
65-69

71-75
70-74

76-79
75-79

ผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตรการจัดการน้ําอุปโภคบริโภค
หมูบา นไมมปี ระปา

7,490 หมูบ า น

มีประปา
100%

ของประเทศ
5,583
หมูบา น

1,907
หมูบ า น

•เพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมูบ า น
•พัฒนาระบบประปาเมือง/
พืน้ ที่พเิ ศษ/ชุมชน/โรงเรียน

ทุกหมูบา น พืน้ ทีเ่ มือง พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ ไดรบั
การพัฒนาระบบประปา มีนํา้ ประปาใช
ภายในป 2560
และน้าํ ประปาไดมาตรฐานภายในป 2575

-------------พัฒนาคุณภาพน้าํ ประปาใหไดมาตรฐาน WHO---------------

ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
พืน้ ทีเ่ กษตร
ชลประทาน

30.22

พืน้ ทีเ่ กษตร
ชลประทานเพิม่

พืน้ ทีเ่ กษตร
ชลประทานเพิม่

พืน้ ทีเ่ กษตร
ชลประทานเพิม่

พืน้ ทีเ่ กษตร
ชลประทานเพิม่

1.11

0.57

4.87

2.14

ลานไร

ลานไร

ลานไร

ลานไร

พืน้ ทีเ่ กษตร
ชลประทานเพิม่

10
ลานไร

พืน้ ทีเ่ กษตรชลประทานเพิม่ 18.7 ลานไร
แหลงน้าํ ในเขตชลประทาน 4,800 ลาน ลบ.ม.
แหลงน้าํ นอกเขตชลประทาน 3,033 ลาน ลบ.ม.
พัฒนาน้าํ บาดาลเพิม่ ขึน้ 372 ลาน ลบ.ม.

--------------------เพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้าํ และระบบชลประทานเดิม ใหประหยัดน้าํ ไดรอ ยละ 10---------------พัฒนาแหลงน้าํ
พั
ฒ
นาแหล
งน้าํ
รวมปริมาณน้าํ เพิม่ ขึน้ 8,205 ลาน ลบ.ม.
พัฒนาแหลงน้าํ
พัฒนาแหลงน้าํ
ลานไร
พัฒนาการใชนา้ํ ระหวางประเทศ
ในเขต ชป. 756 MCM ในเขต ชป. 530 MCM ในเขต ชป. 2,420 MCM ในเขต ชป. 1,094 MCM
ตามผลการศึกษา
เพิ่มน้าํ ตนทุนรองรับเศรษฐกิจ 190 ลาน ลบ.ม.
นอก ชป. 1,319 MCM นอก ชป. 602 MCM นอก ชป. 926 MCM
นอก ชป. 186 MCM
ประหยัดน้าํ ได 1,400 ลาน ลบ.ม.
(เชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ สาละวิน – เจาพระยา
น้าํ บาดาล 150 MCM น้าํ บาดาล 77 MCM น้าํ บาดาล 138 MCM
น้าํ บาดาล 7 MCM
/ภาคตะวันออก)

ยุทธศาสตรการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย
เสี่ยงน้าํ ทวมสูง

8 ลุม น้าํ
185 ชุมชน

•ปรับปรุงลําน้าํ สาย
หลัก 230 กม.
•ปองกันน้าํ ทวมเมือง
64 แหง
•ผลการศึกษาระบาย
น้าํ 5 ลุม น้าํ
•ปรับปรุงผังเมือง 5
แหง

•ปรับปรุงลําน้าํ
สายหลัก 41 กม.
•ปองกันน้าํ ทวม
เมือง 39 แหง
•ผลการศึกษา
ระบายน้าํ 3 ลุม น้าํ
•ปรับปรุงผังเมือง
3 แหง

•ปรับปรุงลําน้าํ สายหลัก 494
กม.
•ปองกันน้าํ ทวมเมือง 66 แหง
•เพิม่ ประสิทธิภาพระบายน้าํ /
ทางระบายน้าํ หลาก(คลองอู
ตะเภา/เจาพระยา-ทาจีนระยะ
ที๑่ /ยม)
•ปรับปรุงผังเมือง 7 แหง

•ปรับปรุงลําน้าํ สายหลัก
105 กม.
•ปองกันน้าํ ทวมเมือง 16
แหง
•เพิม่ ประสิทธิภาพระบาย /
ทางระบายน้าํ หลากน้าํ
(เจาพระยา-ทาจีนระยะที่
๒/บางปะกง/ปราจีนบุร)ี

•บํารุงรักษาลําน้าํ สาย
หลัก .
•เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ปองกันน้าํ ทวมเมือง
•เพิม่ ประสิทธิภาพระบาย
น้าํ /ทางระบายน้าํ หลาก
(ใตฝง ตะวันออก)

•บํารุงรักษาลําน้าํ สาย
หลัก
•เพิม่ ประสิทธิภาพการ

ปองกันน้าํ ทวมเมือง
•เพิม่ ประสิทธิภาพระบาย
น้าํ /ทางระบายน้าํ หลาก
(ใตฝง ตะวันตก)

ปรับปรุงลําน้าํ สายหลัก 870 กม.
ปองกันน้าํ ทวมเมือง 185 แหง
ระบายน้าํ ดีขนึ้ 8 ลุม น้าํ
ปรับปรุงผังเมือง 15 แหง
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ทิศทางการบริ
หารจัดการน้
ของประเทศ
ทิศทางการบริ
หารจัดําการน้
ําของประเทศ(ตอ)
กอน พค 57

57-59

60

61-65
61-64

66-70
65-69

71-75
70-74

76-79
75-79

ผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพน้าํ

11 แมนา้ํ สายหลัก
284 ชุมชน

มีคณ
ุ ภาพน้าํ ต่าํ

•ระบบบําบัดน้าํ
เสียชุมชน 21 แหง
•ลําน้าํ สายหลัก 2
ลําน้าํ
•ปองกัน 2 ลุม น้าํ

•ระบบบําบัดน้าํ
เสียชุมชน 15 แหง
•ลําน้าํ สายหลัก 2
ลําน้าํ
•ปองกัน 3 ลุม น้าํ

•ระบบบําบัดน้าํ เสีย
ชุมชน 122 แหง
•ลําน้าํ สายหลัก 3 ลํา
น้าํ /คลองใน กทม.
•ปองกัน 4 ลุม น้าํ

•ระบบบําบัดน้าํ เสีย
ชุมชน 126 แหง
•ลําน้าํ สายหลัก 4 ลํา
น้าํ /คลองใน กทม.
•ปองกัน 2 ลุม น้าํ

เพิม่ ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้าํ เสีย

ทุกลําน้าํ มีคณ
ุ ภาพน้าํ ระดับพอใชขนึ้ ไป
284 ชุมชนมีระบบบําบัดน้าํ เสีย

ยุทธศาสตรอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําทีเ่ สื่อมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน
ปาตนน้าํ เสือ่ มโทรม •

4.77 ลานไร
สูญเสียหนาดิน

ฟน ฟูปา ตนน้าํ • ฟน ฟูปา ตนน้าํ
0.17 ลานไร
0.08 ลานไร
• ปองกันการ
สูญเสียหนาดิน
1.47 ลานไร

• ฟน ฟูปา ตนน้าํ
0.92 ลานไร

• ฟน ฟูปา ตนน้าํ
0.92 ลานไร

• ฟน ฟูปา ตนน้าํ
1.34 ลานไร

• ฟน ฟูปา ตนน้าํ
1.35 ลานไร

ฟน ฟูปา ตนน้าํ 4.77 ลานไร
ปองกันการสูญเสียหนาดิน 9.475 ลานไร
(ปรับไปเปนงบพืน้ ฐานของกรมพัฒนาทีด่ นิ )

9.475 ลานไร

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
มีการทํางาน
ซ้าํ ซอน
ขาดกฎหมาย
ไมมเี อกภาพ

• พรบ. น้าํ

• กฎหมายลูก

-----------------------------เพิม่ ประสิทธิภาพและพัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ-------------------------------------------------------------------------------------สนับสนุนองคกรลุม น้าํ ชุมชน และเครือขาย----------------------------------------------

• มีกฎหมายน้าํ และกฎหมายลูก
• มีองคกรการบริหารจัดการน้าํ ในทุกระดับ
• มีระบบฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ
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ประเด็นปญหาดานกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในปจจุบัน
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2550
มีอํานาจไมเพียงพอในการสรางเอกภาพและการผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติ
 มีอํานาจหนาที่เพียงเสนอแนะตอ ครม. และประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
 ไมมีอาํ นาจในการกําหนดนโยบายกลั่นกรองแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับน้ํากอนเสนอ ครม.

คณะกรรมการลุมน้ําไมสามารถเปนกลไกในระดับพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
 มีอํานาจหนาที่เพียงประสานการจัดทําแผนและติดตามประเมินผลสวนราชการและ อปท.
 ไมมอี ํานาจในการกํากับดูแลหนวยงาน รวมทั้ง กลั่นกรองแผนงาน/โครงการ และ
งบประมาณในระดับพื้นที่
 ไมสามารถสรางการมีสวนรวมเพื่อผลักดันแผนงาน/โครงการในลักษณะ Bottom Up ได
36

แนวทางการดําเนินงาน
ปรับปรุงกฎหมายและองคกร
ผลักดัน/ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา

ปรับปรุงโครงสราง กนช. เปน
National Water Board

จัดทํารายละเอียด
(ราง) พ.ร.บ. น้ํา พ.ศ. ....

จัดการน้ําอุปโภคบริโภค
ความมั่นคงน้ําเพื่อการผลิต
จัดการน้ําทวม/อุทกภัย
การจัดการคุณภาพน้ํา
ฟนฟูปาตนน้ํา/ปองกันการ
กัดเซาะ
การบริหารจัดการ

ปรับปรุงระเบียบ สนร.
2550 ให กนช. สามารถ
บริหารจัดการไดอยางเปน
เอกภาพ

ดําเนินการตามมติ ครม.

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.58
ประสาน สปช. ใน
รายละเอียดแตละมาตรา
จัดตั้ง สกนช. และสรร
หาผูทรงคุณวุฒิใน กนช.
และคณะกรรมการลุมน้ํา
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แนวทางการบูรณาการเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ํา
สรางความเขมแข็งใหกับองคกรบริหารจัดการน้ําในพื้นที่
คณะกรรมการลุมน้ําและองคกรผูใชนํา้ ภายใตรา ง พรบ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ

คณะกรรมการ

ลุมน้ํา

องคกรผูใชน้ํา

คณะกรรมการลุมน้ํา
• ใหมกี ารจัดทําแผนบริหารทรัพยากรในลุมน้ํา
• สนับสนุนดานวิชาการเพื่อใชในการกําหนด
แผนงาน/โครงการ ตามความตองการของ
ชุมชน
• สนับสนุนดานงบประมาณเพื่อใชในการศึกษา
วิจัย และการสรางกระบวนการประชารัฐ
• สงเสริมและรณรงคสรางจิตสํานึกให
ประชาชนในการอนุรกั ษฟน ฟูทรัพยากรน้ํา
รวมกับภาคเอกชน
• ติดตามประเมินผลการทํางานของ
คณะกรรมการลุมน้ํา
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แนวทางการบูรณาการเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ํา
สรางความเขมแข็งใหกับองคกรบริหารจัดการน้ําในพื้นที่
คณะกรรมการลุมน้ําและองคกรผูใชนํา้ ภายใตรา ง พรบ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....

องคกรผูใชน้ําและชุมชน

คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ

คณะกรรมการ

ลุมน้ํา

องคกรผูใชน้ํา

เนนการพัฒนา บริหารจัดการ บํารุงรักษา
ฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรน้ํา
ในบริเวณใกลเคียงกันและอยูในเขตลุมน้ํา
เดียวกัน ซึ่งจะขึ้นอยูกบั สภาพภูมิศาสตร
วัฒนธรรม วิถชี ีวิตประชาชนในการใชน้ํา
เปนสําคัญ

ภาครัฐ โดย กนช.
กนช. เปนพี่เลี้ยงใหกบั ทัง้

คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูใชนํา้
• กําหนดชองทางในการนําเสนอแผนงาน/
โครงการและสนับสนุนดานวิชาการและ
งบประมาณ เพื่อใหตรงกับความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่
• ศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ําในพื้น39ที่

การบริหารจัดการน้
การน้ําในบริบทของการวางแผน
พัฒนาอยางยั่งยืนและการบูรณาการเชิงพื้นที่
นางสาวลดาวัล ย คํา ภา

รองเลขาธิ ก าร
สํา นั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหง ชาติ
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ํา สกว. ครั้งที่ 8

23 มีนาคม 2560

