
การบริหารจัดการการบริหารจัดการนํ้าในบริบทของการวางแผนนํ้าในบริบทของการวางแผน
พัฒนาอยางยั่งยืนและการบูรณาการเชิงพื้นที่พัฒนาอยางยั่งยืนและการบูรณาการเชิงพื้นที่

นางสาวลดาวัลย คําภา
รองเลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

การจดัเวทีสาธารณะนโยบายนํ้า สกว. ครั้งที่ 8

23 มีนาคม 2560



ประเด็นนําเสนอ

1

2
การพัฒนาการบริหารจัดการนํ้า

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

สถานการณนํ้าของประเทศไทย

2

3

4
แนวทางการบริหารจัดการนํ้าอยางยั่งยืน

และบูรณาการเชิงพ้ืนที่

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการบริหารจัดการน้ํา



ปญหาของการบริหารจัดการนํ้าของไทย

• การเพ่ิมขึ้นของประชากร 
การขยายตัวของชุมชนเมือง 
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เพ่ิมข้ึนของนักทองเที่ยว
ทําใหความตองการนํ้าสูงข้ึน

• พ้ืนที่เหมาะสมในการพัฒนาแหลงนํ้า

• ในชวง 15 ปท่ีผานมา ประเทศไทย

ประสบภาวะภัยแลงรุนแรง 

ในป 2537 2542 2545 2548 และ 

2552 มูลคาความเสียหายจากภัย

แลงชวงป 2532-2552 รวม

1 2 ภัยแลงและน้ําทวมมีความถ่ี
และความรุนแรงเพ่ิมข้ึน

3
การขาดระบบการกระจายน้ํา
จากแหลงเก็บกักนํ้าและระบบ
ที่อยูเดิมมสีภาพทรุดโทรม

• ระบบกระจายน้ําไมไดกอสราง

ในชวงเวลาทีส่อดคลองกับการสราง

แหลงกักเก็บนํ้าทาํใหสูญเสียโอกาส

ในการนํานํ้ามาใชประโยชน

ความตองการใชนํ้ามากกวา
ปริมาณนํ้าตนทุนท่ีมีอยู

3

• พ้ืนที่เหมาะสมในการพัฒนาแหลงนํ้า
ใหมๆ มจีํากัด สวนใหญอยูในเขต
พ้ืนที่อนุรักษ

• โครงการผันนํ้าทั้งภายในประเทศ
และระหวางประเทศ สวนใหญอยู
ระหวางการศึกษา 

• การเปดโครงการพัฒนาแหลงนํ้า
มข้ัีนตอนการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
และกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน

แลงชวงป 2532-2552 รวม

ประมาณ 13,200 ลานบาท สวน

ความเสียหายจากอุทกภัย

มีมูลคา 110,516 ลานบาท ในชวง

เวลาเดียวกัน

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ทําใหเกิดความผันผวนของปริมาณ

ฝนในแตละชวงเวลาของป 

ในการนํานํ้ามาใชประโยชน

• อตัราการสูญเสียนํ้าในระบบ

ชลประทานอยูที่ประมาณรอยละ 

50 เน่ืองจากระบบสงนํ้าสวนใหญ

มอีายุใชงานเกินกวา 30 ป



• อตัราการสูญเสียนํ้าในระบบจายนํ้า

สูง โดยในป 2553 การจายนํ้า

ของ กปน. และ กปภ. มีอัตราการ

สูญเสียฯ คิดเปนรอยละ 27.8 

และ 26.0 ตามลําดับ

5 6
การบริหารจัดการน้ําในระดบัชาติ 
ขาดเอกภาพ ท้ังดานกฎหมาย
และกลไกการดําเนินงาน

• มีหนวยงานกวา 30 หนวยงาน ดูแล

ดานน้ําภายใตกฎหมายท่ีตางกัน เ

ชน พ.ร.บ. การชลประทานหลวง 

2485 / พ.ร.บ. นํ้าบาดาล 2520 

เปนตน และหนวยงานสามารถเสนอ

การใชนํ้าไมมีประสิทธภิาพ4

• ผูใชนํ้าใชน้ําอยางฟุมเฟอย 

โดยเฉพาะในเมอืงใหญ

• คน กทม. ใชนํ้าเฉลี่ยตอวนั 

400 ลิตร คิดเปน 6.7 เทา

ของคนชนบท และมากกวาคน

การบริหารจัดการน้ําอุปโภค
บริโภคขาดประสทิธภิาพ

ปญหาของการบริหารจัดการนํ้าของไทย (ตอ)

4

และ 26.0 ตามลําดับ

• การบริหารจัดการของ อปท. 

ขาดประสิทธิภาพ  โดยสวนใหญ

ขาดความพรอมดานบุคลากรและ

ดานเทคนิค ทําใหไมไดมาตรฐาน

นํ้าด่ืม

• การขาดกลไกกํากับดูแลดานคุณภาพ

และมาตรฐานนํ้าประปาของ อปท.

เปนตน และหนวยงานสามารถเสนอ

โครงการเขาสูการพิจารณาของ ครม. 

ไดโดยตรง โดยไมผานการพิจารณา

ของ กนช. และ คกก. ลุมนํ้า

• ขาดกฎหมายท่ีทําใหเกิดเอกภาพ

ในการบริหารจัดการนํ้า

ของคนชนบท และมากกวาคน

ฮองกง ซ่ึงใชนํ้าเฉลี่ยตอวันเพียง 

122 ลิตร



แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 8 ฉบับท่ี 9 และ ฉบับที่ 10

• มีกลไกในการกํากับดูแล ใน
ระดับชาติและระดับลุมน้าํ
โดยมกีฎหมายรองรับ

• จัดระบบการจัดสรรและแบงปนนํ้า 
โดยยึดหลักความจําเปนและเปน
ธรรม โดยใหทุกฝายรวมบริหาร

แผน 8 (พ.ศ. 2540-2544)
การจัดการทรัพยากรนํ้า

ในระดับลุมนํ้าอยางเปนระบบ

• ใชประโยชนแหลงน้ําที่มอียูอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ ปรับระบบการเกษตร
ไปสูพืชที่ใชนํ้านอย เพ่ิมประสิทธภิาพ
การใชน้ํา

• จัดหาแหลงน้ําเอนกประสงค 
โดยใหประชาชนมีสวนรวม

แผน 9 (พ.ศ. 2545-2549)
การใชนํ้าอยางมีประสิทธภิาพ 

ย่ังยืน และเปนธรรม

แผน 10 (พ.ศ. 2550-2554)
บริหารจัดการน้ําในลุมนํ้า

อยางบูรณาการ

• ฟนฟูปาตนนํ้า ปลกูปา สรางฝาย ปลูกหญา
แฝกในพ้ืนที่ลาดชัน

• พัฒนาแหลงนํ้า จัดหานํ้าสะอาดใหเพียงพอ 
ปรับปรุงแหลงนํ้าที่มีอยู ขุดสระน้ําในไรนา 
พัฒนาระบบโครงขายนํ้า พัฒนาแหลงนํ้าใหม 
นํานํ้าบาดาลมาใชรวมกับน้ําผิวดิน

5

ธรรม โดยใหทุกฝายรวมบริหาร
จัดการ

• จัดเก็บคาน้ําดิบ รวมทั้งปรับปรุง
โครงสรางและราคาคานํ้าใหสะทอน
ตนทนุการจัดหา การผลิต 
การแจกจาย และการบําบัดน้ําเสีย

• ปรับปรุงระบบสงและจายนํ้า 
เพ่ือลดการรั่วไหลของน้ํา

• สงเสริมการใชนํ้าอยางมี
ประสิทธิภาพ การใชอุปกรณ
ประหยัดนํ้า การนํานํ้าที่บาํบัด 
แลวมาใชใหมในอุตสาหกรรม

โดยใหประชาชนมีสวนรวม

• ศึกษาศักยภาพนํ้าใตดินทั่วประเทศ 
กําหนดแนวทางการจัดการ

• เก็บคาบริการใชนํ้าดบิ ควบคูกับ
การสรางแรงจูงใจในการรักษาคุณภาพ
แหลงน้ําและใชน้ําอยางคุมคา

• พัฒนาระบบการพยากรณ ให
เอ้ืออํานวยตอการแกไขปญหาน้ํา
ขาดแคลน และการปองกันนํ้าทวม

• จัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
ในระดับลุมน้ํา โดยเนนการมีสวนรวม
ของประชาชน

นํานํ้าบาดาลมาใชรวมกับน้ําผิวดิน

• ปองกันและบรรเทาอุทกภัย กอสรางแกมลิง 
และปรับปรุงระบบระบายนํ้าชุมชนเมือง

• บรรเทาปญหานํ้าเสีย เพ่ิมความสามารถของ
ระบบบําบดันํ้าเสียรวม บงัคับใชกฎหมาย
ควบคุมและกําจัดนํ้าเสีย สนับสนนุการบําบดั
นํ้าเสียที่แหลงกําเนิด จัดเก็บคาบําบัดน้ําเสีย

• เพ่ิมประสทิธิภาพระบบขอมูล พัฒนาระบบ
ชวยตัดสินใจ ระบบพยากรณและเตือนภัย 

• พัฒนาองคกรบริหารจัดการน้ํา สรางความ
รวมมือระหวางสวนกลางกับพ้ืนที่ พัฒนา
องคกรลุมนํ้าและองคกรชุมชน



แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

พัฒนาแหลงนํ้าเดมิให
สามารถเก็บกักนํ้าไดเพ่ิมข้ึน

จัดหาแหลงนํ้าใหม

การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ
เปนฐานผลติภาคเกษตร

ฟนฟูปาตนนํ้า แหลงนํ้า
ผิวดิน และแหลงนํ้าบาดาล 

เพ่ิมนํ้าตนทุนดวยการผันนํ้า

จัดการความตองการใชนํ้า

การสรางความสมดลุและ
ยั่งยืนของทรัพยากรน้ํา

6

จัดหาแหลงนํ้าใหม
สําหรับภาคเกษตร

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
กระจายนํ้าชลประทาน

สนับสนุนการพัฒนาแหลง
นํ้าขนาดเล็กในไรนา

จัดการความตองการใชนํ้า
โดยคํานึงถึงความสมดุลและ
เปนธรรม

พัฒนาระบบพยากรณนํ้า
เพ่ือจัดสรรและเตือนภยั

สนับสนุน อปท. และชุมชน 
ใหมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการนํ้า

การสรางมั่นคงของอาหารและพลังงาน ทรัพยากรนํ้ามคีวามสมดุลและยั่งยืน



กลไกการบริหารจัดการที่มีอยูในปจจุบัน

อนุมัติเง่ือนไขหลักเกณฑ
ประสานงาน

เสนอแนะ

คณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ

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

ส่ังการ / อนุมัติ

คณะกรรมการลุมนํ้า 25 คณะ

โครงสรางตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ. 2550

โครงสรางตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ. 2550

คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการกําหนด
นโยบายและการบริหาร

จัดการทรัพยากรนํ้า 
แตงต้ังโดย คสช. 
ประธาน: พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ
เลขาฯ: เจากรมการทหารชาง

ส่ังการ / ประสาน

7

หนวยงานที่เก่ียวของกับการบรหิารจดัการนํ้า
คณะกรรมการลุมนํ้า 25 คณะคณะกรรมการลุมนํ้า 25 คณะ

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

กระทรวง
เทคโนโลยี

และสารสนเทศ

 กรมชลประทาน
 กรมพัฒนาที่ดนิ
 กรมสงเสรมิการเกษตร
สํานักฝนหลวงและการ
บินเกษตร

 กรมปองกันและบรรเทา
    สาธารณภัย

 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 การประปานครหลวง

 กรมทรัพยากรน้ํา
 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
 กรมปาไม
 สํานักงานนโยบายและแผน 

    ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร
สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิศาสตรสารสนเทศ

กรมอุตุนิยมวิทยา

กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน หนวยงานอิสระ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

กรมอุทกศาสตร 
กองทัพเรือ

กรมเจาทา การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ

 กรุงเทพมหานคร
 อปท. อ่ืนๆ



ประเด็นนําเสนอ

1

2
การพัฒนาการบริหารจัดการนํ้า

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

สถานการณนํ้าของประเทศไทย

8

3

4
แนวทางการบริหารจัดการนํ้าอยางยั่งยืน

และบูรณาการเชิงพ้ืนที่

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการบริหารจัดการน้ํา



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

9

เตรียมพรอมดานกําลังคนและเสริมสรางศักยภาพของประชากร

สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา 

พัฒนาดานเศรษฐกิจ

สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ฟนฟูพ้ืนฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจยัสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม

บริหารจัดการในภาครัฐ 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส

พัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

สรางความรวมมือระหวางประเทศ

พัฒนาเศรษฐกิจมหภาค

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวตักรรม

นวัตกรรม



เปาหมายและวัตถุประสงครวม
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม 

เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขนัได 
มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน 

คนไทยมีคุณลกัษณะเปนคนไทย
ทีส่มบูรณ 

ระบบเศรษฐกิจมคีวาม
เขมแข็งและแขงขันได 

เป
าห

มา
ย

เป
าห

มา
ย

เป
าห

มา
ย

ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและ
ความยากจนลดลง 

เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ 

10

เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมี

ประสทิธภิาพ โปรงใส ทันสมัย 

เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมภิาค

เป
าห

มา
ย

เป
าห

มา
ย

เป
าห

มา
ย

เป
าห

มา
ย

ทุนทางธรรมชาตแิละคุณภาพสิ่งแวดลอม
สามารถสนบัสนนุการเตบิโตที่เปนมติรกับ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร 
พลังงาน และน้ํา 

มคีวามมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
สังคมปลอดภัย สามคัค ีสรางภาพลกัษณด ี
และเพ่ิมความเช่ือมั่นของนานาชาติตอ
ประเทศไทย 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค

เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเช่ือมโยง

มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 
กระจายอํานาจและมสีวนรวมจากประชาชน 



แนวทางการบริหารจัดการนํ้า
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

1

2
ยุทธศาสตรที่ 2 
การสรางความเปนธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม

ยุทธศาสตรที่  1 
การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย 6

ยุทธศาสตรที่  6 
การเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหาร
จัดการในภาครัฐและธรรมาภบิาลใน
สังคมไทย

7
ยุทธศาสตรที่  7 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ

11

แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตรที่ 5 ความมัน่คง

ยุทธศาสตรที่ 3 
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันไดอยางยั่งยืน

3

เหลื่อมล้ําในสังคม

4

5

ยุทธศาสตรที่  4 
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิงแวดลอม
เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส

8 ยุทธศาสตรที่  8 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม

9
ยุทธศาสตรที่  9 
การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

10 ยุทธศาสตรที่  10 
การตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน 
และภูมภิาค  



“พัฒนาเศรษฐกิจใหเขมแข็งและทั่วถึง เพ่ือมุงสูการมีรายไดสูง

อยางมีเสถียรภาพ เปนธรรม และย่ังยนื ดวยนวัตกรรม”

ยุทธศาสตรที่ 3

การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันไดอยางยั่งยืน

12

การเสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน 

• พัฒนาและบาํรุงแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพืชใหสอดคลองปริมาณน้ําที่หาได

 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาแหลงเก็บนํ้า แหลงน้ําในไรนา อางนํ้าขนาดเลก็และ

ขนาดกลางใหกระจายตัวตามศกัยภาพของพ้ืนที่ 

 การอนรุกัษและฟนฟูพ้ืนที่ตนนํ้า การผนันํ้าใหเพียงพอกับการทําการเกษตร การจัดทาํแผน

บรหิารจัดการน้ําในภาคเกษตรระดับลุมนํ้า และการเพ่ิมประสิทธภิาพการใชน้ําเพ่ือการเกษตร 



ยุทธศาสตรที่ 4

การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน

“คืนสมดุลสูธรรมชาติ เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน”

13



สรางความมั่นคงดานนํ้าของประเทศ และบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้าทั้งระบบใหมปีระสิทธิภาพ
วัตถุประสงค

3

ยุทธศาสตรที่ 4 (ตอ)

   เปาหมาย   ตัวชีว้ัด

14

3
2

1 ระบบประปาหมูบานครบทุกหมูบาน

2 แผนบรหิารจัดการทรัพยากรน้ําของ 25 ลุมน้ํา

3 ประสทิธภิาพการใชน้ําในพ้ืนที่ชลประทาน

4 ประสทิธภิาพการใชน้ําทั้งภาคการผลิต/บรโิภค

5 พ้ืนที่และมลูคาความเสียหายจากอทุกภัยและ

ภยัแลง

6  พ้ืนที่ชลประทาน ปละ 350,000 ไร

- บรหิารจดัการนํ้าในระดับลุมน้ําใหมี
ความสมดลุระหวางความตองการใชนํ้า
ทุกกิจกรรมกับปริมาณนํ้าตนทุน 

- ลดจาํนวนประชาชนที่ประสบปญหา
ขาดแคลนน้ํา 
ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํา
ทั้งภาคการผลติและบริโภค 

- ปองกันและลดความเสียหายจากอุทกภัย
และภัยแลง



ยุทธศาสตรที่ 4 (ตอ)
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เพ่ือใหเกิดความมั่นคง สมดุล และย่ังยืนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เพ่ือใหเกิดความมั่นคง สมดุล และย่ังยืน

01
เรงรดัใหมกีารประกาศใช

รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา 
พ.ศ. ....

02
เรงรดัใหมแีผนบรหิารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในระดับลุมน้ํา

อยางบูรณาการทั้ง 25 ลุมน้ํา

03
ผลกัดันกระบวนการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดบัยทุธศาสตร
มาใชเปนเครื่องมอืนาํเสนอ

ทางเลอืกในการตดัสินใจระดับ
นโยบาย แผน และแผนงาน เพ่ือเปนกฎหมายหลกัดานการ โดยมคีณะกรรมการลุมนํ้า

15

นโยบาย แผน และแผนงาน 
ที่เหมาะสมกับศกัยภาพ

ของลุมนํ้า

เพ่ือเปนกฎหมายหลกัดานการ

บรหิารจัดการทรัพยากรน้ํา

ของประเทศ โดยมี

คณะกรรมการทรัพยากรน้ํา

แหงชาติเปนกลไกหลัก

ในการกําหนดนโยบาย แผน

ยทุธศาสตรการพัฒนา และ

การบริหารจดัการนํ้า

โดยมคีณะกรรมการลุมนํ้า
ซ่ึงอยูภายใตคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
เปนกลไกขบัเคลื่อนหลกัใน
ระดบัพ้ืนที่ และเสริมสราง
เครือขายการทํางานรวมกัน
ระหวางภาคประชาชน องคกร
พัฒนาเอกชน องคกรชมุชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และภาคราชการ

เพ่ือใหการพัฒนาที่เกิดข้ึนใน

พ้ืนที่คํานึงถึงความยั่งยืน และ

ความสามารถในการรองรบั

ของระบบนิเวศ



ยุทธศาสตรที่ 4 (ตอ)
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เพ่ือใหเกิดความมั่นคง สมดุล และย่ังยืนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เพ่ือใหเกิดความมั่นคง สมดุล และย่ังยืน

เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าของ

แหลงนํ้าตนทนุและระบบกระจายนํ้า

ที่มอียูใหมากข้ึน

04
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําและการจัดสรร

น้ําตอหนวย ใหสามารถสรางมลูคาเพ่ิมได

สูงขึ้น ทั้งภาคการผลติและการบรโิภค

05

16

• พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลางและขนาดเล็ก

ในลักษณะรวมกลุมพ้ืนท่ี ใหความสําคัญ

กับพ้ืนที่ชนบทที่ยังไมมีนํ้าสะอาดใช

• ศึกษาทางเลือกท่ีเหมาะสมและมีความ

เปนไปไดในการพัฒนาระบบผันนํ้า

ระหวางลุมนํ้าภายในและระหวางประเทศ 

โดยยึดหลักความสมดุล ยั่งยืนของพ้ืนที่

ลุมน้ํา และความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ 

โดยการมีสวนรวมของภาคสวนที่

เก่ียวของ

ปรับเปลี่ยนรปูแบบการปลูกพืชใหเหมาะสม

กับปริมาณน้ําเก็บกักและศักยภาพของพ้ืนที่ 

สงเสริมการทําเกษตรทฤษฎใีหม และการนํา

นํ้ากลับมาใชซํ้าในภาคอุตสาหกรรมและ

พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ



ยุทธศาสตรที่ 7
“โครงสรางพ้ืนฐานกาวไกล พัฒนาไทยสูทศวรรษหนา”

   เปาหมาย   ตัวชีว้ัด

- จํานวนหมูบานทั่วประเทศไดรบับริการ- ขยายกําลังการผลติน้ําประปาและกระจาย

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบโลจสิติกส

17

การพัฒนาระบบนํ้าประปา
• พัฒนาระบบน้ําประปาใหครอบคลุมและทั่วถึง
o จัดใหมีแผนแมบทการใหบริการน้ําประปาระดับภาค

o ขยายกําลังการผลิตใหสามารถรองรับกับปริมาณ
ความตองการใชนํ้าในอนาคต

o จัดหานํ้าสะอาดและกอสรางระบบประปาหมูบานให
เพียงพอตอความจําเปน ใหครอบคลุมทุกหมูบาน

- จํานวนหมูบานทั่วประเทศไดรบับริการ

น้ําสะอาด รอยละ 100 ในป 2564

- ขยายกําลังการผลติน้ําประปาและกระจาย
โครงขายการใหบรกิารน้ําประปาให
ครอบคลมุพ้ืนที่ทั่วประเทศ

• บรหิารจัดการการใชน้ําอยางมีประสทิธภิาพ

และสรางนวตักรรม

• ลดอัตราน้ําสญูเสียในเชงิรกุควบคูกับ

การบํารงุรกัษาเชงิปองกัน



ประเด็นนําเสนอ

1

2
การพัฒนาการบริหารจัดการนํ้า

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

สถานการณนํ้าของประเทศไทย

18

3

4
แนวทางการบริหารจัดการนํ้าอยางยั่งยืน

และบูรณาการเชิงพ้ืนที่

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการบริหารจัดการน้ํา



ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย

“การพฒันาที่ย่ังยืน จะตองเปน
การพฒันาที่กอใหเกิดความสมดุล
หรือมีปฏสิัมพนัธที่เก้ือกูลกัน
ในระหวางมิติ อันเปนองคประกอบ
ทีจ่ะทําใหชวีิตมนษุยอยูดี มีสุขคือ 

19

ทีจ่ะทําใหชวีิตมนษุยอยูดี มีสุขคือ 
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม จิตใจ รวมทั้งทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ทั้งตอคนในรุนปจจบุันและคนรุน
อนาคตเอง”
 สศช. (2546)



กระบวนการจัดเตรยีม SDGs ระดับโลก

20122012 : : Rio +20 Conference
การประชมุเตรยีมการเพ่ือเริ่มจัดทาํ SDGs

 ตั้ง Open Working Group เพ่ือจดัเตรียมขอเสนอ 
SDGs เสนอตอสมัชชาสหประชาชาติ

 ตั้ง High Level Political Forum เพ่ือใหทิศทางและ
ขอเสนอแนะตอการจัดทํา SDGs

ปลายปีปลายปี20152015  

20

20132013  
20152015 UN General 
Assembly in September  
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เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ประกอบดวย  17 เปาหมาย (Goals) 169 เปาประสงค (Targets) 241 ตัวช้ีวัด (Indicators)

ขจัดความยากจน
ทุกรูปแบบในทกุพ้ืนที่

ขจดัความหิวโหย บรรลุ
ความมั่นคงทางอาหาร 
สนับสนุนเกษตรกรรม

อยางย่ังยืน

คนมีชีวติที่มีคุณภาพ 
และสงเสริมสุขภาวะที่
ดีของคนทกุเพศทุกวัย

การศึกษามีคุณภาพอยาง
เทาเทียมและครอบคลมุ 
และสงเสริมโอกาสในการ
เรียนรูตลอดชีวิตทกุคน

บรรลุ ความเทาเทียม
ระหวางเพศ เสริมสราง
ความเขมแข็งใหแกสตรี

และเด็กหญิง

ใหมีน้ําใช และบริหาร
จัดการนํ้าและสุขาภิบาล
อยางย่ังยืนสําหรับทุกคน
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สรางหลักประกันให
สามารถเขาถึงพลังงาน
อยางย่ังยืนในราคาท่ี

เหมาะสม

การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ย่ังยืนและ
ทั่วถึง และการจางงาน

เต็มอัตรา

สรางโครงสรางพ้ืนฐานที่
รองรับตอการเปลี่ยนแปลง 
สงเสรมิอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรม

ลดความไมเทาเทียมทั้ง
ภายในและระหวาง

ประเทศ

สรางความปลอดภัยและ
ภูมิคุมกันใหเมืองและ
การตั้งถ่ินฐานมนุษย

สงเสริมรูปแบบการผลิต
และบริโภคที่ย่ังยืน

เรงรัดดําเนนิการดาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและผลกระทบ

อนุรักษและใชประโยชน
ทรัพยากรทางทะเล และ
มหาสมุทร อยางย่ังยืน

ปกปอง ฟนฟูและ
สงเสริมการใชระบบ

นิเวศนบนบกอยางย่ังยืน

สงเสริมสังคมท่ีสงบสุข 
ทุกคนเขาถึงกระบวนการ
ยตุิธรรม สรางสถาบันที่มี

ความรับผิดชอบ

เสริมสรางความ
แข็งแกรงของกลไก

ดําเนินงานและหุนสวน
ความรวมมอืระดับโลก



หนวยงานรับผิดชอบหลัก/รวม และสนับสนุน SDGs

ขจดัความยากจนความยากจนทกุรปูแบบใน
ทุกพ้ืนที่

สรางหลักประกันใหคนมีชีวิตที่มีชีวิตที่มี
คุณภาพ และคุณภาพ และสงเสริมสุขภาวะที่ดีของ
คนทุกเพศทุกวัย

ขจัดความหิวโความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทาง
อาหาร ปรับปรุงโภชนาการและ
สนับสนุนเกษตรกรรมอยางยั่งยืนเกษตรกรรมอยางย่ังยืน

มท. พม.

สธ.

กษ.

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

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

กษ. คค. ทส. มท. ศธ. 
สตช. สสช. สกว.
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คุณภาพ และคุณภาพ และสงเสริมสุขภาวะที่ดีของ
คนทุกเพศทุกวัย

สรางหลักประกนัให การศึกษาการศึกษามีคุณภาพ
อยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริม
โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน

บรรลุ ความเทาเทียมระหวางเพศ ความเทาเทียมระหวางเพศ และ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกสตรีและ
เด็กหญิง

สรางหลักประกันใหมีนํ้าใช และมีการนํ้าใช และมีการ
บริหารจัดการนํ้าและสขุาภิบาลบริหารจัดการนํ้าและสขุาภิบาลอยาง
ย่ังยืนสําหรับทุกคน

ศธ.

พม.

ทส. กษ. 
มท.

สตช. สสช. สกว.

มท. รง. พม. วธ. กก.
ตชด. สกว. สสช.

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

สธ. อก. วท. (สสนก.) 
สกว. สสช.



หนวยงานรับผิดชอบหลัก/รวม และสนับสนุน SDGs
(ตอ)

สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ย่ังยืนและทั่วถึง และการจางงานเต็ม
อัตรา และงานที่มคุีณคาสําหรับทุกคน

สรางหลักประกันใหสามารถเขาถึง
พลังงานพลังงานอยางยั่งยืนในราคาที่เหมาะสม

สรางโครงสรางพ้ืนฐานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีตานทานและ
รองรับตอการเปลี่ยนแปลง สงเสริม

พน. มท.

สศช. 
กค. รง.

คค. อก.

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

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.
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รองรับตอการเปลี่ยนแปลง สงเสริม
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ลดความไมเทาเทียมความไมเทาเทียมทัง้ภายในและ
ระหวางประเทศ

สรางความปลอดภัยและภูมคุิมกันให
เมืองและการตั้งถ่ินฐานมนุษยเมืองและการตั้งถ่ินฐานมนุษย

สงเสริมรูปแบบการผลติและบริโภคที่รูปแบบการผลิตและบริโภคที่
ย่ังยืนย่ังยืน

คค. อก.

สศช. 
พม.

มท. พม.

ทส.

กสทช. สสว. BOI สศช. วช. สกว. สสช.

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

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

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



หนวยงานรับผิดชอบหลัก/รวม และสนับสนุน SDGs
(ตอ)

เรงรดัดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศสภาพภมูอิากาศและผลกระทบ

อนุรกัษและใชประโยชนทรัพยากรทางทรัพยากรทาง
ทะเล และมหาสมุทร ทะเล และมหาสมุทร อยางย่ังยืน

ทส.

ทส.

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

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

กษ. มท. วท. กองทัพบก
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ปกปอง ฟนฟูและสงเสริมการใชระบบระบบ
นิเวศนบนบกนิเวศนบนบกอยางย่ังยืน

สงเสริมสังคมที่สงบสุข ทุกคนเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม กระบวนการยุติธรรม สรางสถาบันที่มี
ความรับผิดชอบและมปีระสิทธิภาพ

เสริมสรางความแข็งแกรงของกลไกกลไก
ดําเนินงานและหุนสวนความรวมมือดําเนินงานและหุนสวนความรวมมือ
ระดับโลกระดับโลก

ยธ. มท.
พม.

กต. กค.
พณ.

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

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

วท. พม. ทก. 
สศช. สกว.สสช.



SDGs 6 เกี่ยวกับการบริหารจดัการนํ้า

สรางหลักประกันใหมีนํ้าใช และสรางหลักประกันใหมีนํ้าใช และ
มีมกีารบรหิารจดัการนําการบรหิารจดัการนํา
และสุขาภิบาลอยางย่ังยืนสําหรับทุกคนและสุขาภิบาลอยางย่ังยืนสําหรับทุกคน

สรางหลักประกันใหมีนํ้าใช และสรางหลักประกันใหมีนํ้าใช และ
มีมกีารบรหิารจดัการนําการบรหิารจดัการนํา
และสุขาภิบาลอยางย่ังยืนสําหรับทุกคนและสุขาภิบาลอยางย่ังยืนสําหรับทุกคน

8 เปาประสงค 11 ตัวช้ีวัด

เปาประสงค ตัวชี้วดั

6.1  บรรลุเปาหมายการใหทุกคนเขาถึงนํ้าดื่มที่ปลอดภัย 

และมีราคาท่ีสามารถซ้ือหาได ภายในป 2573

6.1.1  รอยละของประชากรที่ใชบริการน้ําดื่มที่ไดรับ

การจัดการอยางปลอดภัย
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และมีราคาท่ีสามารถซ้ือหาได ภายในป 2573 การจัดการอยางปลอดภัย

6.2  บรรลุเปาหมายการใหทุกคนเขาถึงสุขอนามัยที่

พอเพียงและเปนธรรม และยุติการขับถายในท่ีโลง 

โดยใหความสนใจเปนพิเศษตอความตองการของผูหญิง 

เด็กหญงิ และกลุมท่ีอยูใตสถานการณที่เปราะบาง 

ภายในป 2573

6.2.1  รอยละของประชากรที่ใชบริการสุขอนามัยไดรับ

การจัดการอยางปลอดภยั รวมถึงการอํานวยความ

สะดวกในการลางมือดวยสบูและนํ้า

6.3  ยกระดับคุณภาพนํ้า โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะ

และลดการปลอยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดสวนนํ้า

เสียที่ไมผานกระบวนการลงครึ่งหน่ึง และเพ่ิมการนํา

กลับมาใชใหมท่ัวโลก ภายในป  2573

6.3.1  รอยละของนํ้าเสียไดรับการบําบัดอยางปลอดภยั

6.3.2  รอยละของแหลงนํ้า (เชน มหาสมทุร, ทะเล, 

ทะเลสาบแมนํ้า, ธารน้ํา, คลอง หรือ สระนํ้า) 

ที่มีคุณภาพนํ้าโดยรอบที่ดี



SDGs 6 เกี่ยวกับการบริหารจดัการนํ้า
8 เปาประสงค 11 ตัวช้ีวัด

เปาประสงค ตัวชี้วดั

6.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการใชนํ้าในทุก ภาคสวนและ

สรางหลักประกนัวาจะมกีารใชนํ้าและจัดหานํ้าที่ยั่งยืน 

เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้า และลดจํานวน

ประชาชนที่ประสบความทุกขจากการขาดแคลนนํ้า 

ภายในป 2573

6.4.1  การเปลี่ยนแปลงของการใชนํ้าอยาง

มปีระสิทธิภาพในชวงเวลาที่ผานมา

6.4.2  ระดับความตึงเครียดดานนํ้า: สัดสวนการใชนํ้าจืด

ตอปริมาณนํ้าจืดที่มีท้ังหมด 
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ภายในป 2573

6.5  ดําเนนิการบริหารจัดการน้ําแบบองครวมในทุกระดับ 

รวมถึงผานทางความรวมมือระหวางเขตแดนตาม

ความเหมาะสมภายในป 2573

6.5.1  ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรนํ้า

แบบบูรณาการ

6.5.2  สัดสวนของพ้ืนที่ลุมนํ้าท่ีขามเขตแดนมีการจัดการ

ดําเนินงานเพ่ือความรวมมือดานนํ้า 

6.6  ปกปองและฟนฟูระบบนิเวศท่ีเกี่ยวของกับแหลงนํ้า 

รวมถึงภูเขาปาไม พ้ืนที่ชุมนํ้า แมนํ้า ช้ันหนิอุมนํ้า และ

ทะเลสาบ ภายในป 2563

6.6.1  รอยละการเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบนิเวศ

ทีเ่ก่ียวของกับน้ําทกุระยะเวลา



SDGs 6 เกี่ยวกับการบริหารจดัการนํ้า
8 เปาประสงค 11 ตัวช้ีวัด

เปาประสงค ตัวชี้วดั

6.a  ขยายความรวมมือระหวางประเทศและ

การสนบัสนุนการเสริมสรางขีดความสามารถใหแก

ประเทศกําลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวของ

กับนํ้าและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงดานการเก็บนํ้า 

การขจัดเกลือ การใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ 

6.a.1  จํานวนความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาอยางเปน

ทางการในดานที่เก่ียวของกับนํ้าและสุขอนามัย 

ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของแผนบูรณาการ การใชจายของ

รัฐบาล
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การขจัดเกลือ การใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ 

การจัดการนํ้าเสีย เทคโนโลยีการนํานํ้ากลบัมาใชใหม

6.b  สนับสนุนและเพ่ิมความเขมแข็งในการมสีวนรวม

ของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาการจัดการนํ้าและ

สุขอนามัย

6.b.1  รอยละของหนวยงานบริหารสวนทองถ่ินท่ีจดัต้ัง

และวางนโยบายปฏิบัติการ และกระบวนการปฏิบัติ

ดําเนินงานเพ่ือการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน

ในดานการจัดการนํ้าและสุขอนามัย

สรางหลักประกันใหมีนํ้าใช และมีการนํ้าใช และมีการ
บริหารจัดการน้ําและสขุาภิบาลบริหารจัดการน้ําและสขุาภิบาลอยาง
ย่ังยืนสําหรับทุกคน

ทส. กษ. 
มท.

สธ. อก. วท. (สสนก.) 
สกว. สสช.

หนว่ยงานรบัผดิชอบหลกั/รว่ม และสนบัสนนุ SDGs 



กลไกขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย

คณะรฐัมนตรีคณะรฐัมนตรี

คณะกรรมการคณะกรรมการ
((กพยกพย.).)

คณะกรรมการคณะกรรมการ
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน ((กพยกพย.).)

ระเบยีบ สนร. วาดวย กพย. ฉบับที่ 1 (2556)
ระเบยีบ สนร. วาดวย กพย. ฉบับที่ 2 (2558)
ระเบยีบ สนร. วาดวย กพย. ฉบับที่ 3 (2559) 
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อนุกรรมการอนุกรรมการ

ขบัเคลื่อนเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

อนุกรรมการอนุกรรมการ

ขบัเคลื่อนเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

บรูณาการการดาํเนินงานและจดัลําดับความสาํคญัในการขบัเคลื่อน
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

จัดทาํรายงานผลการดาํเนนิงานตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปรบัปรงุกลไก มาตรการดานเศรษฐศาสตร สงัคมและกฎหมาย เพ่ือสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะทํางานคณะทํางาน

คณะทํางานคณะทํางาน

คณะทํางานคณะทํางาน

1 2 3

1

2

3

อนุกรรมการอนุกรรมการ

พัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยนื

อนุกรรมการอนุกรรมการ

สงเสริมความเขาใจและประเมิน
ผลการพัฒนาที่ยั่งยนืตามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง



เปาประสงคสําคญั 30 อันดับแรก
จัดกลุมตามยทุธศาสตรชาติ 20 ป

มั่นคงมั่นคง

ความม่ันคง

ความสามารถใน

การพัฒนาระบบ
การบริหารจดัการ

ภาครัฐ

การสรางการเติบโต

16.2 ยตุกิารคามนุษยและความ
รุนแรงตอเดก็

16.5 ลดการทุจรติคอรรัปช่ัน 

8.1   สงเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่
ครอบคลุม และยั่งยืน

17.1   การระดมทรัพยากรของรัฐเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน

17.14  ยกระดบัความสอดคลองเชิงนโยบายเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

2.4   เกษตรกรรมย่ังยนื
2.5   ความหลากหลายทางพันธุกรรม

พืชสัตว
7.3   ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
8.4   ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร
9.4   อุตสาหกรรมสีเขียว
12.4 จัดการสารเคมีและของเสีย
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การเสรมิสราง
ศักยภาพคน

ความสามารถใน
การแขงขัน

ความเสมอภาค
และเทาเทยีมกัน

ทางสังคม

การสรางการเติบโต
ที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

ครอบคลุม และยั่งยืน
17.11  เพ่ิมสวนแบงในการ

สงออกของประเทศ
กาํลังพัฒนา

3.3 ยตุกิารแพรกระจายของ HIV 
โรคติดตอ 

3.4 ลดการตายจากโรคไมติดตอ
3.5 ปองกันและรกัษาการใชสารเสพตดิ
3.6 ลดอบุัตเิหตุทางถนน 
4.1 สําเร็จการศึกษาประถม มัธยม 

คุณภาพเทาเทียมและไมมีคาใชจาย
4.2 เขาถึงการพัฒนา ดูแล จัดการศึกษา

ระดับกอน ประถมศึกษา

12.4 จัดการสารเคมีและของเสีย
11.5  ลดผลกระทบจากภยัพิบัติ
13.1  เสริมความสามารถในการปรับตัว

รับภัยพิบัติ
13.2  บรูณาการมาตรการ Climate 

Change ในนโยบาย
14.4  ฟนฟูทรัพยากรทางทะเล
14.6  ยตุิการอุดหนุนประมงเกินขีดจํากัด IUU
*15.1  อนุรักษฟนฟูระบบนิเวศบก นํ้าจืด 

พ้ืนที่ชุมนํ้า
*15.2  จดัการปาอยางย่ังยืน

1.3  มาตรการคุมครองทางสังคม
2.1  เขาถึงอาหารที่ปลอดภัยเพียงพอ
5.2  ลดความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก
*6.1 เขาถึงนํ้าดื่มปลอดภยั ราคาหาซ้ือได 
10.1 เพ่ิมการเติบโตทางรายไดของกลุมคนยากไร
      รอยละ 40 ลางสุด



Roadmap การขับเคลื่อน SDGs

แนวทางการดําเนินงาน
ในระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว

ความทาทายของเปาหมาย / 
เปาประสงค / ตัวช้ีวัด / และ
ความยั่งยืนท่ีเชื่อมโยงกับ
 นโยบายของรัฐบาล
 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12  
 วาระปฏิรูป  
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สถานภาพปจจุบันของ
เปาหมาย เปาประสงค และ 
ตัวชี้วัด 

ความเรงดวนของปญหา
ที่ตองการการแกไข 

สถานะของแผนแมบท/ แผน
ยุทธศาสตร / แผนงาน / โครงการ / 
มาตรการ / Flagship ที่รองรบั
การขับเคลื่อนเปาหมายฯ 

 วาระปฏิรูป  
 Roadmap ของรฐับาล ระยะที่ 2- 3



ประเด็นนําเสนอ

1

2
การพัฒนาการบริหารจัดการนํ้า

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

สถานการณนํ้าของประเทศไทย

31

3

4
แนวทางการบริหารจัดการนํ้าอยางยั่งยืน

และบูรณาการเชิงพ้ืนที่

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการบริหารจัดการน้ํา



ยุทธศาสตรการบริหารจัดการนํ้า (พ.ศ. 2558 – 2569)

โดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายการบรหิารจัดการทรพัยากรนํ้า

ทุกหมูบานมีนํ้าสะอาดอปุโภคบริโภค 
นํ้าเพ่ือการผลิตมั่นคง 

ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง 
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ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง 
คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑมาตรฐาน 

บริหารจัดการน้ําอยางย่ังยืน 
ภายใตการพัฒนาอยางสมดุล 
โดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2558



การจัดการคุณภาพน้ํา

การบริหารจัดการ

น้ําเสีย น้ําเคม็

การอนุรกัษฟนฟูปาตนนํ้าและ

ปองกันการพังทลายของดิน

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรพัยากรน้าํ
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การจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค

สรางความม่ันคงนํ้าภาคการผลิต 
(เกษตร/อุตสาหกรรม)

การจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย

น้ําเสีย น้ําเคม็



ทิศทางการบรหิารจัดการนํ้าของประเทศ
กอน พค 57 57-59 60 61-65 66-70 71-75 76-79 ผลสมัฤทธิ์

ยุทธศาสตรการจัดการนํ้าอปุโภคบรโิภค

ยุทธศาสตรการสรางความม่ันคงของนํ้าภาคการผลิต (เกษตรและอตุสาหกรรม)

5,583 

หมูบาน

มีประปา
100% 

ของประเทศ หมูบานไมมปีระปา

7,490 หมูบาน

พ้ืนทีเ่กษตร

•เพ่ิมประสทิธิภาพระบบ

ประปาหมูบาน

•พัฒนาระบบประปาเมอืง/

พ้ืนที่พิเศษ/ชุมชน/โรงเรยีน

-------------พัฒนาคุณภาพนํ้าประปาใหไดมาตรฐาน WHO---------------

พ้ืนทีเ่กษตร พ้ืนทีเ่กษตรพ้ืนทีเ่กษตร
พ้ืนทีเ่กษตรชลประทานเพ่ิม 18.7 ลานไร

ทกุหมูบาน พ้ืนทีเ่มือง พ้ืนทีเ่ศรษฐกจิ ไดรบั

การพัฒนาระบบประปา มนี้ําประปาใช
ภายในป 2560 

และน้าํประปาไดมาตรฐานภายในป 25751,907 

หมูบาน

61-64 65-69 70-74 75-79

พ้ืนทีเ่กษตร

ทิศทางการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ
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ยทุธศาสตรการจัดการนํ้าทวมและอุทกภยั

พ้ืนทีเ่กษตร

ชลประทาน

30.22 

ลานไร

พ้ืนทีเ่กษตร

ชลประทานเพ่ิม

1.11
ลานไร

พ้ืนทีเ่กษตร

ชลประทานเพ่ิม

0.57
ลานไร

พ้ืนทีเ่กษตร

ชลประทานเพ่ิม

2.14
ลานไร

พ้ืนทีเ่กษตร

ชลประทานเพ่ิม

4.87
ลานไร

พ้ืนทีเ่กษตรชลประทานเพ่ิม 18.7 ลานไร

--------------------เพ่ิมประสทิธิภาพแหลงนํ้าและระบบชลประทานเดิม ใหประหยัดนํ้าไดรอยละ 10----------------

เพ่ิมนํ้าตนทุนรองรับเศรษฐกจิ 190 ลาน ลบ.ม.

แหลงน้าํในเขตชลประทาน 4,800 ลาน ลบ.ม.

พัฒนาแหลงนํ้า

ในเขต ชป. 756 MCM

นอก ชป. 1,319 MCM

น้าํบาดาล 150 MCM

พัฒนาแหลงนํ้า

ในเขต ชป. 530 MCM

นอก ชป. 602 MCM

นํ้าบาดาล 77 MCM

พัฒนาแหลงนํ้า

ในเขต ชป. 2,420 MCM

นอก ชป. 926 MCM

นํ้าบาดาล 138 MCM

พัฒนาแหลงนํ้า

ในเขต ชป. 1,094 MCM

นอก ชป. 186 MCM

นํ้าบาดาล 7 MCM

ปรบัปรงุลํานํ้าสายหลัก 870 กม.

ปองกนันํ้าทวมเมือง 185 แหง

ระบายนํ้าดีข้ึน 8 ลุมนํ้า

ปรบัปรงุผังเมอืง 15 แหง

•ปรบัปรงุลํานํ้า สาย

หลกั 230 กม.
•ปองกนัน้าํทวมเมอืง 
64 แหง

•ผลการศึกษาระบาย
นํ้า 5 ลุมน้าํ

•ปรบัปรงุผังเมอืง 5 
แหง

เส่ียงน้าํทวมสงู 

8 ลุมนํ้า

185 ชุมชน

•บํารงุรกัษาลาํน้าํสาย

หลกั .

•เพ่ิมประสทิธิภาพการ

ปองกันน้าํทวมเมอืง

•เพ่ิมประสทิธิภาพระบาย

น้าํ /ทางระบายนํ้าหลาก

(ใตฝงตะวันออก)

แหลงนํ้านอกเขตชลประทาน 3,033 ลาน ลบ.ม.

รวมปรมิาณนํ้าเพ่ิมข้ึน 8,205 ลาน ลบ.ม. 

•ปรบัปรงุลํานํ้า

สายหลัก 41 กม.
•ปองกนัน้าํทวม
เมอืง 39 แหง

•ผลการศึกษา
ระบายนํ้า 3 ลุมน้าํ

•ปรบัปรงุผังเมอืง 
3 แหง

•ปรับปรงุลาํนํ้าสายหลกั 494 

กม.
•ปองกนัน้าํทวมเมือง 66 แหง
•เพ่ิมประสทิธภิาพระบายนํ้า/

ทางระบายนํ้าหลาก(คลองอู
ตะเภา/เจาพระยา-ทาจนีระยะ

ที๑่/ยม) 
•ปรับปรงุผังเมือง 7 แหง

•บํารงุรกัษาลํานํ้าสาย

หลกั 
•เพ่ิมประสทิธิภาพการ

ปองกันนํ้าทวมเมอืง 
•เพ่ิมประสทิธิภาพระบาย

นํ้า /ทางระบายน้าํหลาก 

(ใตฝงตะวันตก)

•ปรบัปรงุลาํนํ้าสายหลกั 

105 กม.
•ปองกนัน้าํทวมเมือง 16 
แหง

•เพ่ิมประสทิธภิาพระบาย /
ทางระบายนํ้าหลากนํ้า 

(เจาพระยา-ทาจนีระยะที่
๒/บางปะกง/ปราจีนบุร)ี 

พ้ืนทีเ่กษตร

ชลประทานเพ่ิม

10
ลานไร

พัฒนาการใชน้าํระหวางประเทศ 

ตามผลการศกึษา

ประหยดันํ้าได 1,400 ลาน ลบ.ม.

พัฒนาน้าํบาดาลเพ่ิมข้ึน 372  ลาน ลบ.ม.

(เชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ สาละวิน – เจาพระยา
/ภาคตะวันออก)



ทิศทางการบรหิารจัดการนํ้าของประเทศ (ตอ)

ยทุธศาสตรการจัดการคุณภาพนํ้า

ยุทธศาสตรอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนนํ้าท่ีเส่ือมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน

ทกุลํานํ้ามีคุณภาพนํ้าระดับพอใชข้ึนไป

284 ชุมชนมีระบบบําบัดนํ้าเสีย

11 แมนํ้าสายหลัก
 284 ชุมชน 
มีคุณภาพนํ้าตํ่า

•ระบบบําบัดนํ้า

เสยีชุมชน 21 แหง

•ลํานํ้าสายหลัก 2 
ลํานํ้า

•ปองกนั 2 ลุมนํ้า

• ฟนฟูปาตนน้าํ 

0.17  ลานไร
ฟนฟูปาตนนํ้า 4.77 ลานไร

ปาตนนํ้าเสือ่มโทรม

 4.77 ลานไร

•ระบบบําบดันํ้า

เสยีชุมชน 15 แหง

•ลาํนํ้าสายหลัก 2 
ลาํนํ้า

•ปองกนั 3 ลุมนํ้า

•ระบบบาํบัดนํ้าเสีย

ชุมชน 122 แหง

•ลํานํ้าสายหลัก 3 ลํา
นํ้า /คลองใน กทม.

•ปองกนั 4 ลุมนํ้า

•ระบบบําบัดนํ้าเสีย

ชุมชน 126 แหง

•ลํานํ้าสายหลัก 4 ลาํ
นํ้า /คลองใน กทม.

•ปองกัน 2 ลุมนํ้า

• ฟนฟูปาตนน้าํ 
0.08  ลานไร

• ฟนฟูปาตนนํ้า 
0.92 ลานไร

• ฟนฟูปาตนน้าํ 
0.92  ลานไร

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบดันํ้าเสยี

• ฟนฟูปาตนนํ้า 
1.34 ลานไร

• ฟนฟูปาตนนํ้า 
1.35 ลานไร

กอน พค 57 57-59 60 61-65 66-70 71-75 76-79 ผลสมัฤทธิ์61-64 65-69 70-74 75-79

ทิศทางการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ

35

ยทุธศาสตรการบรหิารจัดการ

0.17  ลานไร

• ปองกนัการ

สญูเสยีหนาดิน 
1.47 ลานไร

ฟนฟูปาตนนํ้า 4.77 ลานไร

ปองกนัการสูญเสียหนาดิน 9.475 ลานไร
(ปรบัไปเปนงบพ้ืนฐานของกรมพัฒนาทีดิ่น)

 4.77 ลานไร

สูญเสียหนาดิน 

9.475 ลานไร

มีการทาํงาน

ซํ้าซอน

ขาดกฎหมาย

ไมมีเอกภาพ

• พรบ. นํ้า

• มีกฎหมายน้าํและกฎหมายลูก

• มีองคกรการบรหิารจดัการนํ้าในทกุระดับ

• มีระบบฐานขอมูลสนับสนุนการตดัสนิใจ

การบริหารจัดการทรพัยากรนํ้า

0.08  ลานไร 0.92 ลานไร 0.92  ลานไร 1.34 ลานไร 1.35 ลานไร

• กฎหมายลกู

------------------------------------------------สนับสนนุองคกรลุมนํ้า ชุมชน และเครอืขาย----------------------------------------------

-----------------------------เพ่ิมประสทิธิภาพและพัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ--------------------------------------



ประเด็นปญหาดานกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในปจจุบัน

คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (กนช.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2550 

มีอํานาจไมเพียงพอในการสรางเอกภาพและการผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติ

 มอีํานาจหนาที่เพียงเสนอแนะตอ ครม. และประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของ

 ไมมีอาํนาจในการกําหนดนโยบายกลั่นกรองแผนงาน/โครงการเก่ียวกับน้ํากอนเสนอ ครม.
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คณะกรรมการลุมนํ้าไมสามารถเปนกลไกในระดับพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ

 มีอํานาจหนาที่เพียงประสานการจัดทาํแผนและติดตามประเมินผลสวนราชการและ อปท. 

 ไมมอํีานาจในการกํากับดูแลหนวยงาน รวมทั้ง กล่ันกรองแผนงาน/โครงการ และ

งบประมาณในระดับพ้ืนที่

 ไมสามารถสรางการมีสวนรวมเพื่อผลักดนัแผนงาน/โครงการในลักษณะ Bottom Up ได



แนวทางการดําเนินงาน

ปรบัปรงุโครงสราง กนช. เปน 

National Water Board 

ผลกัดัน/ขบัเคลื่อน

ยทุธศาสตรการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา 

จัดทาํรายละเอยีด

(ราง) พ.ร.บ. น้ํา พ.ศ. .... 

จัดการนํ้าอุปโภคบริโภค

ปรับปรุงกฎหมายและองคกร

ปรบัปรงุระเบยีบ สนร. 

2550 ให กนช. สามารถ

บรหิารจัดการไดอยางเปน

เอกภาพ 

ดาํเนนิการตามมต ิครม. 

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.58

ประสาน สปช. ใน

รายละเอยีดแตละมาตรา

จัดต้ัง สกนช. และสรร

หาผูทรงคณุวุฒิใน กนช. 
และคณะกรรมการลุมน้ําฟนฟูปาตนนํ้า/ปองกันการ

กัดเซาะ

ความมั่นคงน้ําเพ่ือการผลิต

จัดการนํ้าทวม/อุทกภัย

การจัดการคุณภาพนํ้า

การบริหารจัดการ
37



แนวทางการบูรณาการเชิงพ้ืนที่ในการบริหารจดัการนํ้า
สรางความเขมแข็งใหกับองคกรบริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่

คณะกรรมการคณะกรรมการ

คณะกรรมการลุมนํ้าและองคกรผูใชน้ํา ภายใตราง พรบ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... 

คณะกรรมการลุมนํ้าคณะกรรมการลุมนํ้า
• ใหมกีารจัดทาํแผนบริหารทรัพยากรในลุมนํ้า

• สนบัสนนุดานวิชาการเพ่ือใชในการกําหนด
แผนงาน/โครงการ ตามความตองการของ
ชมุชน

คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
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คณะกรรมการคณะกรรมการ
ลุมนํ้าลุมนํ้า

องคกรผูใชน้ําองคกรผูใชน้ํา

ชมุชน

• สนบัสนนุดานงบประมาณเพ่ือใชในการศึกษา
วิจัย และการสรางกระบวนการประชารัฐ

• สงเสริมและรณรงคสรางจิตสาํนกึให
ประชาชนในการอนรุกัษฟนฟูทรัพยากรน้ํา
รวมกับภาคเอกชน

• ตดิตามประเมินผลการทํางานของ
คณะกรรมการลุมนํ้า



แนวทางการบูรณาการเชิงพ้ืนที่ในการบริหารจดัการนํ้า
สรางความเขมแข็งใหกับองคกรบริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่

คณะกรรมการคณะกรรมการ

คณะกรรมการลุมนํ้าและองคกรผูใชน้ํา ภายใตราง พรบ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... 

องคกรผูใชนํ้าและชุมชนองคกรผูใชนํ้าและชุมชน
เนนการพัฒนา บรหิารจดัการ บาํรุงรกัษา 
ฟนฟู  และอนุรักษทรพัยากรนํ้า
ในบรเิวณใกลเคยีงกันและอยูในเขตลุมนํ้า
เดยีวกัน ซ่ึงจะขึ้นอยูกบัสภาพภมูิศาสตร 
วัฒนธรรม วถิชีีวิตประชาชนในการใชน้ํา

คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
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คณะกรรมการคณะกรรมการ
ลุมนํ้าลุมนํ้า

องคกรผูใชน้ําองคกรผูใชน้ํา

วัฒนธรรม วถิชีีวิตประชาชนในการใชน้ํา
เปนสําคัญ

ภาครัฐ โดย กนชภาครัฐ โดย กนช. . เปนพ่ีเลี้ยงใหกบัทัง้
คณะกรรมการลุมนํ้า และองคกรผูใชน้ํา 

• กําหนดชองทางในการนําเสนอแผนงาน/
โครงการและสนบัสนุนดานวิชาการและ
งบประมาณ เพ่ือใหตรงกับความตองการ
ของประชาชนในพ้ืนที่

• ศกึษาวิจัยรูปแบบการบริหารจดัการน้ําในพ้ืนที่



การบริหารจัดการการบริหารจัดการนํ้าในบริบทของการวางแผนนํ้าในบริบทของการวางแผน
พัฒนาอยางยั่งยืนและการบูรณาการเชิงพื้นที่พัฒนาอยางยั่งยืนและการบูรณาการเชิงพื้นที่

นางสาวลดาวัลย คําภา
รองเลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

การจดัเวทีสาธารณะนโยบายนํ้า สกว. ครั้งที่ 8

23 มีนาคม 2560


