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ส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานภายใต้ก้ากับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)



พม.

เด็ก/เยาวชน
คนพิการ

ผู้สูงอายุ

สตรีและ
ครอบครัว

คนไร้ที่พ่ึง

กลุ่มอื่น

โครงการส าคัญตามยุทธศาสตร์ 20 ปี

 การเตรียมความพร้อม
รองรับสังคมผู้สูงอายุ

แนวทางการขับเคลื่อนงาน
“โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน”



พม. กับการด าเนินงาน “โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน”

บูรณาการในทุกมิติ
ให้เข้าถึงประชาชน
ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ 

ส้านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด

ส้านักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ
1 – 12   

อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(อพม. 133,304 คน)

เชื่อมโยงกลไกภายใต้แนวทางการด้าเนินงานตามกรอบ
ไทยนิยม ยั่งยืน ลงสู่ระดับในจังหวัด / พื้นที่ 3 ประเด็น


คนไทย
ไม่ท้ิงกัน

ชุมชน
อยู่ดีมีสุข

ร่วมแก้ไข
ปัญหา

ยาเสพติด




คนไทยไมท่ิ้งกัน

 โครงการสานพลังประชารัฐด้านสังคม
มุ่งสู่ชุมชน พึ่งตนเอง

พม.

อปท.

ส้ารวจ
ข้อมูล

ฐานข้อมูล
สวัสดิการแห่งรัฐ
11.46 ล้านคน

ข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหา

Social Maps

คลัง

วิเคราะห์/ขยายผลโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ช่วยเหลือระยะเร่งด่วน




ชุมชนอยูด่ีมสีุข

 โครงการบ้านพอเพียงชนบท

 โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาตนเอง




ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

สภาเด็ก
และเยาวชน

องค์กร
ปกครอง
ท้องถ่ิน

ภาคส่วนอื่นๆ
8,781 แห่ง

เปิดพื้นที่สร้างสรรค์

ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด



ข้อเสนอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

กระทรวงสาธารณสุข



กรอบการน้าเสนอ

ประเด็นขบัเคลื่อนที่ส้าคัญ

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวง
สาธารณสุข



คลนิิกหมอครอบครัว
คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ้าเภอ

ประเดน็ขับเคลื่อนที่ส้าคัญ (1)

อสม. 4.0
มหัศจรรย์ 1,000 วัน 

(ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ผ่านเครือข่ายชุมชน)

สร้างอาชีพส้าหรับ
ผู้ลงทะเบียนรายได้น้อย 

(อบรมนวดไทยและผลิตผู้ช่วยพยบาล)
ติดตามผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด



ระยะสั้น

ระยะกลาง

ลดแออัด
ลดการใช้บริการทีโ่รงพยาบาล 

60%

ลดรอคอย
ลดเวลาการรอคอยใน รพ.ใหญ่

172 นาที ถึง 44 นาที

ลดค่าเดินทาง
ของประชาชนไป รพ. 

1,655 บาท/คน

ลดป่วย
ป้องกันและควบคุมโรค

ระยะยาว

ลดการนอน
โรงพยาบาล

15-20%

ลดการตาย
ทารกแรกเกิด
10-40%

เพิ่มคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้สูงอายุ

ประหยัดงบประมาณ
50,000 ล้านบาท/ปี

ลดค่าใช้จ่ายสุขภาพ
25-30%

ประเดน็ขับเคลื่อนที่ส้าคัญ (2)
คลินิกหมอครอบครัว



ปี 2560 เปิดบริการคลินิกหมอครอบครัว 596 ทีมทั่วประเทศ

ประเดน็ขับเคลื่อนที่ส้าคัญ (3)



คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ (พชอ.)

District Health Board

เชื่อมโยงกับผู้มีรายได้น้อย
ที่ลงทะเบียน

เน้นกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขยะ/สิ่งแวดล้อม

เพิ่มคณุภาพชีวิต

ลดความเหลื่อมล้้า

บูรณาการ

ประเดน็ขับเคลื่อนที่ส้าคัญ (4)



คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ
(พชอ.)

60

61

62

200 อ้าเภอ

400 อ้าเภอ

878 อ้าเภอ

โครงสร้าง คกก.

นายอ้าเภอ - ประธาน คกก.

คกก. 14 - 41 คน

สสอ. - เลขาฯ

เสนอระเบียบสา้นักนายกรัฐมนตรี
เพ่ือรองรับการด้าเนินงาน พชอ. เข้าที่ประชุม ครม.

ด้าเนินการแล้ว

878
อ้าเภอ

ประเดน็ขับเคลื่อนที่ส้าคัญ (5)



คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทยวิถีพอเพียง01 02 03 04

รู้กลไกการบริหาร
ราชการ

รู้รักประชาธิปไตย
 ไทยนิยม

รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด06 07 08 09

งานตามภารกิจของทุก
หน่วยงาน (Function)10

4. ยาเสพติด

สัญญาประชาคม
ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง

รู้สิทธิ รู้หน้าที่
และกฎหมาย05

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุข กรอบหลักการในการด้าเนินงาน 10 เรื่อง

1. อสม. 4.0
2. ส่งเสรมิพฒันาการเดก็ผ่านเครือข่ายชุมชน
3. สร้างอาชีพส้าหรบัผู้ลงทะเบียนรายไดน้้อย
   (อบรมหลกัสตูรนวดไทยและผลิตผู้ช่วยพยาบาล)



ข้อเสนอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการไทยนยิม ยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุข

อสม. 4.0

ช่วยชีวิต

Health Literacy

เข้าถึง

เข้าใจ
ตอบโต้ ซักถาม

แลกเปลี่ยน

บอกต่อ

เปลี่ยนพฤตกิรรม

• เป้าหมาย : อสม. 1 ลา้น คน อสค. 1 แสน คน อสต. 1 พัน คน



ข้อเสนอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการไทยนยิม ยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุข

มหัศจรรย์ 1,000 วัน 
(ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ผ่านเครือข่ายชุมชน)
เป้าหมาย : อสม. 36,000 คน

อบรม อสม. 4.0

เป้าหมาย : เด็ก 0-5 ปี 120,000 คน
คัดกรองพัฒนาการ เด็ก 0-5 ปี

เป้าหมาย : เด็กที่พบว่ามีพัฒนาการล่าช้า 

กระตุ้นพัฒนาการ เด็ก 0-5 ปี



ข้อเสนอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการไทยนยิม ยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุข

ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ โดยกลไก พชอ.

• เป้าหมาย :  ผู้ป่วยที่ผ่านการบ้าบัด 1 แสน คน

     สร้างอาชีพส้าหรับผู้ลงทะเบียนรายได้น้อย 

• อบรมหลักสูตรนวดไทย
• เป้าหมาย ผู้มีรายได้น้อย 5,000 คน

• ผลิตผู้ช่วยพยาบาล
• เป้าหมาย ผู้มีรายได้น้อย 5,000 คน
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ส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานภายใต้ก้ากับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)
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ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ
กับการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม



20

ปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า้

มีหลายหน่วยงาน เช่น              
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้้า 

กรมทรัพยากรน้้าบาดาล หน่วยทหาร อื่นๆ 

อปท. ไม่มีงบประมาณ
ด้าเนินการ/ดูแลรักษา

สภาพอากาศมีความแปรปรวนสูง เชน่ 
อากาศแล้ง และ ฝนตกหนัก

สิ่งก่อสร้างขวางทางน้้า เช่น 
ถนน สะพาน อาคารบ้านเรือน

ไม่มีพื้นที่ก่อสร้างแหล่งน้้า/
ระบบกระจายน้้า

1 2 3

4

5



การขับเคลื่อนในภาพรวมของประเทศ 

แผนยทุธศาสตร์            
การบริหารจัดการน้้า

ของประเทศ

หน่วยงานควบคุมการบูรณาการ
และขับเคลื่อน ได้แก่ กนช. และ

สทนช.

มีการจัดท้ากฎหมาย
 ร่าง พรบ.ทรัพยากรน้้า

21 3
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ผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนในภาพรวมของประเทศ

ประปาหมู่บ้าน

ระบบประปา 7,234 หมู่บ้าน

ประปาน้้าบาดาล

แหล่งน้้าในเขตชลประทาน

ปริมาณน้้า 1,418 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 1.79 ล้านไร่

แหล่งน้้านอกเขตชลประทาน

ปริมาณน้้า 940 ล้าน ลบ.ม.



ผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนในภาพรวมของประเทศ
การป้องกันน้้าท่วม

ป้องกันน้้าท่วม 63 แห่งขุดลอกแม่น้้า 292 กม.

พัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสีย

ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 63 แห่ง

ฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม

ฟื้นฟูป่า 331,570 ไร่



ผลการด้าเนินการเรว็กว่ารัฐบาลก่อน 4 เท่า
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งบประมาณบูรณาการน้้า ปี 2561 วงเงิน 61,170 ล้านบาท

 แหล่งน ้าต้นทุนประปาชนบท 1,437 แห่ง 215,550 ครัวเรือน 
 โรงเรียนและชุมชนมีระบบน ้าดื่มสะอาด 633 แห่ง 56,625 ครัวเรือน 
 ก่อสร้างแหล่งน ้า ระบบกระจายน ้า 1,427 แห่ง/สระน ้าในไร่นา 

45,000 แห่ง/อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน ้า 424 แห่ง ปรมิาณน ้าต้นทุน
เพิ่มขึ น 430 ลา้น ลบ.ม. เพิ่มพื นที่ชลประทาน 280,888 ไร่

 ป้องกันน ้าท่วมชุมชน 11 แห่ง พื นที ่32,000ไร่
 ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 5 แห่ง 10 ล้าน ลบ.ม./ปี
 ฟื้นฟูป่าต้นน ้า 60,000 ไร่



โครงการบริหารจัดการน้้าปี 2561 (เพิ่มเติม)

ผลการพิจารณา
เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 61

ภาค
 จ้านวน
โครงการ 

 งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

พื้นที่รับ
ประโยชน์ 

/พท.ชป. (ไร)่

ปริมาณน้้า
(ล้าน ลบ.ม.)

อีสาน 149 2,562 380,600 20.51

กลาง 51 1,203 482,049 4.36

เหนือ 16 447
35,850
/2,000

2.30

รวม 216 4,212 898,499 27.17

• หากไม่อยู่ จะพิจารณาโครงการนโยบาย 
หรือส้าคัญเร่งด่วน (หากไม่ท้าจะ
เสียหาย)

อยู่ใน Area Base หรือ พื้นที่เกี่ยวเนื่อง

• ด้านแบบ
• ด้านการประมาณการ
• ด้านที่ดิน
• ด้านสังคม 

มีความพร้อม 

• ระยะด้าเนินการไม่เกิน 7 เดือน

มีระยะเวลาในการด้าเนินการสั้น

26

กนช. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 61



ภาคเหนือ : Area-Base 13 พ้ืนท่ี 
พื้นที่น้้าท่วม 1.65 ล้านไร่
พื้นที่น้้าแล้ง 1.29 ล้านไร่
(289 ต้าบล 56 อ้าเภอ ใน 12 จังหวัด)

ภาคกลาง : Area-Base 10 พื้นที ่
พื้นที่น้้าท่วม 1.37 ล้านไร่
พื้นที่น้้าแล้ง 2.80 ล้านไร่
ความยาวน้้าเค็มรุกล้้า 230 กิโลเมตร
(511 ต้าบล 96 อ้าเภอ ใน 16 จังหวัด)

ภาคอีสาน : Area-Base 8 พื้นที่ 
พื้นที่น้้าท่วม 0.74 ล้านไร่
พื้นที่น้้าแล้ง 4.94 ล้านไร่
(405 ต้าบล 116 อ้าเภอ ใน 19 จังหวัด)

ภาคตะวันออก : Area-Base 6 พ้ืนท่ี 
พื้นที่น้้าท่วม 0.56 ล้านไร่
พื้นที่น้้าแล้ง 0.76 ล้านไร่
ความยาวน้้าเค็มรุกล้้า 120 กิโลเมตร
(119 ต้าบล 25 อ้าเภอ ใน 6 จังหวัด)

Area-Base 44 พื้นที่

รวมพื้นที่ Area-Base 44 พื้นที ่
พื้นที่น้้าท่วม 4.57 ล้านไร่
พื้นที่น้้าแล้ง 9.79 ล้านไร่
ความยาวน้้าเค็มรุกล้้า 350 กิโลเมตร
(1,417 ต้าบล 322 อ้าเภอ ใน 58 จังหวัด)

ภาคใต้ : Area-Base 5 พื้นที่ 
พ้ืนท่ีน้้าท่วม 0.18 ล้านไร่ 
(รวม 70 ต้าบล 21 อ้าเภอ 3 จังหวัด)

ภาคใต้ชายแดน : Area-Base 2 พื้นที่ 
พื้นที่น้้าท่วม 0.07 ล้านไร ่
(รวม 23 ต้าบล 8 อ้าเภอ 2 จังหวัด) 27



แผนงานโครงการขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ (Area Base) ตั้งแต่ปี 2561

2561

2562

- อ่างฯวังหีบ นครศรีฯ
- บรรเทาอุทกภัยนครศรี
- แก้มลิงวังทองแดง สโุขทัย 
- ปตร.แม่น้้าอิง เชียงราย

- อ่างฯน้้ากิ น่าน
- พัฒนาลุ่มน้้าห้วยหลวงตอนล่าง
- บรรเทาอุทกภัย เชียงใหม่
- บรรเทาอุทกภัย บางสะพาน
- บรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ 
- ปตร.ศรีสองรัก เลย
- ฟื้นฟูบึงขนาดใหญ่
- คลองบางบาล บางไทร
- เพิ่มประสิทธิภาพคลองยม-น่าน

- พัฒนาแหล่งน้้าบาดาลขนาดใหญ่
ภาคเหนือ

- แหล่งเก็บน้้าลุ่มน่าน ตอนบน
- แหล่งเก็บน้้าลุ่มน้้ายม ตอนบน
- คลองชัยนาท-ป่าสัก
- บรรเทาอุทกภัย เพชรบุรี
- เพิ่มน้้าต้นทุนเขื่อนภูมิพล

- เพิ่มน้้าล้าตะคอง
- บรรเทาอุทกภัย ชุมพร
- บรรเทาอุทกภัย เมืองอุบลฯ
- พัฒนาลุ่มน้้าสงคราม
- อ่างเก็บน้้าห้วยสะตอ ตราด
- อ่างเก็บน้้าคลองแอ่ง ตราด
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- บรรเทาอุทกภัยและขาดแคลนน้า้ 
ลุ่มโขงตอนบน

- ผันน้้า โขง เลย ชี มูล 
- อ่างเก็บน้้าล้าตะเพินตอนบนและ
ระบบผันน้้า กาญจนบุรี

- อ่างเก็บน้้าใสน้อย-ใสใหญ่ ปราจีนฯ 
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การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ชมุชน

ข้อพิจารณาในการจัดความเร่งด่วน
เน้นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เช่น ลุ่มน้้ายม ภาคอีสาน

1 2

3 4 5

1
2
3
4
5

ขุดสระน้้าในไร่นา
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า
ขุดเจาะบ่อบาดาล
ระบบกระจายน้้า
ขุดลอกแหล่งน้้า

เครื่องมือ
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แนวทางการขับเคลื่อนโครงการระดับต้าบล

1. ส้ารวจวิเคราะห์ปัญหาในระดับพื้นที่
• ต้องทราบว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง น้้าท่วม หรือ ปกติ
• ความพอเพียง/ประสิทธิภาพระบบน ้าประปาหมู่บ้าน
• น้้าเพื่อการเกษตร : การเกษตรที่เหมาะสม/การปรับเปลี่ยน
• พื นที่เสี่ยงน ้าท่วม : สิ่งกีดขวางทางน ้า/การเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย

2. เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
3. การติดตามแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้้า : สื่อสารสองทาง
4. ต้องไม่สร้างปัญหาใหม่ : ระมัดระวังความขัดแย้งในท้องถิ่น
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ติดต่อส้านักงานทรพัยากรน้้าแห่งชาติ
โทร. 0 2288 6032, 0 2288 6033
โทรสาร 0 2288 6034
Line  :

ช่องทางการติดต่อ
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ส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานภายใต้ก้ากับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)



ขอบคุณครับ


