ปฏิบตั ิ การชุมชน

กับการขับเคลื่อนเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์
ผูอ้ านวยการสานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สานัก ๓)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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การสารวจงานและกิจกรรมชุมชนท้องถิ่น
ที่ตอบสนองเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง
เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น

SAR
กลุ่มที่ 1

แผนพัฒนา
ข้อมูล
กาหนดกฎ กติ กาประชาคม

งาน
กิ จกรรม
บริ การ

พืน้ ที่
ตัวอย่าง

งาน
กิ จกรรม
บริ การ

พืน้ ที่
ตัวอย่าง

พัฒนาอาสาสมัคร
กลุ่มที่ 3
งาน
ตั
ง
้
กองทุ
น
จัดบริ การ
ด้านคน สังคม
ปรับสภาพแวดล้อม บัญชีครัวเรือน การศึกษาและยุติธรรม กิ จกรรม
บริ การ
ลดรายจ่าย
อื
่
น
ๆ
ภาคประชาชน

พืน้ ที่
ตัวอย่าง

งาน
สร้างอาชีพเสริ ม
กิจกรรม
พัฒนาครอบครัวบริการ

สร้างตลาด ฝึ กทักษะ

• ระดับนานาชาติ
• ระดับชาติ
• ระดับพื้นที่ (ชุมชนท้องถิ่น)

ผู้นาชุมชน
อปท. หน่ วยงาน

4 องค์กรหลัก
+องค์กรศาสนา

ทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อม

กลุ่มที่ 2

เศรษฐกิ จและ
ความมันคง
่

ทาอะไร

ทาไมจึงทา
ใครทา
เกิดประโยชน์ หรือส่งผลกระทบต่3อใคร

กระบวนการสังเคราะห์เรื่องเด่นเพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 1

ทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อม

SAR

SAR

เป้ าหมายที่
6,12,13,14,15

เศรษฐกิ จและ
ความมันคง
่

กลุ่มที่ 3

เป้ าหมายที่
7,8,9,10,11

SAR

ด้านคน สังคม
การศึกษาและยุติธรรม

เป้ าหมายที่
1,2,3,4,5,16

ทุนทางสังคม/ แหล่งเรียนรู/้ โครงการเด่น
(งาน กิจกรรม บริการ)

ถอดบทเรียน
ใครทาอะไร ทาไมจึงทา

ทาอะไรบ้าง

ทุนทางสังคม

หลักการ

(บุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร
ชุมชน แหล่งประโยชน์
หน่ วยงาน องค์กร ภาคี
เครือข่าย ฯลฯ)

(ธรรมาภิ บาล สร้างการมี
ส่วนร่วม คานึ งถึงทุนทาง
สังคมและศักยภาพของ
พื้นที่ การเอาพื้นที่เป็ นตัว
ตัง้ ฯลฯ)

ทาอย่างไร

แนวทาง/วิธีการ
ดาเนินงาน/ชุดกิจกรรม

ทาแล้วเกิ ดประโยชน์ อย่างไร

กลไก/เครื่องมือ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

(ผูน้ า แกนนา กลุ่ม
(คนที่ได้รบั ผลกระทบ
หน่ วยงาน องค์กร การตอบสนอง ตัวชี้วดั
(พัฒนาศักยภาพ สิ่ งแวดล้อม
ระบบบริ การ ระบบข้อมูล เครือข่าย กติ กา นโยบาย ใน 16 เป้ าหมาย)
ข้อมูล กองทุน ฯลฯ)
กองทุน นโยบาย ฯลฯ)
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เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
(Sustainable Development Goals : SDGs)

6

อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน การบริหารจัดการน้าแบบมีสว่ นร่วมตาบลเมืองจังด้วยระบบกาลักน้าและระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ป่ าชุมชนบ้านห้วยหินฝน
อบต.ทุง่ โพ อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่ า้ น

การจัดการน้าอย่างยังยื
่ นและพร้อมใช้สาหรับทุกคน
7

8

เป้ าหมายที่ ๖การจัดการน้าอย่างยังยื
่ นและพร้อมใช้สาหรับทุกคน
(๘ เป้ าประสงค์ ๑๑ ตัวชี้วดั )
เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั

๖.๑ บรรลุเป้ าหมายการ
ให้ทุกคนเข้าถึงน้าดื่มที่
ปลอดภัยและมีราคาที่
สามารถซื้อหาได้ภายใน
ปี ๒๕๗๓

๖.๑.๑ ร้อยละของประชากรที่
ใช้บริ การน้าดื่มที่ได้รบั การ
จัดการอย่างปลอดภัย

งานและกิจกรรม
๑)จัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ ๔ ปี ว่าด้วย เรือ่ งการจัดการน้ าสะอาดเพื่อการ
อุปโภคและบริโภคของตาบลและหมู่บา้ น
๒)ส่งเสริมให้มกี ารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลให้ประชาชนในพืน้ ที่
รับทราบเกีย่ วกับแผนและแนวปฏิบตั กิ ารจัดการน้าสะอาดเพื่อการอุปโภค
และบริโภคของตาบล เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนในการปฏิบตั ไิ ด้
ถูกต้อง เช่น ค่ามาตรฐานคุณภาพน้าประปา
๓)สนับสนุนการดาเนินงานของระบบการจัดการประปาชุมชน
๔)สนับสนุนการฝึกอบรมด้านวิชาการและทักษะให้แก่บุคลากรของตาบลที่
รับผิดชอบงานด้านการจัดการน้ าเพื่ออุปโภคและบริโภค รวมถึงการ
ฝึกอบรมผูน้ าชุมชน และประชาชน เช่น การตรวจสอบค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้าประปา
๕)ผลักดันให้หน่วยงาน องค์กรชุมชน เช่น รพ.สต. วัด โรงเรียน ศพด.
จัดบริการน้าดื่มทีส่ ะอาดให้แก่ประชาชนในชุมชน
๖)สนับสนุนการดาเนินงานของสถานประกอบการน้ าดื่ม เช่น โรงงานน้าดื่ม
ชุมขน โรงกรองน้า ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
๗)จัดทาระบบฐานข้อมูลงานด้านการจัดการน้ าเพื่ออุปโภค และบริโภคของ
พืน้ ที่ เพื่อใช้เป็ นแหล่งข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการ
จัดการน้าของตาบล เช่น ข้อมูลการใช้น้าระดับตาบลว่าใช้น้าจากแหล่งไหน
บ้าง เช่น น้าประปา น้าฝน บ่อบาดาล แม่น้า เป็ นต้น
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เป้ าหมายที่ ๖ การจัดการน้าอย่างยังยื
่ นและพร้อมใช้สาหรับทุกคน
(๘ เป้ าประสงค์ ๑๑ ตัวชี้วดั )
เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั

๖.๒ บรรลุเป้ าหมายการ
ให้ทุกคนเข้าถึง
สุขอนามัยที่พอเพียงและ
เป็ นธรรมและยุติการ
ขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้
ความสนใจเป็ นพิเศษต่อ
ความต้องการของผู้หญิง
เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่
ใต้สถานะการณ์ที่
เปราะบาง ภายในปี
๒๕๗๓

๖.๒.๑ ร้อยละของประชากรที่
ใช้บริ การสุขอนามัยได้รบั การ
จัดการอย่างปลอดภัยรวมถึง
การอานวยความสะดวกใน
การล้างมือด้วยสบู่ และน้า

งานและกิจกรรม
๑)ผลักดันให้สถานบริการและสถานทีส่ าธารณะ เช่น สวนสาธารณะมี
บริการส้วมสาธารณะทีถ่ ูกสุขลักษณะและเพียงพอ
๒)ผลักดันให้หน่วยงาน และองค์กรชุมชน เช่น วัด โรงเรียน รพสต. ศพด.
ฯลฯ จัดสวัสดิการส้วมสาธารณะสาหรับผูห้ ญิง ผูช้ าย สตรีตงั ้ ครรภ์ เด็กและ
คนพิการ ทีม่ สี บู่และน้าล้างมือ ทีเ่ พียงพอ
๓)จัดรณรงค์ให้ความรูก้ บั ประชาชนในการให้ความสาคัญกับการดูแลทา
ความสะอาดส้วมอย่างสม่าเสมอ
๔)สนับสนุนการดาเนินการของหน่วยงาน องค์กรชุมชน ในการรณรงค์ให้
ความรูก้ บั ประชาชนเกีย่ วกับการล้างมือด้วยสบู่และน้ าหลังเข้าห้องน้ า
ทุกครัง้
๕)สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงาน องค์กร ในชุมชน ในการจัดทา
ระบบเฝ้ าระวังและเตือนภัย การสื่อสารความเสีย่ งทางสุขอนามัย เช่น อุจาร
ระร่วง พยาธิ เป็ นต้น
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เป้ าหมายที่ ๖ การจัดการน้าอย่างยังยื
่ นและพร้อมใช้สาหรับทุกคน
(๘ เป้ าประสงค์ ๑๑ ตัวชี้วดั )
เป้ าประสงค์
๖.๓ ปรับปรุงคุณภาพน้า
โดยการลดมลพิ ษขจัดการ
ทิ้ งขยะและลดการปล่อย
สารเคมีอนั ตรายและวัตถุ
อันตรายลดสัดส่วนน้าเสียที่
ไม่ผา่ นกระบวนการลง
ครึ่งหนึ่ งและเพิ่ มการนา
กลับมาใช้ใหม่และการใช้ซา้
ที่ปลอดภัยอย่างยังยื
่ นทัว่
โลก ภายในปี ๒๕๗๓

ตัวชี้วดั
๖.๓.๑ ร้อยละของน้าเสียที่
ได้รบั การบาบัดได้อย่าง
ปลอดภัย

งานและกิจกรรม
๑)จัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ ๔ ปี ว่าด้วยเรือ่ งการจัดระบบการจัดการน้าเสีย
ของชุมชน
๒)จัดทาแผนการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิง้ ของทุกภาคส่วน ตัง้ แต่ ครัวเรือน
หมูบ่ า้ น ผูป้ ระกอบการธุรกิจ หน่วยงานราชการ
๓)จัดทาแผนฟื้ นฟู ปรับปรุง ระบบรวบรวมน้ าเสียและระบบบาบัดน้ าเสีย
รวมของชุมชนให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔)จัดทาข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานและองค์กรชุมชน เช่นครัวเรือนทีท่ า
ธุรกิจขนาดเล็ก(SML) โรงงานอุตสาหกรรม และพืน้ ทีท่ าเกษตร เช่น พืชไร่
พืชสวน ปศุสตั ว์ และประมง รวมถึงการนาระบบบาบัดน้ าเสีย และการนา
น้ากลับมาใช้
๕)สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ของหน่วยงานและองค์กรชุมชนเพื่อ
สร้างจิตสานึกให้ประชาชนเข้าใจในการอนุ รกั ษ์แหล่งน้ าชุมชน และการ
บาบัดน้าเสียจากแหล่งต่างๆก่อนทิง้ ลงสู่ชุมชน
๖)สนับสนุนการฝึกอบรมแกนนาชุมชน อาสาสมัครเกีย่ วกับการติดตามเฝ้ า
ระวัง วิเคราะห์ประเมินภาวะแวดล้อมจากมลพิษเช่น น้าเสีย ขยะ และ
อากาศ
๗)สนับสนุนการดาเนินงานการพัฒนาต้นแบบการจัดการ และบาบัดของ
เสียน้าทิง้ จากบ่อเพาะเลีย้ งสัตว์น้า รวมถึงพืน้ ทีท่ างการเกษตรกรรม พืชไร่
พืชสวน ปศุสตั ว์ และประมง ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
๘)ผลักดันให้กลุ่มครัวเรือนหรือชุมชนทีท่ าธุรกิจขนาดเล็กจัดทาระบบบาบัด
น้าเสียก่อนทิง้ ลงสู่ชุมชน
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เป้ าหมายที่ ๖ การจัดการน้าอย่างยังยื
่ นและพร้อมใช้สาหรับทุกคน
(๘ เป้ าประสงค์ ๑๑ ตัวชี้วดั )
เป้ าประสงค์
๖.๓ ปรับปรุงคุณภาพน้า
โดยการลดมลพิ ษขจัดการ
ทิ้ งขยะและลดการปล่อย
สารเคมีอนั ตรายและวัตถุ
อันตรายลดสัดส่วนน้าเสียที่
ไม่ผา่ นกระบวนการลง
ครึ่งหนึ่ งและเพิ่ มการนา
กลับมาใช้ใหม่และการใช้ซา้
ที่ปลอดภัยอย่างยังยื
่ นทัว่
โลก ภายในปี ๒๕๗๓

ตัวชี้วดั
๖.๓.๒ ร้อยละของแหล่งน้า
(เช่น มหาสมุทร, ทะเล,
ทะเลสาบ, แม่น้า, ธารน้า,
คลอง, หรือสระน้า) ที่มี
คุณภาพน้าโดยรอบที่ดี

งานและกิจกรรม
๑)จัดทาแผน ประชาคม ประชุมแกนนา เพื่อกาหนดกฎ กติกา ข้อตกลงใน
การบริหารจัดการน้ า ครอบคลุมทัง้ การอนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู และการใช้แหล่งน้า
ชุมชน
๒)มีคณะกรรมการจัดการน้าในชุมชน
๓)การจัดทาฐานข้อมูลเกีย่ วกับสภาพทัวไปของคลอง
่
ทีต่ งั ้ ชุมชน และแหล่ง
น้าของชุมชน เช่น คลอง แม่น้า ทะเลสาบ เพื่อกาหนดแผนงาน แนวทาง
เพื่อการอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู และใช้ประโยชน์ เพื่อให้ครอบคลุม และเอือ้
ประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงการเฝ้ าระวังมลพิษต่างๆ
๔)สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์การอนุ รกั ษ์แหล่งน้ าเพื่อสร้างความ
เข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
๕)สนับสนุนการดาเนินการการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการอนุ รกั ษ์น้ า
เช่น ปลูกป่ าต้นน้า โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้า แก้มลิง ขุดลอก การไม่ทง้ิ
ขยะลงในแหล่งน้า การบาบัดน้าเสียด้วยอีเอ็มบอลกาจัดน้ าเสีย
๖)ผลักดันกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนริมน้ า ในการปรับภูมทิ ศั น์สอง
ฝั ง่ ลาน้าให้มคี วามเขียวสดใส น่ามอง
๗)ส่งเสริมการดาเนินการของชุมชนในการลดมลพิษจากแหล่งกาเนิดโดย
ติดตัง้ ถังดักไขมันและจัดหาถังขยะสาหรับบ้านเรือนบริเวณริมคลองตาม
ความเหมาะสมใน แต่ละพืน้ ที่
๘)สนับสนุนการดาเนินการของกลุ่มองค์กรชุมชนและภาคประชาชนในการ
ปรับปรุงแหล่งน้า เช่น การขุดลอกตะกอน และขยะมูลฝอยทีห่ มักหมม
๙)สนับสนุนให้มกี ารฝึกอบรมแกนนาชุมชน อาสาสมัคร ในการเฝ้ าระวัง
12
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เป้ าหมายที่ ๖ การจัดการน้าอย่างยังยื
่ นและพร้อมใช้สาหรับทุกคน
(๘ เป้ าประสงค์ ๑๑ ตัวชี้วดั )
เป้ าประสงค์
๖.๔ เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น้าในทุกภาคส่วน
และสร้างหลักประกันว่า
จะมีการใช้น้าและจัดหา
น้าที่ยงยื
ั ่ นเพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้า
และลดจานวนประชาชน
ที่ประสบความทุกข์จาก
การขาดแคลนน้า ภายใน
ปี ๒๕๗๓

ตัวชี้วดั
๖.๔.๑ การเปลี่ยนแปลงของ
การใช้น้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในช่วงเวลาที่ผา่ นมา

งานและกิจกรรม
๑)จัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ ๔ ปี ในการจัดการน้ า เช่น อุทกภัยและภัย
พิบตั /ิ ภัยแล้ง
๒)มีคณะกรรมการจัดการน้าในชุมชน
๓)สนับสนุนหน่วยงานและองค์กรชุมชน ให้มกี ารจัดโครงการหรือกิจกรรม
รณรงค์การใช้น้าอย่างประหยัด เช่น ปิ ดน้าเมือ่ ไม่ใช้ การตรวจสอบท่อน้า
รัวภายในบ้
่
าน
๔)สนับสนุนการซ่อมบารุงแหล่งน้าในชุมชน เช่น ประปาหมูบ่ า้ น ห้วย
หนอง คลองสาธารณะ
๕)สนับสนุนการจัดทาฝายกัน้ น้ าของชุมชนเพื่อบริหารจัดการน้ าอย่างเป็ น
ระบบ และทัวถึ
่ งประชาชนในชุมน
๖)ส่งเสริมการพัฒนาระบบจัดการน้ าด้วยสถานีสบู น้าด้วยพลังงานไฟฟ้ า
หรือในรูปแบบประหยัดพลังงานอื่น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอย่างทัวถึ
่ ง
๗)จัดหาน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคแก่ประชาชนในชุมชนเมือ่ เกิดภัยแล้ง
๘)สนับสนุนการฝึกอบรมแกนนาชุมชน อาสาสมัครในการวิเคราะห์ปัญหา
การใช้น้าของชุมชน และหาแนวทางการป้ องกันแก้ไข
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เป้ าหมายที่ ๖ การจัดการน้าอย่างยังยื
่ นและพร้อมใช้สาหรับทุกคน
(๘ เป้ าประสงค์ ๑๑ ตัวชี้วดั )
เป้ าประสงค์
๖.๔ เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการ
ใช้น้าในทุกภาคส่วนและ
สร้างหลักประกันว่าจะมีการ
ใช้น้าและจัดหาน้าที่ยงยื
ั่ น
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้าและลดจานวน
ประชาชนที่ประสบความ
ทุกข์จากการขาดแคลนน้า
ภายในปี ๒๕๗๓

ตัวชี้วดั
๖.๔.๒ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพการ
ใช้น้า และลดการใช้น้าในพืน้ ที่
เกษตร ชลประทาน ร้อยละ ๑๐

งานและกิจกรรม
๑)จัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ ๔ ปี การใช้น้าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อ
การเข้าถึงทรัพยากรน้ าในการทาการเกษตรทีค่ รอบคลุม
๒)จัดทากฎ กติกา หรือข้อตกลง ร่วมกันกับหน่วยงานและองค์กรชุมชนใน
การจัดการน้ าใช้เพื่อการเกษตรกรรม ทีป่ ระกอบด้วย พืชไร่ พืชสวน ปศุ
สัตว์ และประมง
๓)จัดสรรน้าแก่ประชาชนตามความจาเป็ น ในการสนับสนุนการเพาะปลูก
พืชตามฤดูกาล
๔)สนับสนุนการจัดทาฝายกัน้ น้ าของชุมชน เพื่อการบริหารจัดการน้าเพื่อ
การเกษตร(พืชไร่ พืชสวน ปศุสตั ว์ และประมง)อย่างเป็ นระบบ และ
ครอบคลุมทัวถึ
่ งประชาชนในชุมชน
๕)จัดทาฐานข้อมูลการใช้น้าเพื่อการเกษตร (พืชไร่ พืชสวน ปศุสตั ว์ และ
ประมง) ของตาบล เพื่อสามารถนามาใช้วางแผนการจัดการน้ าของตาบลให้
มีประสิทธิภาพ
๖)สนับสนุนระบบบริหารจัดการน้ าด้วยสถานีสบู น้ าด้วยพลังงานไฟฟ้ า หรือ
ในรูปแบบประหยัดพลังงานอื่น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเข้าถึงน้ าเพื่อ
การเกษตรได้ทวถึ
ั่ ง
๗)สนับสนุนการฝึกอบรมแกนนาชุมชน อาสาสมัคร เกีย่ วกับการใช้น้าใน
การทาการเกษตรของชุมชน การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร การพัฒนา
นวัตกรรมชุมชนทีใ่ ช้การจัดการน้ าเพื่อการเกษตรทีย่ งยื
ั ่ น และการจัดการ
ปั ญหาการขาดแคลนน้ าทีย่ งยื
ั่ น
๘)ผลักดันการจัดการน้ าในระดับไร่นาของครอบครัวและชุมชน เช่น
โครงการขุดบ่อ ขุดหนอง น้าบาดาล ประปาภูเขา สร้างสระเก็บ14น้าในไร่นา
พัฒนาน้าบาดาลเพื่อการเพาะปลูก เป็ นต้น

เป้ าหมายที่ ๖ การจัดการน้าอย่างยังยื
่ นและพร้อมใช้สาหรับทุกคน
(๘ เป้ าประสงค์ ๑๑ ตัวชี้วดั )
เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั

๖.๕ ดาเนินการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าแบบ
องค์รวมในทุกระดับ
รวมถึงผ่านทางความ
ร่วมมือระหว่างเขตแดน
ตามความเหมาะสม
ภายในปี ๒๕๗๓

๖.๕.๑ ระดับการดาเนิ นงาน
การจัดการทรัพยากรน้าแบบ
บูรณาการ

๖.๕.๒ สัดส่วนของพืน้ ที่ล่มุ น้าที่
ข้ามเขตแดนมีการจัดการ
ดาเนิ นงานเพื่อความร่วมมือ
ด้านน้า

งานและกิจกรรม
๑)ผลักดันการจัดทากฎ กติกา ข้อตกลงร่วมกับภาคประชาชนในการจัดการ
น้าเพื่อการเกษตร ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ (พืชไร่ พืชสวน ปศุสตั ว์ และประมง)
๒)มีคณะกรรมการจัดการน้าระดับตาบลเพื่อบริหารจัดการน้าแบบมีส่วน
ร่วมกับภาคประชาชนทีต่ อ้ งการใช้น้ าเข้าถึงครอบคลุมกลุ่มคนทานา ทา
สวน และเลีย้ งสัตว์ รวมถึง พืชไร่ พืชสวน ปศุสตั ว์ และประมง
๓)ผลักดันการใช้กฎ กติกา ข้อตกลง ในการอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู และใช้ประโยชน์
จากน้า เช่น การกาหนดพืน้ ทีว่ งั ปลา พืน้ ทีจ่ บั ปลา การงดจับปลาช่วงเวลา
วางไข่ (ฤดูน้าแดง) ใช้น้าจากแหล่งน้าธรรมชาติ เป็ นต้น
๔)สนับสนุนการจัดตัง้ กองทุนสาหรับการจัดการน้ าของตาบลเพื่อการซ่อม
บารุงระบบการพัฒนาศักยภาพ และช่วยเหลือกันเมือ่ ประสบภัยพิบตั ิ (ภัย
แล้งและอุทกภัย)
๕)สนับสนุนการดาเนินการขุดลอกคลองส่งน้ า ทาฝาย และดูแล
สภาพแวดล้อมโดยรอบของแหล่งน้ า เพื่อบริหารน้าให้ได้ประโยชน์ สงู สุด
๑)ดาเนินการลงนามความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตรระหว่างพืน้ ที่ ในระดับครัวเรือน หมูบ่ า้ น และตาบล
๒)ผลักดันการนาใช้กฎ กติกา ข้อตกลงการใช้น้าร่วมกันข้ามพืน้ ทีใ่ นระดับ
ครัวเรือน หมูบ่ า้ น และตาบล
๓)ส่งเสริมการระดมทุนข้ามพืน้ ทีข่ องสถาบันการเงิน หรือเครือข่ายจัดการ
น้า เพื่อทาให้มกี ลไกและทรัพยากรในการสนับสนุนการจัดการน้ าทีม่ ี
15
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เป้ าหมายที่ ๖ การจัดการน้าอย่างยังยื
่ นและพร้อมใช้สาหรับทุกคน
(๘ เป้ าประสงค์ ๑๑ ตัวชี้วดั )
เป้ าประสงค์
๖.๖ ปกป้ องและฟื้ นฟู
ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง
กับแหล่งน้ารวมถึงภูเขา
ป่ าไม้ พื้นที่ช่มุ น้า แม่น้า
ชัน้ หินอุ้มน้า และ
ทะเลสาบ ภายในปี
๒๕๖๓

ตัวชี้วดั
๖.๖.๑ ฟื้ นฟูพืน้ ที่ป่าต้นน้าที่
เสื่อมโทรม ๔,๗๗๐,๐๐๐ ไร่
เพื่อให้ได้พืน้ ที่ป่าอย่างน้ อย
ร้อยละ ๔๐ ของประเทศ

งานและกิจกรรม
๑)จัดทาแผนพัฒนาตาบลเพื่อการจัดการฟื้ นฟูและรักษาสภาพความอุดม
สมบูรณ์พน้ื ทีเ่ ช่น ป่ าต้นน้า สร้างภูเขาป่ า สร้างฝายขนาดเล็ก สร้างฝาย
ชะลอความชุ่มชืน้
๒)การจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เช่น ชนิดพันธุพ์ ชื
และสัตว์ป่าท้องถิน่ เพื่อมีขอ้ มูลนาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการ
จัดการป่ าชุมชน
๓)สนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการดูแลป่ าชุมชน
๔)ผลักดันการใช้กฎกติกา ระเบียบ การจัดเวที การรณรงค์ แนวปฏิบตั ิ ใน
การจัดการและใช้ประโยชน์จากป่ าชุมชน ป่ าอนุรกั ษ์ ป่ าต้นน้า เป็ นต้น
๕)ส่งเสริมให้มกี ารจัดเวทีประชุม รณรงค์ ให้ความรูแ้ ก่ประชาชน กลุ่ม
องค์กรชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วม ในการจัดการ
ฟื้ นฟูและรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์พน้ื ทีป่ ่ าต้นน้ า ของชุมชน
๖)สนับสนุนการดาเนินงานของภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรชุมชน ในการ
ปลูกและฟื้ นฟู ป่ าไม้ตามแนวพระราชดาริ “ปลูกป่ า ปลูกคน" เช่น การ
แจกพันธุไ์ ม้ ส่งเสริมการปลูก เพาะพันธุไ์ ม้หายาก เป็ นต้น
๗)ส่งเสริมกลุ่มองค์กรชุมชนและประชาชนใช้ภมู ปิ ั ญญาเพื่อการอนุ รกั ษ์
รักษาฟื้ นฟูป่าชุมชน เช่น การปลูกป่ า ธนาคารต้นไม้
๘)สนับสนุนการจัดตัง้ กลุ่ม และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชนเพื่อการ
อนุรกั ษ์ และฟื้ นฟูป่า
๙)สนับสนุนการจัดทาโครงการของหน่วยงาน กลุ่มองค์กรชุมชน ในการใช้
ประโยชน์จากป่ าชุมชน หรือพืน้ ทีส่ เี ขียว เช่น ค่ายลูกเสือ แหล่งผลิตยา
สมุนไพร แหล่งเรียนรูข้ องเด็กและเยาวชน
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เป้ าหมายที่ ๖ การจัดการน้าอย่างยังยื
่ นและพร้อมใช้สาหรับทุกคน
(๘ เป้ าประสงค์ ๑๑ ตัวชี้วดั )
เป้ าประสงค์
๖.a ขยายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและการ
สนับสนุนการเสริ มสร้างขีด
ความสามารถให้แก่ประเทศ
กาลังพัฒนาในกิ จกรรมและ
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้า
และสุขอนามัยซึ่งรวมถึง
ด้านการเก็บน้า การขจัด
เกลือ การใช้น้าอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการน้า
เสียเทคโนโลยีการนาน้า
กลับมาใช้ใหม่

ตัวชี้วดั
๖.a.๑ จานวนความช่วยเหลือ
เพื่อการพัฒนาอย่างเป็ น
ทางการในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
น้าและสุขอนามัยซึ่งเป็ นส่วน
หนึ่ งของแผนบูรณาการการใช้
จ่ายของรัฐบาล

งานและกิจกรรม
๑) จัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ ๔ ปี ในการจัดการน้ าดื่มสะอาด เพื่อประชาชน
กรณีประสบปั ญหา และภัยพิบตั ทิ ท่ี าให้ขาดแคลนน้ า
๒) จัดสวัสดิการสนับสนุนน้ าสะอาดในช่วงภัยแล้ง
๓) สนับสนุนหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานชุมชนในการเฝ้ าระวังการ
ปนเปื้ อนสารพิษในแหล่งน้าทางการการเกษตร โดยการตรวจไรน้า ใน
แหล่งน้าสาธารณะ ตรวจหาโคลิฟอร์มและสารปนเปื้ อนในแหล่งน้ าดื่ม
๔)สนับสนุนการจัดตัง้ กลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อสังเกตการณ์เปลีย่ นแปลงของ
สัตว์น้า และ ภูมนิ ิเวศน์เช่น ปลาตาย ผักตบชวาเน่า
๕)สนับสนุนการฝึกอบรมเยาวชนอาสาในการเฝ้ าระวังแหล่งน้าของชุมชน
๖)สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม เครือข่าย ประชาคมรักษ์ลุ่มน้ า ในทางาน
ร่วมกันเป็ นเครือข่ายตาบลทีม่ นี ้ าผ่าน
๗)การสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทีม่ ที กั ษะ ความ
ชานาญการด้านการบริหารจัดการน้ ามาให้ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นลักษณะ
การทาประโยชน์ เพื่อสังคมหรือมีการคิดค่าใช้จ่ายแบบพอเพียง (ไม่ใช่เชิง
ธุรกิจ)
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เป้ าหมายที่ ๖ การจัดการน้าอย่างยังยื
่ นและพร้อมใช้สาหรับทุกคน
(๘ เป้ าประสงค์ ๑๑ ตัวชี้วดั )
เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั

๖.b สนับสนุนและเพิ่ ม
ความเข้มแข็งในการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่ นใน
การพัฒนาการจัดการน้า
และสุขอนามัย

๖.b.๑ ร้อยละของหน่ วยงาน
บริ หารส่วนท้องถิ่ นที่จดั ตัง้
และวางนโยบายปฏิ บตั ิ การ
และกระบวนการปฏิ บตั ิ
ดาเนิ นงานเพื่อการมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่ นในเรื่องการ
จัดการน้าและสุขอนามัย

งานและกิจกรรม
๑) จัดทาแผนพัฒนาตาบลในการจัดการน้ าอย่างเป็ นระบบ
๒) มีคณะกรรมการลุ่มน้ าชุมชนเพื่อประสานการทางานการบริหารจัดการ
น้าของชุมชนร่วมกับหน่วยงานทัง้ ภายใน และภายนอกชุมชน
๓) สนับสนุนการทาประชาคมเพื่อกาหนด กฎ กติการ ในการจัดการน้ า
เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ในระดับตาบลและหมูบ่ า้ น
๔) ผลักดันหน่วยงาน กลุ่มองค์กรชุมชน เยาวชน ประชาชน ประชาคม ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมการเฝ้ าระวังการปนเปื้ อนสารพิษพืน้ ในแหล่งน้า
ทางการการเกษตร โดยการตรวจไรน้าในแหล่งน้ าสาธารณะ ตรวจหาโคลิ
ฟอร์ม และสารปนเปื้ อนในแหล่งน้ าดื่ม เป็ นต้น
๕) สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนในการสร้างจิตสานึกให้ประชาชน
เกีย่ วกับมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าและสุขอนามัยของตาบลและหมูบ่ า้ น
๖) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและโครงการเฝ้ าระวังความเสีย่ งด้านน้ า และภูม ิ
นิเวศน์ของกลุ่ม องค์กรชุมชน
๗) สนับสนุนการฝึกอบรมเยาวชนอาสา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการเฝ้ าระวังแหล่งน้ าชุมชน
๘)สนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่ม เครือข่าย ประชาคมรักษ์ลุ่มน้า ในการ
ทางานร่วมกันเป็ นเครือข่ายตาบลทีม่ เี ส้นทางน้าผ่าน
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กลุ่ม ๑ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๑.การสร้างฝายชะลอน้า
สนับสนุนให้ชมุ ชนจัด ๒.ส่งเสริมการปลูกพืช ผัก
กิ จกรรมปลูกป่ าในวัน สมุนไพรพื้นบ้าน
สาคัญต่างๆ เพื่อเพิ่ ม ๓.การอนุรกั ษ์และปรับปรุงดิน
พืน้ ที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔.ส่งเสริมเศรษฐกิจจากระบบ
๔๐ ของพืน้ ที่
นิเวศน์ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
๑.การพัฒนาอาสาสมัคร
๒.การส่งเสริมการสร้างงานสร้าง
รายได้
๓.การส่งเสริมการประมงขนาดเล็ก
๔.การส่งเสริมการทากิจกรรมอนุรกั ษ์
๕.การพัฒนากติกา ระเบียบและข้อตกลง

๑.การจัดการน้าที่ตอบสนอง จัดหาน้าเพื่อการ
ความต้องการของชุมชน อุปโภค บริ โภคและ
๒.จัดทากติกา ข้อตกลง กฏ บาบัดน้าเสีย
ระเบียบในการใช้น้า
๓.จัดตัง้ กองทุนสวัสดิการเพื่อจัดการน้า
๔.การอนุรกั ษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าและป่ า

ส่งเสริ มให้เกิ ดกลุ่มเกษตรกร
ทาเกษตรอิ นทรีย์ และปลูก
ผักเลีย้ งสัตว์กินเอง

๑.การสร้างการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๒.การอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาต
๓.การแปลงทรัพยากรธรรมชาติสู่
เศรษฐกิจชุมชน
๔.การบริหารจัดการการใช้
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
๑.การพัฒนาทักษะเพื่อการจัดการภัยพิบตั ิ ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการรณรงค์รกั ษาสิ่ งแวดล้อม
๒.การจัดการภัยพิบตั ิ ครอบคลุมทุกระยะ
๕.การจัดการความรู้
และทรัพยากรทางน้า
๓.การจัดสวัสดิการเพื่อดูแลช่วยเหลือกรณี ภยั พิบตั ิ
๔.การจัดการทรัพยากรดินน้าป่ า และอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู
๕.การสร้างการเรียนรู้เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖.การจัดการมลพิษทางบก น้า อากาศ และลดก๊าซเรือนกระจก ฝึ กอบรมอาสาสมัครจัดการภัยพิ บตั ิ
๖.การกาหนดข้อตกลงและแผนงานลดโลกร้อน

กลุ่ม ๑

สนับสนุนให้ครัวเรือน
ได้รบั การอานวยสะดวก
ปลอดภัยและเข้าถึง
สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
เช่น กติ การักษาป่ า น้า ดิ น

กลุ่ม ๒ เศรษฐกิจและความมันคง
่

๑.การจัดการที่ดิน
๒.การเฝ้ าระวังภัยพิบตั ิ
๓.การลดขยะและผลกระทบ
๔.อนุรกั ษ์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
๕.ช่วยเหลือ เอื้ออาทรกลุ่มคนเปราะบาง
๖.อนุรกั ษ์ รักษา มรดกธรรมชาติ

สนับสนุนการจัดทา
๑.ส่งเสริมการผลิตพลังงาน
ทดแทน หรือพลังงานทางเลือก ข้อมูลการใช้ไฟฟ้ า และ
ความครอบคลุมของ
๒.พัฒนาศักยภาพและทักษะ
การเข้าถึงไฟฟ้ าของ
๓.ส่งเสริมให้ชุมชนปัน่ จักรยาน
๔.รณรงค์และดาเนินการคัดแยกขยะประชากรทุกครัวเรือน
๕.กาหนด กติกา ระเบียบ ข้อตกลงร่วมกัน
๑.ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
๒.พัฒนาศักยภาพและฝึ กทักษะอาชีพ
๓.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
จ้างงานในชุมชน
๔.ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

๑.สนับสนุนการมีอาชีพ สร้างรายได้ เข้าถึง
สวัสดิการสุขภาพและเพิ่มการออม
๒.สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และ
ทักษะเพิ่มคุณภาพงาน อาชีพ
๓.สนับสนุนการมีบทบาทและการมีส่วน
ร่วมอย่างเท่าเทียม
ส่งเสริ มให้เกษตรกรได้รบั การ
๔.การเข้าถึงข่าวสารและการนาใช้
ฝึ กอบรมการทาและใช้ป๋ ยุ
๕.การเข้าถึงทรัพยากรดินน้าป่ าอย่างเท่าเทียม
อิ นทรียแ์ ละสารป้ องกันแมลง
๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานลดมลภาวะ
ศัตรูพืชแบบชีวภาพเพื่อความ
จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูล
ิ
่
ิ
๒.ส่งเสรมการสร้างมูลค่าเพมและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยงยื
ั่ น
ยังยื
่ น
พืน้ ฐาน เช่น คนยากจน
๓.การเข้าถึงบริการทางการเงินของอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก
ด้อยโอกาส หนี้ สิน
๔.การสนับสนุนและสร้างนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการมลพิษ

กลุ่ม ๒

ส่งเสริ มกองทุนออมเพื่อประกอบกิ จการ ได้แก่ เกษตร
อิ นทรีย์ วิ สาหกิ จชุมชน

กลุ่ม ๓ คน สังคม การศึกษาและยุติธรรม

สนับสนุนแผนและงานของกลุ่ม
องค์กรชุมชน ในการเฝ้ าระวังความ
เสี่ยงและแก้ปัญหาความรุนแรง ข้อ
ขัดแย้ง และจัดการภัยพิ บตั ิ

สนับสนุนกลุ่มอาชีพ และส่งเสริ มการลดรายจ่าย

๑.นาใช้ข้อมูลขจัดความยากจน
๒.ลดรายจ่าย
๓.เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพ
๔.ช่วยเหลือเกื้อกูล

๑. รณรงค์และส่งเสริมการทา
กิจกรรมที่เอื้อต่อสังคมสงบสุข
๒.พัฒนาและนาใช้ข้อมูล
๓.ส่งเสริมการมีกลุ่มและเครือข่าย
เฝ้ าระวังและดูแลช่วยเหลือกัน
๔.สนับสนุนให้มีช่องทางในการ
เรียกร้องและเข้าถึงสิทธิ

ส่งเสริ มการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กรใน
การพัฒนาศักยภาพเพื่อเฝ้ าระวังและ
แก้ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี

กลุ่ม ๓

สนับสนุนการค้นหากลุ่มเป้ าหมาย
และส่งเสริ มครอบครัวพึ่งตนเอง
ด้านอาหาร

๑.สร้างการเข้าถึงอาหาร
๒.การจัดการและนาใช้ข้อมูล
๓.การสนับสนุนอาหารในชุมชน
ที่เหมาะสมกับโรคและวัย
๔.การอนุรกั ษ์พนั ธุกรรม พัฒนาและนาใช้
๕.การพัฒนาศักยภาพการผลิต
อาหารในชุมชน
๕.การสร้าง/ผลิตอาหาร

สนับสนุนให้อาสาสมัครดูแลช่วยเหลือ
ด้านสุขภาพและเฝ้ าระวังความเสี่ยง

๑.สร้างการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหา
๑.การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูด้ ้านสุขภาพ
ความรุนแรงในสตรีและเด็กหญิง
๒.การพัฒนาและนาใช้ข้อมูล
๒.สร้างความเข้มแข็งให้กบั ครอบครัว ๑.การเข้าถึงการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ ๓.การจัดสวัสดิการช่วยเหลือกัน
๓.สร้างความเท่าเทียมในชุมชน
๒.การพัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้อง ๔.การพัฒนาบริการสุขภาพในทุกสภาวะ
๔.การนาใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
๓.การมีและนาใช้ข้อมูลเพื่อการศึกษา ๕.การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
๖.การลดปัจจัยเสี่ยงและสร้าง
๔.จัดสวัสดิการที่เอื้อต่อการศึกษา
๕.จัดสภาวะแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ปัจจัยเสริม
๖.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ปรับสภาพชุมชนให้ส่งเสริ มการเรียนรู้

เป้ าหมายที่ ๒ ขจัดความอดอยาก สร้างความมันคงทางอาหาร
่

เป้ าหมายที่ ๗ ให้ทกุ คนเข้าถึงหลังงานที่ยงยื
ั ่ นได้ตามกาลังของตน

เป้ าหมายที่ ๑๓ ดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน
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