
ปฏิบติัการชมุชน 
กบัการขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน 

นางสาวดวงพร เฮงบณุยพนัธ ์ 
ผูอ้ านวยการส านักสนับสนุนสขุภาวะชมุชน (ส านัก ๓)  

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 
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การส ารวจงานและกิจกรรมชมุชนท้องถ่ิน 
ท่ีตอบสนองเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน 

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน 

• ระดบันานาชาติ  
• ระดบัชาติ 
• ระดบัพื้นท่ี (ชุมชนท้องถ่ิน) 

ชมุชนท้องถ่ินเข้มแขง็ 

งาน 
กิจกรรม 
บริการ 

กลุ่มท่ี 1 

กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มท่ี 3 
ด้านคน สงัคม 
การศึกษาและยติุธรรม 

ทรพัยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 

เศรษฐกิจและ      
ความมัน่คง 

SAR 
งาน 

กิจกรรม 
บริการ 

พืน้ท่ี
ตวัอย่าง 

งาน 
กิจกรรม 
บริการ 

พืน้ท่ี
ตวัอย่าง 

งาน 
กิจกรรม 
บริการ 

พืน้ท่ี
ตวัอย่าง 

4 องคก์รหลกั 
+องคก์รศาสนา 

ภาคประชาชน 
ผู้น าชุมชน 

อปท. หน่วยงาน ท าอะไร 
ใครท า 

เกิดประโยชน์ หรือส่งผลกระทบต่อใคร 

ท าไมจึงท า 

ข้อมลู 
แผนพฒันา 

พฒันาครอบครวั 

ฝึกทกัษะ 

ลดรายจ่าย อ่ืนๆ 

ตัง้กองทุน 
บญัชีครวัเรือน 

พฒันาอาสาสมคัร 

สร้างอาชีพเสริม 

สร้างตลาด 

ก าหนดกฎ กติกา ประชาคม 

จดับริการ 
ปรบัสภาพแวดล้อม 
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กระบวนการสงัเคราะหเ์ร่ืองเด่นเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 

กลุ่มท่ี 1 
กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มท่ี 3 
ด้านคน สงัคม 
การศึกษาและยติุธรรม 

ทรพัยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 

เศรษฐกิจและ      
ความมัน่คง 

เป้าหมายท่ี  
7,8,9,10,11 เป้าหมายท่ี  

1,2,3,4,5,16 

เป้าหมายท่ี  
6,12,13,14,15 

ทุนทางสงัคม/ แหล่งเรียนรู้/ โครงการเด่น 
(งาน กิจกรรม บริการ) 

ถอดบทเรียน 

SAR 

SAR SAR 

ทุนทางสงัคม 
(บคุคล ครอบครวั กลุ่ม องคก์ร

ชุมชน แหล่งประโยชน์ 
หน่วยงาน องคก์ร ภาคี 

เครือข่าย ฯลฯ) 

กลไก/เครื่องมือ 
(ผูน้ า แกนน า กลุ่ม 
หน่วยงาน องคก์ร 

เครือข่าย กติกา นโยบาย 
ข้อมลู กองทุน  ฯลฯ) 

แนวทาง/วิธีการ
ด าเนินงาน/ชุดกิจกรรม 
(พฒันาศกัยภาพ ส่ิงแวดล้อม 
ระบบบริการ ระบบข้อมลู 
กองทุน นโยบาย ฯลฯ) 

ผลผลิต/ผลลพัธ ์
(คนท่ีได้รบัผลกระทบ 
การตอบสนอง ตวัช้ีวดั

ใน 16 เป้าหมาย) 

ใครท าอะไร ท าไมจึงท า ท าอย่างไร ท าแล้วเกิดประโยชน์อย่างไร ท าอะไรบา้ง 

หลกัการ 
(ธรรมาภิบาล สร้างการมี
ส่วนร่วม ค านึงถึงทุนทาง
สงัคมและศกัยภาพของ
พื้นท่ี การเอาพ้ืนท่ีเป็นตวั

ตัง้  ฯลฯ) 4 



เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน  
(Sustainable Development Goals : SDGs) 
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อบต.เมอืงจงั อ.ภเูพยีง จ.น่าน การบรหิารจดัการน ้าแบบมสีว่นรว่มต าบลเมอืงจงัดว้ยระบบกาลกัน ้าและระบบสบูน ้า- 
             พลงังานแสงอาทติย ์อบต.แมป่ะ อ.แมส่อด จ.ตาก ป่าชมุชนบา้นหว้ยหนิฝน 
อบต.ทุง่โพ อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี โครงการกอ่สรา้งและซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่า้น 

การจดัการน ้าอย่างยัง่ยืนและพร้อมใช้ส าหรบัทุกคน  
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เป้าหมายท่ี ๖การจดัการน ้าอย่างยัง่ยืนและพร้อมใช้ส าหรบัทกุคน    
(๘ เป้าประสงค ์๑๑ ตวัช้ีวดั) 

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั 

๖.๑ บรรลเุป้าหมายการ
ให้ทุกคนเข้าถึงน ้าด่ืมท่ี
ปลอดภยัและมีราคาท่ี
สามารถซ้ือหาได้ภายใน
ปี ๒๕๗๓ 

๖.๑.๑  ร้อยละของประชากรท่ี
ใช้บริการน ้าด่ืมท่ีได้รบัการ
จดัการอย่างปลอดภยั 

งานและกิจกรรม 
๑)จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ ๔ ปีว่าดว้ย เรือ่งการจดัการน ้าสะอาดเพื่อการ
อุปโภคและบรโิภคของต าบลและหมู่บา้น 
๒)ส่งเสรมิใหม้กีารประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ขอ้มลูใหป้ระชาชนในพืน้ที่
รบัทราบเกีย่วกบัแผนและแนวปฏบิตักิารจดัการน ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค
และบรโิภคของต าบล เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจและมสี่วนในการปฏบิตัไิด้
ถูกตอ้ง เช่น ค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าประปา  
๓)สนบัสนุนการด าเนินงานของระบบการจดัการประปาชุมชน 
๔)สนบัสนุนการฝึกอบรมดา้นวชิาการและทกัษะใหแ้ก่บุคลากรของต าบลที่
รบัผดิชอบงานดา้นการจดัการน ้าเพื่ออุปโภคและบรโิภค รวมถงึการ
ฝึกอบรมผูน้ าชุมชน และประชาชน เช่น การตรวจสอบค่ามาตรฐาน
คุณภาพน ้าประปา 
๕)ผลกัดนัใหห้น่วยงาน องคก์รชุมชน เช่น รพ.สต. วดั โรงเรยีน ศพด. 
จดับรกิารน ้าดื่มทีส่ะอาดใหแ้ก่ประชาชนในชุมชน 
๖)สนบัสนุนการด าเนินงานของสถานประกอบการน ้าดื่ม เช่น โรงงานน ้าดื่ม
ชุมขน โรงกรองน ้า ใหไ้ดคุ้ณภาพและมาตรฐาน  
๗)จดัท าระบบฐานขอ้มลูงานดา้นการจดัการน ้าเพื่ออุปโภค และบรโิภคของ
พืน้ที ่เพื่อใชเ้ป็นแหล่งขอ้มลูส าหรบัการวเิคราะหปั์ญหาและวางแผนการ
จดัการน ้าของต าบล เช่น ขอ้มลูการใชน้ ้าระดบัต าบลว่าใชน้ ้าจากแหล่งไหน
บา้ง เช่น น ้าประปา น ้าฝน บ่อบาดาล แมน่ ้า เป็นตน้ 
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เป้าหมายท่ี ๖ การจดัการน ้าอย่างยัง่ยืนและพรอ้มใช้ส าหรบัทกุคน  
(๘ เป้าประสงค ์๑๑ ตวัช้ีวดั) 

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั 

๖.๒   บรรลเุป้าหมายการ
ให้ทุกคนเข้าถึง
สขุอนามยัท่ีพอเพียงและ
เป็นธรรมและยติุการ
ขบัถ่ายในท่ีโล่ง โดยให้
ความสนใจเป็นพิเศษต่อ
ความต้องการของผู้หญิง
เดก็หญิง และกลุ่มท่ีอยู่
ใต้สถานะการณ์ท่ี
เปราะบาง ภายในปี 
๒๕๗๓ 

๖.๒.๑ ร้อยละของประชากรท่ี
ใช้บริการสขุอนามยัได้รบัการ
จดัการอย่างปลอดภยัรวมถึง
การอ านวยความสะดวกใน
การล้างมือด้วยสบู ่และน ้า 

งานและกิจกรรม 
๑)ผลกัดนัใหส้ถานบรกิารและสถานทีส่าธารณะ เช่น สวนสาธารณะมี
บรกิารสว้มสาธารณะทีถู่กสุขลกัษณะและเพยีงพอ 
๒)ผลกัดนัใหห้น่วยงาน และองคก์รชุมชน เช่น วดั โรงเรยีน รพสต. ศพด.
ฯลฯ จดัสวสัดกิารสว้มสาธารณะส าหรบัผูห้ญงิ ผูช้าย สตรตีัง้ครรภ ์เดก็และ
คนพกิาร ทีม่สีบู่และน ้าลา้งมอื ทีเ่พยีงพอ 
๓)จดัรณรงคใ์หค้วามรูก้บัประชาชนในการใหค้วามส าคญักบัการดแูลท า
ความสะอาดสว้มอยา่งสม ่าเสมอ 
๔)สนบัสนุนการด าเนินการของหน่วยงาน องคก์รชุมชน ในการรณรงคใ์ห้
ความรูก้บัประชาชนเกีย่วกบัการลา้งมอืดว้ยสบู่และน ้าหลงัเขา้หอ้งน ้า 
ทุกครัง้ 
๕)สนบัสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน องคก์ร ในชุมชน ในการจดัท า
ระบบเฝ้าระวงัและเตอืนภยั การสื่อสารความเสีย่งทางสุขอนามยั เช่น อุจาร
ระรว่ง พยาธ ิเป็นตน้ 
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เป้าหมายท่ี ๖ การจดัการน ้าอย่างยัง่ยืนและพรอ้มใช้ส าหรบัทกุคน 
(๘ เป้าประสงค ์๑๑ ตวัช้ีวดั) 

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั 

๖.๓  ปรบัปรงุคณุภาพน ้า 
โดยการลดมลพิษขจดัการ
ท้ิงขยะและลดการปล่อย
สารเคมีอนัตรายและวตัถุ
อนัตรายลดสดัส่วนน ้าเสียท่ี
ไม่ผา่นกระบวนการลง
คร่ึงหน่ึงและเพ่ิมการน า
กลบัมาใช้ใหม่และการใช้ซ า้
ท่ีปลอดภยัอย่างยัง่ยืนทัว่
โลก ภายในปี๒๕๗๓ 

๖.๓.๑ ร้อยละของน ้าเสียท่ี
ได้รบัการบ าบดัได้อย่าง
ปลอดภยั 

งานและกิจกรรม 

๑)จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ ๔ ปี ว่าดว้ยเรือ่งการจดัระบบการจดัการน ้าเสยี
ของชุมชน 
๒)จดัท าแผนการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ ของทุกภาคส่วน ตัง้แต่ ครวัเรอืน 
หมูบ่า้น ผูป้ระกอบการธุรกจิ หน่วยงานราชการ 
๓)จดัท าแผนฟ้ืนฟู ปรบัปรงุ ระบบรวบรวมน ้าเสยีและระบบบ าบดัน ้าเสยี
รวมของชุมชนใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
๔)จดัท าขอ้ตกลงรว่มกนักบัหน่วยงานและองคก์รชุมชน เช่นครวัเรอืนทีท่ า
ธุรกจิขนาดเลก็(SML) โรงงานอุตสาหกรรม และพืน้ทีท่ าเกษตร เช่น พชืไร ่
พชืสวน ปศุสตัว ์และประมง รวมถงึการน าระบบบ าบดัน ้าเสยี และการน า
น ้ากลบัมาใช ้
๕)สนบัสนุนการจดักจิกรรมรณรงคข์องหน่วยงานและองคก์รชุมชนเพื่อ
สรา้งจติส านึกใหป้ระชาชนเขา้ใจในการอนุรกัษ์แหล่งน ้าชุมชน และการ
บ าบดัน ้าเสยีจากแหล่งต่างๆก่อนทิง้ลงสู่ชุมชน 
๖)สนบัสนุนการฝึกอบรมแกนน าชุมชน อาสาสมคัรเกีย่วกบัการตดิตามเฝ้า
ระวงั วเิคราะหป์ระเมนิภาวะแวดลอ้มจากมลพษิเช่น น ้าเสยี ขยะ และ
อากาศ  
๗)สนบัสนุนการด าเนินงานการพฒันาตน้แบบการจดัการ และบ าบดัของ
เสยีน ้าทิง้จากบ่อเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า รวมถงึพืน้ทีท่างการเกษตรกรรม พชืไร ่
พชืสวน ปศุสตัว ์และประมง ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
๘)ผลกัดนัใหก้ลุ่มครวัเรอืนหรอืชุมชนทีท่ าธุรกจิขนาดเลก็จดัท าระบบบ าบดั
น ้าเสยีก่อนทิง้ลงสู่ชุมชน 11 



เป้าหมายท่ี ๖ การจดัการน ้าอย่างยัง่ยืนและพรอ้มใช้ส าหรบัทกุคน   
(๘ เป้าประสงค ์๑๑ ตวัช้ีวดั) 

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั 

๖.๓  ปรบัปรงุคณุภาพน ้า 
โดยการลดมลพิษขจดัการ
ท้ิงขยะและลดการปล่อย
สารเคมีอนัตรายและวตัถุ
อนัตรายลดสดัส่วนน ้าเสียท่ี
ไม่ผา่นกระบวนการลง
คร่ึงหน่ึงและเพ่ิมการน า
กลบัมาใช้ใหม่และการใช้ซ า้
ท่ีปลอดภยัอย่างยัง่ยืนทัว่
โลก ภายในปี๒๕๗๓ 

๖.๓.๒ ร้อยละของแหล่งน ้า 
(เช่น มหาสมทุร, ทะเล, 
ทะเลสาบ, แม่น ้า, ธารน ้า, 
คลอง, หรือสระน ้า) ท่ีมี
คณุภาพน ้าโดยรอบท่ีดี 

งานและกิจกรรม 
๑)จดัท าแผน ประชาคม ประชุมแกนน า เพื่อก าหนดกฎ กตกิา ขอ้ตกลงใน
การบรหิารจดัการน ้า ครอบคลุมทัง้การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และการใชแ้หล่งน ้า
ชุมชน 
๒)มคีณะกรรมการจดัการน ้าในชุมชน 
๓)การจดัท าฐานขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพทัว่ไปของคลอง ทีต่ ัง้ชุมชน และแหล่ง
น ้าของชุมชน เช่น คลอง แมน่ ้า ทะเลสาบ เพื่อก าหนดแผนงาน แนวทาง 
เพื่อการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และใชป้ระโยชน์ เพื่อใหค้รอบคลุม และเอือ้
ประโยชน์ต่อชุมชน รวมถงึการเฝ้าระวงัมลพษิต่างๆ 
๔)สนบัสนุนการจดักจิกรรมรณรงคก์ารอนุรกัษ์แหล่งน ้าเพื่อสรา้งความ
เขา้ใจและการมสี่วนรว่มของประชาชนในชุมชน  
๕)สนบัสนุนการด าเนินการการจดักจิกรรมหรอืโครงการเพื่อการอนุรกัษ์น ้า 
เช่น ปลกูป่าตน้น ้า โครงการพฒันาอ่างเกบ็น ้า แกม้ลงิ ขดุลอก การไมท่ิง้
ขยะลงในแหล่งน ้า การบ าบดัน ้าเสยีดว้ยอเีอม็บอลก าจดัน ้าเสยี 
๖)ผลกัดนักระบวนการมสี่วนรว่มของชุมชนรมิน ้า ในการปรบัภมูทิศัน์สอง
ฝัง่ล าน ้าใหม้คีวามเขยีวสดใส น่ามอง  
๗)ส่งเสรมิการด าเนินการของชุมชนในการลดมลพษิจากแหล่งก าเนิดโดย
ตดิตัง้ถงัดกัไขมนัและจดัหาถงัขยะส าหรบับา้นเรอืนบรเิวณรมิคลองตาม
ความเหมาะสมใน แต่ละพืน้ที ่
๘)สนบัสนุนการด าเนินการของกลุ่มองคก์รชุมชนและภาคประชาชนในการ
ปรบัปรงุแหล่งน ้า เช่น การขดุลอกตะกอน และขยะมลูฝอยทีห่มกัหมม 
๙)สนบัสนุนใหม้กีารฝึกอบรมแกนน าชุมชน อาสาสมคัร ในการเฝ้าระวงั
อนุรกัษ์ทรพัยากรแหล่งน ้าของชุมชน 12 



เป้าหมายท่ี ๖ การจดัการน ้าอย่างยัง่ยืนและพรอ้มใช้ส าหรบัทกุคน   
(๘ เป้าประสงค ์๑๑ ตวัช้ีวดั) 

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั 

๖.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้น ้าในทุกภาคส่วน
และสร้างหลกัประกนัว่า
จะมีการใช้น ้าและจดัหา
น ้าท่ียัง่ยืนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน ้า
และลดจ านวนประชาชน
ท่ีประสบความทุกขจ์าก
การขาดแคลนน ้า ภายใน
ปี ๒๕๗๓ 

๖.๔.๑ การเปล่ียนแปลงของ
การใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา 

งานและกิจกรรม 
๑)จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ ๔ ปี ในการจดัการน ้า เช่น อุทกภยัและภยั
พบิตั/ิ ภยัแลง้ 
๒)มคีณะกรรมการจดัการน ้าในชุมชน 
๓)สนบัสนุนหน่วยงานและองคก์รชุมชน ใหม้กีารจดัโครงการหรอืกจิกรรม
รณรงคก์ารใชน้ ้าอยา่งประหยดั  เช่น ปิดน ้าเมือ่ไมใ่ช ้การตรวจสอบท่อน ้า
ร ัว่ภายในบา้น 
๔)สนบัสนุนการซ่อมบ ารงุแหล่งน ้าในชุมชน เช่น ประปาหมูบ่า้น หว้ย 
หนอง คลองสาธารณะ 
๕)สนบัสนุนการจดัท าฝายกัน้น ้าของชุมชนเพื่อบรหิารจดัการน ้าอยา่งเป็น
ระบบ และทัว่ถงึประชาชนในชุมน 
๖)ส่งเสรมิการพฒันาระบบจดัการน ้าดว้ยสถานีสบูน ้าดว้ยพลงังานไฟฟ้า 
หรอืในรปูแบบประหยดัพลงังานอื่น เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถงึน ้าเพื่อการ
อุปโภคบรโิภคอยา่งทัว่ถงึ 
๗)จดัหาน ้าเพื่อการอุปโภค บรโิภคแก่ประชาชนในชุมชนเมือ่เกดิภยัแลง้ 
๘)สนบัสนุนการฝึกอบรมแกนน าชุมชน อาสาสมคัรในการวเิคราะหปั์ญหา
การใชน้ ้าของชุมชน และหาแนวทางการป้องกนัแกไ้ข 
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เป้าหมายท่ี ๖ การจดัการน ้าอย่างยัง่ยืนและพรอ้มใช้ส าหรบัทกุคน 
(๘ เป้าประสงค ์๑๑ ตวัช้ีวดั) 

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั 

๖.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้น ้าในทกุภาคส่วนและ
สร้างหลกัประกนัว่าจะมีการ
ใช้น ้าและจดัหาน ้าท่ีย ัง่ยืน
เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน ้าและลดจ านวน
ประชาชนท่ีประสบความ
ทกุขจ์ากการขาดแคลนน ้า 
ภายในปี ๒๕๗๓ 

๖.๔.๒ เพ่ิม ประสิทธิภาพการ
ใช้น ้า และลดการใช้น ้าในพืน้ท่ี
เกษตร ชลประทาน ร้อยละ ๑๐ 

งานและกิจกรรม 
๑)จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ ๔ ปี การใชน้ ้าอยา่งมสี่วนรว่มของชุมชน เพื่อ
การเขา้ถงึทรพัยากรน ้าในการท าการเกษตรทีค่รอบคลุม 
๒)จดัท ากฎ กตกิา หรอืขอ้ตกลง รว่มกนักบัหน่วยงานและองคก์รชุมชนใน
การจดัการน ้าใชเ้พื่อการเกษตรกรรม ทีป่ระกอบดว้ย พชืไร ่พชืสวน ปศุ
สตัว ์และประมง 
๓)จดัสรรน ้าแก่ประชาชนตามความจ าเป็น ในการสนบัสนุนการเพาะปลกู
พชืตามฤดกูาล  
๔)สนบัสนุนการจดัท าฝายกัน้น ้าของชุมชน เพื่อการบรหิารจดัการน ้าเพื่อ
การเกษตร(พชืไร ่พชืสวน ปศุสตัว ์และประมง)อยา่งเป็นระบบ และ
ครอบคลุมทัว่ถงึประชาชนในชุมชน 
๕)จดัท าฐานขอ้มลูการใชน้ ้าเพื่อการเกษตร (พชืไร ่พชืสวน ปศุสตัว ์และ
ประมง) ของต าบล เพื่อสามารถน ามาใชว้างแผนการจดัการน ้าของต าบลให้
มปีระสทิธภิาพ 
๖)สนบัสนุนระบบบรหิารจดัการน ้าดว้ยสถานีสบูน ้าดว้ยพลงังานไฟฟ้า หรอื
ในรปูแบบประหยดัพลงังานอื่น เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนเขา้ถงึน ้าเพื่อ
การเกษตรไดท้ัว่ถงึ 
๗)สนบัสนุนการฝึกอบรมแกนน าชุมชน อาสาสมคัร เกีย่วกบัการใชน้ ้าใน
การท าการเกษตรของชุมชน การพฒันาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร การพฒันา
นวตักรรมชุมชนทีใ่ชก้ารจดัการน ้าเพื่อการเกษตรทีย่ ัง่ยนื และการจดัการ
ปัญหาการขาดแคลนน ้าทีย่ ัง่ยนื 
๘)ผลกัดนัการจดัการน ้าในระดบัไร่นาของครอบครวัและชุมชน เช่น  
โครงการขดุบ่อ ขดุหนอง น ้าบาดาล ประปาภเูขา สรา้งสระเกบ็น ้าในไร่นา 
พฒันาน ้าบาดาลเพื่อการเพาะปลกู เป็นตน้ 

14 



เป้าหมายท่ี ๖ การจดัการน ้าอย่างยัง่ยืนและพรอ้มใช้ส าหรบัทกุคน 
(๘ เป้าประสงค ์๑๑ ตวัช้ีวดั) 

๖.๕.๒ สดัส่วนของพืน้ท่ีลุ่มน ้าท่ี
ข้ามเขตแดนมีการจดัการ
ด าเนินงานเพ่ือความร่วมมือ 
ด้านน ้า 

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั 

๖.๕ ด าเนินการบริหาร
จดัการทรพัยากรน ้าแบบ
องคร์วมในทุกระดบั
รวมถึงผ่านทางความ
ร่วมมือระหว่างเขตแดน
ตามความเหมาะสม 
ภายในปี ๒๕๗๓ 

๖.๕.๑ ระดบัการด าเนินงาน
การจดัการทรพัยากรน ้าแบบ
บรูณาการ 

งานและกิจกรรม 
๑)ผลกัดนัการจดัท ากฎ กตกิา ขอ้ตกลงรว่มกบัภาคประชาชนในการจดัการ
น ้าเพื่อการเกษตร ครอบคลุมทุกพืน้ที ่(พชืไร ่พชืสวน ปศุสตัว ์และประมง) 
๒)มคีณะกรรมการจดัการน ้าระดบัต าบลเพื่อบรหิารจดัการน ้าแบบมสี่วน
รว่มกบัภาคประชาชนทีต่อ้งการใชน้ ้าเขา้ถงึครอบคลุมกลุ่มคนท านา ท า
สวน และเลีย้งสตัว ์รวมถงึ พชืไร ่พชืสวน ปศุสตัว ์และประมง 
๓)ผลกัดนัการใชก้ฎ กตกิา ขอ้ตกลง ในการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และใชป้ระโยชน์
จากน ้า เช่น การก าหนดพืน้ทีว่งัปลา พืน้ทีจ่บัปลา การงดจบัปลาช่วงเวลา
วางไข ่(ฤดนู ้าแดง) ใชน้ ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาต ิเป็นตน้ 
๔)สนบัสนุนการจดัตัง้กองทุนส าหรบัการจดัการน ้าของต าบลเพื่อการซ่อม
บ ารงุระบบการพฒันาศกัยภาพ และช่วยเหลอืกนัเมือ่ประสบภยัพบิตั ิ(ภยั
แลง้และอุทกภยั) 
๕)สนบัสนุนการด าเนินการขุดลอกคลองส่งน ้า ท าฝาย และดแูล
สภาพแวดลอ้มโดยรอบของแหล่งน ้า เพื่อบรหิารน ้าใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสุด 

๑)ด าเนินการลงนามความรว่มมอืในการบรหิารจดัการน ้าเพื่อการอุปโภค 
บรโิภค และการเกษตรระหว่างพืน้ที ่ในระดบัครวัเรอืน หมูบ่า้น และต าบล 
๒)ผลกัดนัการน าใชก้ฎ กตกิา ขอ้ตกลงการใชน้ ้ารว่มกนัขา้มพืน้ทีใ่นระดบั
ครวัเรอืน หมูบ่า้น และต าบล 
๓)ส่งเสรมิการระดมทุนขา้มพืน้ทีข่องสถาบนัการเงนิ หรอืเครอืขา่ยจดัการ
น ้า เพื่อท าใหม้กีลไกและทรพัยากรในการสนบัสนุนการจดัการน ้าทีม่ ี
ประสทิธภิาพ 15 



เป้าหมายท่ี ๖ การจดัการน ้าอย่างยัง่ยืนและพรอ้มใช้ส าหรบัทกุคน 
(๘ เป้าประสงค ์๑๑ ตวัช้ีวดั) 

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั 

๖.๖ ปกป้องและฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศท่ีเก่ียวข้อง
กบัแหล่งน ้ารวมถึงภเูขา 
ป่าไม้ พื้นท่ีชุ่มน ้า แม่น ้า 
ชัน้หินอุ้มน ้า และ
ทะเลสาบ ภายในปี 
๒๕๖๓ 

๖.๖.๑ ฟ้ืนฟพืูน้ท่ีป่าต้นน ้าท่ี
เส่ือมโทรม ๔,๗๗๐,๐๐๐ ไร่
เพ่ือให้ได้พืน้ท่ีป่าอย่างน้อย
ร้อยละ ๔๐ ของประเทศ 

งานและกิจกรรม 
๑)จดัท าแผนพฒันาต าบลเพื่อการจดัการฟ้ืนฟูและรกัษาสภาพความอุดม
สมบรูณ์พืน้ทีเ่ช่น ป่าตน้น ้า สรา้งภเูขาป่า สรา้งฝายขนาดเลก็ สรา้งฝาย
ชะลอความชุ่มชืน้ 
๒)การจดัท าฐานขอ้มลูทรพัยากรธรรมชาตขิองชุมชน เช่น ชนิดพนัธุพ์ชื 
และสตัวป่์าทอ้งถิน่ เพื่อมขีอ้มลูน าใชใ้นการวเิคราะหแ์ละวางแผนการ
จดัการป่าชุมชน 
๓)สนบัสนุนใหม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการดแูลป่าชุมชน 
๔)ผลกัดนัการใชก้ฎกตกิา ระเบยีบ การจดัเวท ีการรณรงค ์แนวปฏบิตั ิใน
การจดัการและใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน ป่าอนุรกัษ์ ป่าตน้น ้า เป็นตน้  
๕)ส่งเสรมิใหม้กีารจดัเวทปีระชุม รณรงค ์ใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน กลุ่ม
องคก์รชุมชน เพื่อสรา้งความเขา้ใจ และสรา้งการมสี่วนรว่ม ในการจดัการ
ฟ้ืนฟูและรกัษาสภาพความอุดมสมบูรณ์พืน้ทีป่่าตน้น ้า ของชุมชน 
๖)สนบัสนุนการด าเนินงานของภาคประชาชนและกลุ่มองคก์รชุมชน ในการ
ปลกูและฟ้ืนฟู   ป่าไมต้ามแนวพระราชด าร ิ“ปลกูป่า ปลกูคน" เช่น การ
แจกพนัธุไ์ม ้ส่งเสรมิการปลกู เพาะพนัธุไ์มห้ายาก เป็นตน้ 
๗)ส่งเสรมิกลุ่มองคก์รชุมชนและประชาชนใชภ้มูปัิญญาเพื่อการอนุรกัษ์ 
รกัษาฟ้ืนฟูป่าชุมชน เช่น การปลกูป่า ธนาคารตน้ไม ้
๘)สนบัสนุนการจดัตัง้กลุ่ม และพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรชุมชนเพื่อการ
อนุรกัษ์ และฟ้ืนฟูป่า 
๙)สนบัสนุนการจดัท าโครงการของหน่วยงาน กลุ่มองคก์รชุมชน ในการใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชน หรอืพืน้ทีส่เีขยีว เช่น ค่ายลกูเสอื แหล่งผลติยา
สมนุไพร แหล่งเรยีนรูข้องเดก็และเยาวชน 16 



เป้าหมายท่ี ๖ การจดัการน ้าอย่างยัง่ยืนและพรอ้มใช้ส าหรบัทกุคน 
(๘ เป้าประสงค ์๑๑ ตวัช้ีวดั) 

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั 

๖.a ขยายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและการ
สนับสนุนการเสริมสร้างขีด
ความสามารถให้แก่ประเทศ
ก าลงัพฒันาในกิจกรรมและ
แผนงานท่ีเก่ียวข้องกบัน ้า
และสขุอนามยัซ่ึงรวมถึง
ด้านการเกบ็น ้า การขจดั
เกลือ การใช้น ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพการจดัการน ้า
เสียเทคโนโลยีการน าน ้า
กลบัมาใช้ใหม่ 

๖.a.๑ จ านวนความช่วยเหลือ
เพ่ือการพฒันาอย่างเป็น
ทางการในด้านท่ีเก่ียวข้องกบั
น ้าและสขุอนามยัซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของแผนบรูณาการการใช้
จ่ายของรฐับาล 

งานและกิจกรรม 
๑) จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ ๔ ปี ในการจดัการน ้าดื่มสะอาด เพื่อประชาชน 
กรณปีระสบปัญหา และภยัพบิตัทิีท่ าใหข้าดแคลนน ้า 
๒) จดัสวสัดกิารสนบัสนุนน ้าสะอาดในช่วงภยัแลง้ 
๓) สนบัสนุนหน่วยงานของรฐัและหน่วยงานชุมชนในการเฝ้าระวงัการ
ปนเป้ือนสารพษิในแหล่งน ้าทางการการเกษตร โดยการตรวจไรน ้า ใน
แหล่งน ้าสาธารณะ ตรวจหาโคลฟิอรม์และสารปนเป้ือนในแหล่งน ้าดื่ม   
๔)สนบัสนุนการจดัตัง้กลุ่มองคก์รชุมชนเพื่อสงัเกตการณ์เปลีย่นแปลงของ
สตัวน์ ้า และ ภมูนิิเวศน์เช่น ปลาตาย ผกัตบชวาเน่า  
๕)สนบัสนุนการฝึกอบรมเยาวชนอาสาในการเฝ้าระวงัแหล่งน ้าของชุมชน 
๖)สนบัสนุนกจิกรรมของกลุ่ม เครอืขา่ย ประชาคมรกัษ์ลุ่มน ้า ในท างาน
รว่มกนัเป็นเครอืขา่ยต าบลทีม่นี ้าผ่าน 
๗)การสรา้งความรว่มมอืกบัองคก์รภาครฐัและภาคเอกชนทีม่ทีกัษะ ความ
ช านาญการดา้นการบรหิารจดัการน ้ามาใหถ่้ายทอดองคค์วามรูใ้นลกัษณะ
การท าประโยชน์ เพื่อสงัคมหรอืมกีารคดิค่าใชจ้่ายแบบพอเพยีง (ไมใ่ช่เชงิ
ธุรกจิ) 
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เป้าหมายท่ี ๖ การจดัการน ้าอย่างยัง่ยืนและพรอ้มใช้ส าหรบัทกุคน 
(๘ เป้าประสงค ์๑๑ ตวัช้ีวดั) 

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั 

๖.b สนับสนุนและเพ่ิม
ความเข้มแขง็ในการมีส่วน
ร่วมของชมุชนท้องถ่ินใน
การพฒันาการจดัการน ้า
และสขุอนามยั 

๖.b.๑ ร้อยละของหน่วยงาน
บริหารส่วนท้องถ่ินท่ีจดัตัง้
และวางนโยบายปฏิบติัการ
และกระบวนการปฏิบติั
ด าเนินงานเพ่ือการมีส่วนร่วม
ของชมุชนท้องถ่ินในเร่ืองการ
จดัการน ้าและสขุอนามยั 

งานและกิจกรรม 

๑) จดัท าแผนพฒันาต าบลในการจดัการน ้าอย่างเป็นระบบ 
๒) มคีณะกรรมการลุ่มน ้าชุมชนเพื่อประสานการท างานการบรหิารจดัการ
น ้าของชุมชนรว่มกบัหน่วยงานทัง้ภายใน และภายนอกชุมชน 
๓) สนบัสนุนการท าประชาคมเพื่อก าหนด กฎ กตกิาร ในการจดัการน ้า 
เพื่อการอุปโภค บรโิภค และการเกษตร ในระดบัต าบลและหมูบ่า้น 
๔) ผลกัดนัหน่วยงาน กลุ่มองคก์รชุมชน เยาวชน ประชาชน ประชาคม ใน
การเขา้รว่มกจิกรรมการเฝ้าระวงัการปนเป้ือนสารพษิพืน้ในแหล่งน ้า
ทางการการเกษตร โดยการตรวจไรน ้าในแหล่งน ้าสาธารณะ ตรวจหาโคลิ
ฟอรม์ และสารปนเป้ือนในแหล่งน ้าดื่ม  เป็นตน้ 
๕) สนบัสนุนการจดักจิกรรมของชุมชนในการสรา้งจติส านึกใหป้ระชาชน
เกีย่วกบัมสี่วนรว่มในการจดัการน ้าและสุขอนามยัของต าบลและหมูบ่า้น 
๖) ส่งเสรมิการจดักจิกรรมและโครงการเฝ้าระวงัความเสีย่งดา้นน ้า และภมูิ
นิเวศน์ของกลุ่ม องคก์รชุมชน 
๗) สนบัสนุนการฝึกอบรมเยาวชนอาสา เพื่อส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของภาค
ประชาชนในการเฝ้าระวงัแหล่งน ้าชุมชน 
๘)สนบัสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม เครอืขา่ย ประชาคมรกัษ์ลุ่มน ้า ในการ
ท างานรว่มกนัเป็นเครอืข่ายต าบลทีม่เีสน้ทางน ้าผ่าน 
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กลุ่ม ๑ ทรพัยากรและส่ิงแวดล้อม 

กลุ่ม ๑  

จดัหาน ้าเพ่ือการ
อปุโภค บริโภคและ

บ าบดัน ้าเสีย 

ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มเกษตรกร 
ท าเกษตรอินทรีย ์และปลกู

ผกัเลีย้งสตัวกิ์นเอง 

ฝึกอบรมอาสาสมคัรจดัการภยัพิบติั 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชมุชน 
ในการรณรงคร์กัษาส่ิงแวดล้อม 

และทรพัยากรทางน ้า 

สนับสนุนให้ชมุชนจดั
กิจกรรมปลกูป่าในวนั
ส าคญัต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
พืน้ท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 

๔๐ ของพืน้ท่ี 

๑.การจดัการน ้าท่ีตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน 
๒.จดัท ากติกา ข้อตกลง กฏ 
ระเบียบในการใช้น ้า 
๓.จดัตัง้กองทุนสวสัดิการเพ่ือจดัการน ้า 
๔.การอนุรกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน ้าและป่า 

๑.การสร้างการมีส่วนร่วมในการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาติ 
๒.การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ 
๓.การแปลงทรพัยากรธรรมชาติสู่
เศรษฐกิจชุมชน 

๔.การบริหารจดัการการใช้
ทรพัยากรธรรมชาติ 

๕.การจดัการความรู ้
๑.การพฒันาทกัษะเพ่ือการจดัการภยัพิบติั 
๒.การจดัการภยัพิบติัครอบคลมุทุกระยะ 

๓.การจดัสวสัดิการเพ่ือดแูลช่วยเหลือกรณีภยัพิบติั 
๔.การจดัการทรพัยากรดินน ้าป่า และอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟ ู

๕.การสร้างการเรียนรู้เพ่ือลดปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
๖.การจดัการมลพิษทางบก น ้า อากาศ และลดกา๊ซเรือนกระจก 
๖.การก าหนดข้อตกลงและแผนงานลดโลกร้อน 

๑.การพฒันาอาสาสมคัร 
๒.การส่งเสริมการสรา้งงานสรา้ง
รายได้ 
๓.การส่งเสริมการประมงขนาดเลก็ 
๔.การส่งเสริมการท ากิจกรรมอนุรกัษ์ 
๕.การพฒันากติกา ระเบียบและข้อตกลง 

๑.การสร้างฝายชะลอน ้า 
๒.ส่งเสริมการปลกูพืช ผกั 
สมุนไพรพ้ืนบ้าน 
๓.การอนุรกัษ์และปรบัปรงุดิน 
๔.ส่งเสริมเศรษฐกิจจากระบบ
นิเวศน์และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 



กลุ่ม ๒ เศรษฐกิจและความมัน่คง 

กลุ่ม ๒  

สนับสนุนการจดัท า
ข้อมลูการใช้ไฟฟ้า และ
ความครอบคลมุของ
การเข้าถึงไฟฟ้าของ
ประชากรทกุครวัเรือน 

ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รบัการ
ฝึกอบรมการท าและใช้ปุ๋ ย

อินทรียแ์ละสารป้องกนัแมลง
ศตัรพืูชแบบชีวภาพเพ่ือความ

ยัง่ยืน  

ส่งเสริมกองทนุออมเพ่ือประกอบกิจการ ได้แก่ เกษตร
อินทรีย ์วิสาหกิจชมุชน 

จดัเกบ็และปรบัปรงุข้อมลู
พืน้ฐาน เช่น คนยากจน 
ด้อยโอกาส หน้ีสิน  

สนับสนุนให้ครวัเรือน 
ได้รบัการอ านวยสะดวก  
ปลอดภยัและเข้าถึง 

สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 
เช่น กติการกัษาป่า น ้า ดิน  

๑.ส่งเสริมการผลิตพลงังาน
ทดแทน หรือพลงังานทางเลือก 
๒.พฒันาศกัยภาพและทกัษะ 
๓.ส่งเสริมให้ชุมชนปัน่จกัรยาน 
๔.รณรงคแ์ละด าเนินการคดัแยกขยะ 
๕.ก าหนด กติกา ระเบียบ ข้อตกลงร่วมกนั 

๑.ส่งเสริมและพฒันา
ผลิตภณัฑข์องชุมชน 

๒.พฒันาศกัยภาพและฝึกทกัษะอาชีพ 
๓.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
จ้างงานในชุมชน 
๔.ส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน 

๑.พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานลดมลภาวะ 
๒.ส่งเสริมการสร้างมลูค่าเพ่ิมและการพฒันาอตุสาหกรรมท่ียัง่ยืน 

๓.การเข้าถึงบริการทางการเงินของอตุสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเลก็ 
๔.การสนับสนุนและสร้างนวตักรรมและแหล่งเรียนรู้ในการจดัการมลพิษ 

๑.สนับสนุนการมีอาชีพ สร้างรายได้ เข้าถึง
สวสัดิการสขุภาพและเพ่ิมการออม 
๒.สนับสนุนการพฒันาศกัยภาพ และ
ทกัษะเพ่ิมคณุภาพงาน อาชีพ 
๓.สนับสนุนการมีบทบาทและการมีส่วน
ร่วมอย่างเท่าเทียม 
๔.การเข้าถึงข่าวสารและการน าใช้ 
๕.การเข้าถึงทรพัยากรดินน ้าป่าอย่างเท่าเทียม 

๑.การจดัการท่ีดิน 
๒.การเฝ้าระวงัภยัพิบติั 
๓.การลดขยะและผลกระทบ 

๔.อนุรกัษ์ สืบสานวฒันธรรมท้องถ่ิน 
๕.ช่วยเหลือ เอ้ืออาทรกลุ่มคนเปราะบาง 
๖.อนุรกัษ์ รกัษา มรดกธรรมชาติ 



กลุ่ม ๓ คน สงัคม การศึกษาและยติุธรรม 

กลุ่ม ๓  

สนับสนุนกลุ่มอาชีพ  และส่งเสริมการลดรายจ่าย สนับสนุนการค้นหากลุ่มเป้าหมาย
และส่งเสริมครอบครวัพ่ึงตนเอง

ด้านอาหาร 

สนับสนุนให้อาสาสมคัรดแูลช่วยเหลือ
ด้านสขุภาพและเฝ้าระวงัความเส่ียง 

ปรบัสภาพชมุชนให้ส่งเสริมการเรียนรู้  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกลุ่มองคก์รใน
การพฒันาศกัยภาพเพ่ือเฝ้าระวงัและ
แก้ปัญหาความรนุแรงในเดก็และสตรี 

สนับสนุนแผนและงานของกลุ่ม 
องคก์รชมุชน ในการเฝ้าระวงัความ
เส่ียงและแก้ปัญหาความรนุแรง ข้อ

ขดัแย้ง และจดัการภยัพิบติั 
๑.น าใช้ข้อมูลขจดัความยากจน 

๒.ลดรายจ่าย 
๓.เพ่ิมรายได้ สร้างอาชีพ 

๔.ช่วยเหลือเก้ือกลู 

๑.สร้างการเข้าถึงอาหาร 
๒.การจดัการและน าใช้ข้อมลู 

๓.การสนับสนุนอาหารในชุมชน 
    ท่ีเหมาะสมกบัโรคและวยั 

๔.การอนุรกัษ์พนัธกุรรม พฒันาและน าใช้ 
๕.การพฒันาศกัยภาพการผลิต 
อาหารในชุมชน 
๕.การสร้าง/ผลิตอาหาร 

๑.การพฒันาศกัยภาพและการเรียนรูด้้านสขุภาพ 
๒.การพฒันาและน าใช้ข้อมลู 
๓.การจดัสวสัดิการช่วยเหลือกนั 
๔.การพฒันาบริการสขุภาพในทุกสภาวะ 
๕.การสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสขุภาพ 

๖.การลดปัจจยัเส่ียงและสร้าง
ปัจจยัเสริม 

๑.การเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคณุภาพ 
๒.การพฒันาศกัยภาพผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

๓.การมีและน าใช้ข้อมูลเพ่ือการศึกษา 
๔.จดัสวสัดิการท่ีเอ้ือต่อการศึกษา 

๕.จดัสภาวะแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
๖.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑.สร้างการเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความรนุแรงในสตรีและเดก็หญิง 

๒.สร้างความเข้มแขง็ให้กบัครอบครวั 
๓.สร้างความเท่าเทียมในชุมชน 
๔.การน าใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

๑. รณรงคแ์ละส่งเสริมการท า
กิจกรรมท่ีเอ้ือต่อสงัคมสงบสขุ 
๒.พฒันาและน าใช้ข้อมูล  
๓.ส่งเสริมการมีกลุ่มและเครือข่าย
เฝ้าระวงัและดแูลช่วยเหลือกนั 
๔.สนับสนุนให้มีช่องทางในการ
เรียกร้องและเข้าถึงสิทธิ 



เป้าหมายท่ี ๒ ขจดัความอดอยาก สร้างความมัน่คงทางอาหาร 



เป้าหมายท่ี ๗ ให้ทกุคนเข้าถึงหลงังานท่ียัง่ยืนได้ตามก าลงัของตน 



เป้าหมายท่ี ๑๓ ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาโลกร้อน 
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