


ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ แผนแม่บทฯประเด็น (19)   
แผนแม่บทย่อย : 19.1 การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าท้ังระบบเพ่ือเพิ่มความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ 
เป้าหมาย               ระดับความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากระดบั 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ5) 190101 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

ระดับความมั่นคงด้าน
น้้าอุปโภคบริโภค

เพ่ิมขึ้นจากระดับ 3  
ให้เป็นระดับ 4  
(สูงสุดที่ระดับ5) 

V01 การเข้าถึงน้้าอุปโภค/บริโภค อย่างเพียงพอได้มาตรฐาน 

 F0101 การส้ารวจ ออกแบบ มาตรฐานแหล่งน้้าต้นทุน 
 F0102 ประสิทธิภาพระบบน้้าประปา  
 F0103 คุณภาพประปา 
 F0104 คุณภาพน้้าเพ่ือการอุปโภค/บริโภค 

V02 การบริหารจัดการคุณภาพน้้า 

 F0201 แหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้า  
 F0202 ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 
 F0203 การจัดสรรน้้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ 
 F0204 คุณภาพน้้าตามแหล่งน้้าธรรมชาติ 
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V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาความมั่นคงด้านน้า้อุปโภคบริโภค 

 F0301 นโยบายขับเคลื่อนคุณภาพน้้าอุปโภค/บริโภค 
 F0302 การมีส่วนร่วมและการติดตามประเมินผล 
 F0303 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
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 F0304 นวัตกรรมประหยัดน้้า 
 F0305 จิตส้านึกในการอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า 
 F0306 ข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 



เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย 

การรับมือกบั
พิบัติภัยด้านน้า้

เพิ่มขึ้น 

V01 การเตรียมความพร้อม  

 F0101 แผนการป้องกันและบรรเทาภัยด้านน้้า 

 F0102 ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัต ิ

 F0103 การก้าหนดพ้ืนที่เสี่ยง 

 F0104 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ป้องกัน 
          และบรรเทาอุทกภัย  

 F0105 การจัดการแหล่งน้้านอกเขตชลประทาน 

V02 การเผชิญสถานการณ์ภัย 

 F0201 ระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 

 F0202 แผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน 

 F0203 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 F0204 ประเมินความเสียหายและความต้องการฉุกเฉิน  

 F0205 ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน 
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการการรับมือกบัพิบัตภิัยดา้นน้า้ 

 F0401 องค์ความรู้ด้านการปรับตัว การจัดการภัยและความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

 F0402 การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

 F0403 เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม 

 F0404 การจัดการน้้าชุมชน 
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V03 การบรรเทาและฟื้นฟู 

 F0301 ประสิทธิภาพการประเมินความเสียหาย 

 F0302 แผน/มาตรการการฟ้ืนฟูที่มีประสิทธิภาพ 

 F0303 มาตรการการเยียวยาฟ้ืนฟูที่มีประสิทธิภาพ 

ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ แผนแม่บทฯประเด็น (19)   
แผนแม่บทย่อย : 19.1 การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ 
เป้าหมาย               การรับมือกบัพิบตัิภยัด้านน้า้เพิ่มขึ้น 190102 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ แผนแม่บทฯประเด็น (19)   
แผนแม่บทย่อย : 19.1 การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าท้ังระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ 
เป้าหมาย                 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้้าเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน 190103 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ

น้้าเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 
64 คะแนน ให้เป็น  

80 คะแนน 

V01 การบริหารจัดการ  

 F0101 องค์กรด้านน้้าที่มีประสิทธิภาพ   

 F0102 แผนบริหารจัดการน้้าที่เป็นธรรม 

 F0103 ความร่วมมือต่างประเทศ 

V02 งานวิจัย/นวัตกรรม 

 F0201  งานวิจัยด้านการบริหารจัดการน้้า 
 F0202  นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้้า 
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V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการยกระดับธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการน้้า 

 F0301 ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 

 F0302 บุคลากรที่มีศักยภาพ 

 F0303 การจัดการน้้าชุมชนที่มีประสิทธิภาพ  (IWRM) 

 F0304 การมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งการพัฒนา 
         เคร่ืองมือการจัดการ  

หน
่วย

งา
น 

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

 

 F0305 เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 F0306 ฐานข้อมูลด้านลุ่มน้า้ของประเทศ 

 F0307 การบังคับใช้กฎหมาย    

 F0308 กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เอื้อต่อการบริหารจัดการน้้า 

 F0104 การจัดการแผนงาน 
         และงบประมาณ 

 F0105 การติดตามและการ 
         ประเมินผลที่มีศักยภาพ 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ แผนแม่บทฯประเด็น (19)   
แผนแม่บทย่อย : 19.2  การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้้าอย่างประหยัด  
                             รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
เป้าหมาย                  ระดับความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมืองเพิ่มขึ้น 190201 

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย 

ระดับความ
มั่นคงด้านน้้า
ในเขตเมือง

เพ่ิมขึ้น 

V01 การเข้าถึงน้้าอุปโภค/บริโภค  
อย่างเพียงพอได้มาตรฐานในเขตเมือง 

 F0101 ศักยภาพในการบ้ารุงรักษา 

 F0102 การเข้าถึงน้้าประปาในเขตเมือง  

 F0103 แหล่งน้้าดิบส้ารอง/การใช้แหล่งน้้าข้ามลุ่มน้้า 

 F0104 การลดน้้าสูญเสียในเส้นท่อ 

V02 การบริหารจัดการคุณภาพน้้า 

 F0201 การควบคุมแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้า  

 F0202 ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนและระดับครัวเรือน 
         ที่มีประสิทธิภาพ 

 F0203 เฝ้าระวังและการตรวจสอบคุณภาพน้้าในเขตเมือง 

 F0204 การบริหารจัดการน้้าเสีย 
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมือง 

 F0401 นโยบายขับเคลื่อนคุณภาพน้้าในเขตเมือง 

 F0402  การมีส่วนร่วมและการติดตามประเมินผล 

 F0403  การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 F0404 ความตระหนักในการประหยัดและอนุรักษ์น้้าภาคบริการ/ท่องเท่ียว 

 F0405 จิตส้านึกในการอนุรักษ์ 

 F0406 การบริหารจัดการความเสี่ยงความมั่นคงน้้าในชุมชนเมือง 

V03 การเผชิญสถานการณ์ภัย 

 F0301 ระบบป้องกันน้้าท่วมท่ีมีประสิทธิภาพ 

 F0302 ระบบระบายน้้าท่ีมีประสิทธิภาพ 

 F0303 การบังคับใช้ผังเมือง/ผังการระบายน้้า 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ แผนแม่บทฯประเด็น (19)   
แผนแม่บทย่อย : 19.2  การเพ่ิมผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้้าอย่างประหยัด  
                             รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

เป้าหมาย                    ระดับความมั่นคงน้้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเพิ่มข้ึน 190202 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

ระดับความมั่นคงน้้า
เพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น
เพ่ิมขึ้น 

V01 พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้้าต้นทุนและระบบกระจายน้้า 

 F0101 แหล่งกักเกบ็น้้าที่เพียงพอและมีศักยภาพ 
 F0102 ระบบกระจายน้้าที่มีประสิทธิภาพ 
 F0103 แหล่งน้้าทางเลือก/น้าน้้าเสียมาใช้ใหม ่
 F0104 ระบบเชื่อมโยงน้้าข้ามลุ่มน้้า 

V02 ระบบบริหารจัดการ 

 F0201 บริหารจัดการความต้องการใช้น้้า  
 F0202 การบริหารจัดการน้้าข้ามลุ่มน้้า 
 F0203 การสร้างเครือข่ายผูใ้ช้น้้า 
 F0204 แผนการบริหารน้้าที่มีประสิทธิภาพ 
 F0205 ระบบชลประทานท่ีมีศักยภาพและเพียงพอ 
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V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อมั่นคงน้้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกจิเพ่ิมขึ้น 

 F0301  การจัดหาแหล่งน้้าส้ารอง  
 F0302   การบังคับใช้กฎหมาย 
 F0303   การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 F0304   การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
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ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ แผนแม่บทฯประเด็น (19)   
แผนแม่บทย่อย : 19.2  การเพ่ิมผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้้าอย่างประหยัด  
                             รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

เป้าหมาย                     ผลิตภาพจากการใช้น้้าเพิ่มขึ้น  190203 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

ผลิตภาพจาก 
การใช้น้้าเพ่ิมขึ้น 

V01 การบริหารจัดการน้้า 

 F0101 ปริมาณการใช้น้้าในการผลิต   
 F0102 อัตราการใช้น้้าภาคครัวเรือน บริการ เกษตร  อุตสาหกรรม 
 F0103 การวิเคราะห์การขนาดแคลนน้้า 
 F0104 การจัดสรรน้้า 
 F0105 บริหารจัดการความต้องการใช้น้้า 
 F0106 การบริหารจัดการน้้าเสียในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน 

V02 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลิตภาพการใช้น้้าเพิ่มขึ้น  

 F0201 เทคโนโลยีการบริการจัดการน้้า   
 F0202 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 F0203 ความตระหนักในการใช้น้้าและการประหยัด 
 F0204 นวัตกรรมประหยัดน้้า 
 F0205 มาตรฐานการบริหารจัดการน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

         ตามมาตรฐานสากล 
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ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 
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ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ แผนแม่บทฯประเด็น (19)   
แผนแม่บทย่อย : 19.3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้้าล้าคลองและแหลง่น้้าธรรมชาติทั่วประเทศ 
เป้าหมาย                  แม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและ ทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น  190301 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

แม่น้้าล้าคลองและ
แหล่งน้้าธรรมชาติ

ทั่วประเทศมี 
ระบบนิเวศและ 
ทัศนียภาพที่ดี  
มีคุณภาพได้

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

V01 พิสูจน์สิทธิและป้องกันการรุกล้้า  
แม่น้้า แหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ 

 F0101  เทคโนโลยีการส้ารวจ 

 F0102   ทะเบียนและฐานข้อมูลด้านแหล่งน้้าของประเทศ   

 F0103   การตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ 

 F0104   การป้องกันการรุกล้้าแนวเขตแม่น้้าและแหล่งน้้าธรรมชาติ 
  

V02 การบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา  
แม่น้้า ล้าคลอง แหล่งน้้าธรรมชาติ 

 F0201  แนวทางด้านวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย/์มาตรฐานดัชนีสุขภาพแม่น้้า  
           (River health Index)/มาตรการ/เป้าหมายเชิงพื้นที่ 

 F0202 แผนอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้้า/ล้าน้้าที่ผ่านชุมชน/พื้นที่ชุ่มน้้า 

 F0203  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาในทุกมิติ ให้มีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี 

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศให้มีทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน  

 F0301 การบังคับใช้กฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 F0302  หลักเกณฑแ์ละวิธีการเพ่ือการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้้าสาธารณะ 
 F0303  การมีส่วนร่วมและการบูรณาการหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 F0304   การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท 
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ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 


