
Presentation template 

by 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับและประเด็น 
ที่ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2567 

(WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น)  
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯประเด็น (19) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ 
แผนแม่บทย่อย : 19.1 กำรพัฒนำกำรจดักำรน้ ำเชิงลุ่มน้ ำทั้งระบบเพือ่เพิ่มควำมมั่นคงด้ำนน้ ำของประเทศ 
เป้ำหมำย :              ระดับควำมมั่นคงด้ำนน้ ำอุปโภคบรโิภคเพิ่มขึ้นจำกระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ 5) 190101 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทยอ่ย ปี 2564 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25

67  
 
 ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0103 คุณภำพประปำ  พัฒนำระบบประปำให้น้ ำประปำมีคุณภำพให้ได้มำตรฐำน 
F0104 คุณภำพน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค/บริโภค 
 

 พัฒนำแหล่งน้ ำให้มีคุณภำพได้มำตรฐำนเพื่อกำรอุปโภค
บริโภค 

F0201 แหล่งก ำเนิดมลพิษทำงน้ ำ 
 แผนงำน ป้องกัน ฟื้นฟู รักษำสภำพสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ ำ

ธรรมชำติ 
F0202 ระบบบ ำบัดน้ ำเสียชุมชน  มำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรบ ำบัดน้ ำเสียชุมชน 

F0204 คุณภำพน้ ำตำมแหล่งน้ ำธรรมชำติ  ศึกษำผลกระทบต่อคุณภำพน้ ำตำมแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
F0301 นโยบำยขับเคลื่อนคุณภำพน้ ำอุปโภค/
บริโภค 

 แนวทำงในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนคุณภำพน้ ำอุปโภค/
บริโภคอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้เกิดควำมสมดุล 

F0302 กำรมีส่วนร่วมและกำรติดตำม
ประเมินผล 

 กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรและติดตำม
ประเมินผล 

F0303 กำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
 

 มีมำตรกำรทั้งโครงสร้ำงและกฎระเบียบในกำรใช้น้ ำอย่ำง
สมดุล 

มหาดไทย 
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by 

แผนแม่บทฯประเด็น (19) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ 
แผนแม่บทย่อย : 19.1  กำรพัฒนำกำรจดักำรน้ ำเชิงลุ่มน้ ำทั้งระบบเพือ่เพิ่มควำมมั่นคงด้ำนน้ ำของประเทศ 
 เป้ำหมำย                 ระดับกำรรับมือกับภัยพิบัติด้ำนน้ ำเพิ่มขึน้ 190102 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทยอ่ย ปี 2564 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25

67  
 
 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 
F0101  แผนกำรป้องกันและบรรเทำภัยด้ำนน้ ำ 
 

 กำรจัดท ำแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(ก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดเหตุ)  

 กลไกกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน 
 F0202 แผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน 

F0103 กำรก ำหนดพื้นที่เสี่ยง 
 กำรจัดท ำพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้ครบถ้วนทุกประเภทภัย  
 กลไกกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน 

F0201 ระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภำพ 

 มีระบบกำรแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ  
 เพ่ิมประสิทธิภำพระบบเตือนภัย (แจ้งเตือนให้ครอบคลุมทุก

พื้นที)่ 
F0204 ประเมินควำมเสียหำยและควำมต้องกำร
ฉุกเฉิน  

 แนวทำงกำรประเมินควำมเสียหำยและควำมต้องกำรฉุกเฉิน
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  

F0205 ควำมช่วยเหลือบรรเทำทุกข์ฉุกเฉิน  /  
F0303 มำตรกำรกำรเยียวยำฟื้นฟูที่มี
ประสิทธิภำพ 

 แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำ  
 

F0401 องค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรับตัว กำรจัดกำรภัย
และควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ 
 

 กำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน และประสำนในพื้นที่เพื่อ
สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรับตัว กำรจัดกำรภัย และควำม
เสี่ยงจำกภัยพิบัติ เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือ
กับภัยพิบัต ิ

F0101 

1) การจดัท าแผนการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั (ก่อนเกิด ขณะเกิด และหลงัเกิดเหตุ) 2
) กลไกการบูรณาการระหวา่งหน่วยงาน 

F0202   

F0103 
1) การจดัท าพื้นท่ีเส่ียงภยัใหค้รบถว้นทุกประเภท
ภยั 2) กลไกการบูรณาการระหวา่งหน่วยงาน 

F0201 

1) มีระบบการแจง้เตือนภยัท่ีรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภยั 
(แจง้เตือนใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี) 

F0204 
1) แนวทางการประเมินความเสียหายและความ
ตอ้งการฉุกเฉินใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี  

F0303 2) แนวทางการใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยา  
F0205   

F0401 

1) การบูรณาการระหวา่งหน่วยงาน และประสาน
ในพื้นท่ีเพื่อสร้างองคค์วามรู้ดา้นการปรับตวั การ
จดัการภยั และความเส่ียงจากภยัพิบติั เพื่เป็นการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบัภยัพิบติั 
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯประเด็น (19) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ 
แผนแม่บทย่อย : 19.1  กำรพัฒนำกำรจดักำรน้ ำเชิงลุ่มน้ ำทั้งระบบเพือ่เพิ่มควำมมั่นคงด้ำนน้ ำของประเทศ 
 เป้ำหมำย :               ระดับธรรมำภิบำลในกำรบรหิำรจัดกำรน้ ำ 190103 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทยอ่ย ปี 2564 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25

67  
 
 ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 องค์กรด้ำนน้ ำที่มีประสิทธิภำพ   สร้ำงควำมเข็มแข็งให้ คณะกรรมกำรลุ่มน้ ำ องค์กรผู้ใช้น้ ำ 

F0103 ควำมร่วมมือต่ำงประเทศ 
 จัดท ำข้อตกลง ควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน้ ำ

ระหว่ำงประเทศ 

F0104 กำรจัดกำรแผนงำนและงบประมำณ 
 ปรับปรุงระบบกำรติดตำมทรัพยำกรน้ ำ กำรวัดและควำม

พร้อมของข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ   
F0201 งำนวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ  กำรส ำรวจและประเมินศักยภำพและคุณภำพน้ ำ 
F0301 ประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำร 
 

 / 
 

F0302 บุคลำกรที่มีศักยภำพ 
 

 กำรจัดท ำแผนที่น้ ำบำดำลและประชำสัมพันธ์องค์ควำมรู้  
 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหำรกำร

จัดกำรน้ ำ 
F0303  กำรจัดกำรน้ ำชุมชนที่มีประสิทธิภำพ                
(IWRM) 

 บูรณำกำรของกำรจัดกำรน้ ำในภำคส่วนและข้อบังคับต่ำงๆ 

F0304 กำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกำร
พัฒนำเครื่องมือกำรจัดกำร  

 ส่งเสริมนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ ำและวิธีกำรแก้ปัญหำที่
เหมำะสมในท้องถิ่น   

F0101 / 

F0103 / 

F0104 / 

F0201 
1) การส ารวจและประเมินศกัยภาพและคุณภาพ
น ้า 

F0303 / 

F0304 / 

F0302 

1) การจดัท าแผนท่ีน ้าบาดาลและประชาสัมพนัธ์
องคค์วามรู้ 2) พฒันาศกัยภาพบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบบริหารการจกัารน ้า 

F0301 / 

สทนช 
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by 

แผนแม่บทฯประเด็น (19) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ 
แผนแม่บทย่อย : 19.2 กำรเพิ่มผลิตภำพของน้ ำทั้งระบบในกำรใชน้้ ำอยำ่งประหยัด รู้คุณค่ำ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรใชน้้ ำ

ให้ทัดเทียมกับระดับสำกล 
 เป้ำหมำย :             ระดับควำมมั่นคงด้ำนน้ ำในเขตเมืองเพิ่มมำกขึ้น 190201 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทยอ่ย ปี 2564 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25

67  
 
 

ปัจจัยที่จ ำเป็นตอ้งมี 
โครงกำรฯ รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

 
F0102 กำรเข้ำถึงน้ ำประปำในเขต
เมือง 
  

 กำรเข้ำถึงน้ ำอุปโภคบริโภค อย่ำงพอเพียงได้
มำตรฐำนในเขตเมือง  
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by 

แผนแม่บทฯประเด็น (19) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ 

เป้ำหมำย :             ระดับควำมมั่นคงด้ำนน้ ำเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 
ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทยอ่ย ปี 2564 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25

67  
 
 

แผนแม่บทย่อย : 19.2 กำรเพิ่มผลิตภำพของน้ ำทั้งระบบในกำรใชน้้ ำอยำ่งประหยัด รู้คุณค่ำ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรใชน้้ ำ
ให้ทัดเทียมกับระดับสำกล 

 190202 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 แหล่งกักเก็บน้ ำทีเ่พียงพอ  
และมีศักยภำพ 

 พัฒนำพื้นที่เก็บกักน้ ำให้เต็ม
ศักยภำพ  

F0102 ระบบกระจำยน้ ำที่มี
ประสิทธิภำพ 

 พัฒนำระบบชลประทำนให้เต็ม
ศักยภำพ  
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by 

แผนแม่บทฯประเด็น (19) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ 
แผนแม่บทย่อย : 19.2 กำรเพิ่มผลิตภำพของน้ ำทั้งระบบในกำรใชน้้ ำอยำ่งประหยัด รู้คุณค่ำ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรใชน้้ ำ

ทัดเทียมกับระดับสำกล 
 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทยอ่ย ปี 2564 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25

67  
 
 

190203    เป้ำหมำย :               ผลิตภำพจำกกำรใชน้้ ำเพิ่มขึ้น  

สทนช 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 
F0103 กำรวิเครำะห์กำรขำดแคลนน้ ำ  จัดท ำบัญชีน้ ำ 

 จัดท ำแผนป้องกันภำวะน้ ำแล้ง 
F0104 กำรจัดสรรน้ ำ  ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดสรรน้ ำในแต่ละกิจกรรมให้

สอดคล้องบริบทและควำมต้องกำรแต่ละลุ่มน้ ำ 
F0105 บริหำรจัดกำรควำมต้องกำรใช้น้ ำ  กำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรพืช ดิน และน้ ำ 

 ส่งเสริมกำรลงทุนที่เหมำะสมของท้องถิ่นในกำรใช้ประโยชน์
โครงกำรขนำดเล็กในกำรสร้ำงรำยได้  

F0106 กำรบริหำรจัดกำรน้ ำเสียระดับชุมชนและ
ครัวเรือน  

 น ำน้ ำเสียจำกระบบครัวเรือนและอุตสำหกรรมกลับมำใช้ใหม่  
 กำรจัดกำรน้ ำเสีย ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และส่งเสริมกำรน ำน้ ำ

เสียกลับมำใช้ใหม่ 
F0201 เทคโนโลยีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ  เทคโนโลยีกำรประหยัดน้ ำแบบผสมผสำนที่มีประสิทธิภำพ  

 กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตน้ ำ  
 กำรประหยัดน้ ำภำคเกษตรน้ ำฝนและชลประทำน 

F0204 นวัตกรรมประหยัดน้ ำ  ส่งเสริมกำรน ำน้ ำกลับมำใช้ใหม่  
 ส่งเสริมเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมในกิจกรรม 

ด้ำนน้ ำ 
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯประเด็น (19) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ 
แผนแม่บทย่อย : 19.3 กำรพัฒนำกำรจดักำรน้ ำเชิงลุ่มน้ ำทั้งระบบเพือ่ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำของประเทศ 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทยอ่ย ปี 2564 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25

67  
 
 

เป้ำหมำย :              แม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติทั่วประเมชทศมีระบบนิเวศและทัศนียภำพที่ดี ที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน 190301 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 
F0201 แนวทำงด้ำนวิศวกรรมและภูมิสถำปัตย์/
มำตรฐำนดัชนีสุขภำพแม่น้ ำ (River health Index)/
มำตรกำร/เป้ำหมำยเชิงพ้ืนที่ 

 ยกระดับกำรพัฒนำ จัดกำรและคุณภำพน้ ำ 
 เฝ้ำระวัง ติดตำมและตรวจสอบคุณภำพน้ ำในพื้นที่เสี่ยง 
 จัดท ำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์แผนแม่บทกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 

โดยประยุกต์ใช้ River Health Index 
 ส ำรวจและติดตำมข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ ำตลอดจนควำม

หลำกหลำยทำงชีวภำพในเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ ำ  
 กำรอนุรักษ์และปรับปรุงระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ ำ 
 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ ำพร้อมพัฒนำระบบกระจำยน้ ำในพื้นที่

เกษตร  
 กำรลดของเสียและจัดกำรคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำสำยหลัก 
 จัดท ำรำยงำนสถำนภำพของพื้นที่ชุ่มน้ ำและล ำน้ ำสำยหลัก  
 รวบรวมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร

น้ ำ จัดท ำรูปแบบมำตรฐำนในกำรอนุญำตและควบคุม 
กำรใช้ทรัพยำกรน้ ำ  

 กำรเพ่ิมมประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำ 3R และกำรประเมินมูลค่ำ
เศรษฐศำสตร์กำรใช้น้ ำในภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรเกษตร 
และภำคบริกำร  

F0303 กำรมีส่วนร่วมและกำรบูรณำกำรหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง 

 

F0301 กำรบังคับใช้กฎหมำยหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 

F0203 กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนำในทุกมิติ ให้มี
ระบบนิเวศและทัศนียภำพที่ดี 

 

F0202 แผนอนุรักษ์และฟ้ืนฟู แม่น้ ำ/ล ำน้ ำที่ผ่ำน
ชุมชน/พื้นที่ชุ่มน้ ำ 
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