ยุทธศาสตร ที่ 3 การจัดการทรัพยากรน้ํา
เปาประสงค: สงเสริมการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ (IWRM) เพื่อให%เกิดความยั่งยืนสําหรับทรัพยากรน้ํา
สามารถเข%าถึงได%อยางเป-นธรรม และปริมาณน้ําที่เพียงพอโดยมีคุณภาพที่ยอมรับได%เพื่อตอบสนอง
ความต%องการของประชาชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล%อม
เปาหมาย:

การจัดการน้ําเพื่อแก%ไขป:ญหาทรัพยากรน้ําในระดับประเทศและภูมิภาค โดยเน%นถึงการปรับปรุง
คุณภาพน้ําดื่มและน้ําใช%ที่ถูกสุขอนามัย การบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ:
1. สนับสนุนการดําเนินการเพื่อการอนุรักษ= ฟ?@นฟูทรัพยากรน้ํา ตลอดจนจัดสรรการใช%ทรัพยากรน้ํา
2. พัฒนากลไกความรวมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําระดับประเทศและภูมิภาค
3. พัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพน้ําให%เป-นไปตามมาตรฐานและมีปริมาณน้ําที่เพียงพอกับความต%องการ
ของประชาชน
แผนงาน:
1. การจัดทํายุทธศาสตร=และกรอบแนวทาง/ตัวชี้วัดในการบริหารจัดการน้ํา
2. การสร%างความตระหนักรู%และความรวมมือกับภาคสวนตางๆ
3. การอนุรักษ=ทรัพยากรน้ํา
4. การพัฒนาคุณภาพน้ําและน้ําที่ถูกสุขอนามัย
5. ภัยพิบัติที่เกี่ยวข%อง
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดอาเซียน
แผนงาน 1: การจัดทํายุทธศาสตรและกรอบแนวทาง/ตัวชี้วัดในการบริหารจัดการน้ํา
1. พัฒนายุทธศาสตร=กรอบตัวชี้วัดในการบริหารจัดการน้ํา
2. พัฒนาการจัดการข%อมูลและระบบการรายงานข%อมูลน้ํา
3. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/การจัดฝJกอบรม
4. การประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

1.
2.
3.
4.

ตัวชี้วัดประเทศไทย

พัฒนายุทธศาสตร=กรอบตัวชี้วัดในการบริหารจัดการน้ํา
พัฒนาการจัดการข%อมูลและระบบการรายงานข%อมูลน้ํา
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/การจัดฝJกอบรม
การประเมินผลการดําเนินกิจกรรมของประเทศและ ทส.

แผนงาน 2: การสร.างความตระหนักรู.และความร0วมมือกับภาคส0วนต0างๆ
5. ความตระหนักและการมีสวนรวมของประชาชนเพิ่มขึ้นในเรื่อง
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ
6. พัฒนาความรวมมือระหวางภาคสวนที่เกี่ยวข%องและเชื่อมโยงสู
ภาคสวนอื่นๆ
7. การจัดประชุมหารือ/การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
8. รายการข%อมูลการแลกเปลี่ยน

5. สงเสริมการสร%างความตระหนักรูร% ะหวางภาคสวนในการบริหาร
จัดการน้ํา
6. พัฒนาความรวมมือระหวางภาคสวนที่เกี่ยวข%องและเชื่อมโยงสูภาพ
สวนอื่นๆ
7. การจัดประชุมหารือ/การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
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ตัวชี้วัดอาเซียน
แผนงาน 3: การอนุรกั ษทรัพยากรน้ํา
9. กรอบแนวทางการบริหารจัดการการความต%องการใช%น้ําอาเซียน
10. กรอบแนวทางการจัดการน้ําต%นทุนอาเซียน
11. กรอบแนวทางการอนุรักษ=ทรัพยากรน้ําอาเซียน
12. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา

ตัวชี้วัดประเทศไทย
8. กรอบแนวทางการบริหารจัดการความต%องการใช%น้ํา (Water
Demand Management) ของประเทศไทย
9. กรอบแนวทางการจัดการน้ําต%นทุน (Water Supply
Management)ของประเทศไทย
10. กรอบแนวทางการอนุรักษ=ทรัพยากรน้ํา (Water Resources
Conservation)
11. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา เกีย่ วกับการอนุรักษ=
ทรัพยากรน้ํา

แผนงาน 4: การพัฒนาคุณภาพน้ําและน้ําที่ถูกสุขอนามัย
13. เปอร=เซ็นต=คณ
ุ ภาพน้ําที่มีการปรับปรุงดีขึ้น
14. เปอร=เซ็นต=สุขอนามัยที่ได%มีการปรับปรุงดีขึ้น
15. การเข%ารวมที่เข%มแข็งของชุมชน ภาคเอกชน และภาคสวนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข%อง ในการปรับปรุงการจัดการคุณภาพน้ําและสุขอนามัย
ให%ดีขึ้น
- จํานวนและการครอบคลุมของความเป-นหุ%นสวนภาครัฐและ
เอกชนในเรื่องการจัดสรรน้ําและจัดการสุขอนามัย
- การอ%างอิงดัชนีชี้วัด AWGWRM
- จํานวนผู%เข%ารวมฝJกอบรมและความเสมอภาค ในเรื่อง
เพศหญิง-ชาย

12. การปรับปรุงคุณภาพน้ําให%อยูในมาตรฐานคุณภาพที่ดี
13. การปรับปรุงน้ําที่ถูกสุขอนามัย
14. การสร%างความเข%มแข็งของชุมชน ภาคสวนเอกชนและภาคสวน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข%อง ในการปรับปรุงคุณภาพน้ําและจัดการน้ําที่ถูก
สุขอนามัย
15. จํานวนภาคสวนที่ให%ความรวมมือตัวชี้วัดที่เกี่ยวข%องคณะทํางาน
ด%านทรัพยากรน้าํ

แผนงาน 5: ภัยพิบัติที่เกี่ยวข.องกับน้ํา
16. การดําเนินการตามแบบปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการภัยพิบัติที่
เกี่ยวข%องกับน้ํา
17. พัฒนาชุมชนและระบบนิเวศให%มีการปรับตัวสามารถรองรับ
ผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติที่เกี่ยวข%องกับน้ํา
18. พัฒนาความรวมมือรวมกับคณะกรรมการด%านการจัดการภัย
พิบัติธรรมชาติ

16. การดําเนินการตามแบบปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการภัยพิบัติที่
เกี่ยวข%องกับน้ํา
17. พัฒนาชุมชนและระบบนิเวศให%มีการปรับตัวสามารถรองรับ
ผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติที่เกี่ยวข%องกับน้ํา
18. พัฒนาความรวมมือรวมกับคณะกรรมการด%านการจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต.ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรน้ํา
ตัวชี้วัด

กิจกรรมภายใต. ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน0วยงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
แหล0งงบประมาณ/
หน0วยงาน
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน (บาท)
แผนงาน 1: จัดทํายุทธศาสตรและกรอบแนวทาง/ตัวชี้วัดในการบริหารจัดการน้ํา
ตัวชี้วัด ASEAN
1. รวบรวม จัดเก็บข%อมูล 1. รวบรวมจัดเก็บข%อมูลการ ก.สาธารณสุข
ประมาณปpละ
1. พัฒนายุทธศาสตร=กรอบ ขาวสารเกี่ยวกับแบบปฏิบัติ เฝkาระวังคุณภาพน้ําบริโภค (กรมอนามัย)
500,000 บาท
ตัวชี้วัดในการบริหารจัดการ ที่ดีของกิจกรรมการบริหาร ครัวเรือนในฐานข%อมูล DOH
น้ํา
จัดการน้ํา
dashboard
2. พัฒนาการจัดการข%อมูล
และระบบการรายงานข%อมูล
น้ํา
3. การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/การจัดฝJกอบรม
4. การประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดประเทศไทย
1. พัฒนายุทธศาสตร=กรอบ
ตัวชี้วัดในการบริหารจัดการน้ํา
2. พัฒนาการจัดการข%อมูลและ
ระบบการรายงานข%อมูลน้ํา
3. การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/การจัดฝJกอบรม 2. เผยแพรกรอบแนวทาง
4. การประเมินผลการดําเนิน และตัวชี้วัดการบริหาร
จัดการน้าํ ของภาคสวนตางๆ
กิจกรรมของประเทศและ
ทส.

1.จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการวาด%วยการ
ประเมินเปรียบเทียบและ
กําหนดเปkาหมายการ
ดําเนินงานขององค=กรลุมน้ํา

ทน.

ทน./ 470,000

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
1. มีขอมูลคุณภาพน้ํา
บริโภคในครัวเรือนจาก
การเฝาระวังในแหล%ง
น้ํา บริโภค ประเภท
ต%าง ๆไดแก% น้ําประปา
, น้ําตูหยอดเหรียญ,
น้ําบรรจุถัง 20 ลิตร,
น้ําบ%อตื้น, น้ําฝน, น้ํา
บาดาล 2. เป2นแหล%ง
อางอิงขมูลคุณภาพน้ํา
บริโภคในครัวเรือนของ
ประเทศ 3. มีการ
วิเคราะห5ขอมูลเพือ่
สื่อสารความเสี่ยงใน
เรื่องคุณภาพน้ําบริโภค
ครัวเรือนแก%ประชาชน

มีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการวาด%วยการ
ประเมินเปรียบเทียบ
และกําหนดเปkาหมาย
การดําเนินงานของ
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ตัวชี้วัด

กิจกรรมภายใต. ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน0วยงาน
อยางเป-นระบบ
(International Workshop
on RBO Performance
Benchmarking)

3. สนับสนุนกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู%

ระยะเวลาดําเนินการ
แหล0งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
องค=กรลุมน้ําอยางเป-น
ระบบ

ทน.

4. สนับสนุนการเสริมสร%าง
ขีดความสามารถ
5. จัดการ/พัฒนาเว็บไซต=
1. รายงานกิจกรรม/ขาวสาร
http://aseaniwrm.water. ด%านการจัดการทรัพยากรน้ํา
gov.my
ในประเทศไทยลงเว็บไซต=
http://aseaniwrm.water.
gov.my

6. อัพเดทและจัดการระบบ
ฐานข%อมูลการรายงาน
สถานการณ=น้ําของอาเซียน

หน0วยงาน

2. บูรณาการจัดทําตัวชี้วัด
อาเซียนด%านประเมิน
สมรรถนะการบริหารจัดการ
น้ําแบบบูรณาการ (ASEAN
IWRM Performance

ทน.

ไมมีคาใช%จาย

ทน.

ไมมีคาใช%จาย

-เป-นหนึ่งในกิจกรรม
ภายใต%กรอบ
คณะทํางาน
AWGWRM
-ได%เผยแพรกิจกรรม
หรือขาวสารด%านการ
จัดการทรัพยากรน้ํา
ภายใต%คณะทํางาน
AWGWRM ที่
ดําเนินการโดยกรม
ทรัพยากรน้ํา
- การจัดทําตัวชี้วัด
อาเซียนด%านการ
ประเมินสมรรถนะการ
บริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการของ
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ตัวชี้วัด

กิจกรรมภายใต. ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน0วยงาน
Indicators) รวมกับ
หนวยงานที่เกีย่ วข%อง และ
อัพเดทลงระบบ

7. การประเมินผลการ
ดําเนินงานของประเทศ
สมาชิก
แผนงาน 2: การสร.างความตระหนักรู.และความร0วมมือกับภาคส0วนต0างๆ
ตัวชี้วัด ASEAN
1. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับ 1. จัดประชุมชี้แจงการ
5. สงเสริมการสร%างความ
การบริหารจัดการน้ํารวมกับ ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ตระหนักรู%ระหวางภาคสวนใน ภาคสวน
ระบบบริการอนามัย
การบริหารจัดการน้ํา
สิ่งแวดล%อมด%านการจัดการ
6. พัฒนาความรวมมือ
คุณภาพน้ําบริโภค (EHA
ระหวางภาคสวนที่เกี่ยวข%อง
2001-2003)และโครงการ
และเชื่อมโยงสูภาคสวนอื่นๆ
Water is Life
7. การจัดประชุมหารือ/การ 2. การสงเสริมด%าน
2. พัฒนาสื่อเพื่อสร%างความ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การศึกษา สื่อสาร
ตระหนักรูใ% นเรื่องคุณภาพ
8. รายการข%อมูลการ
ประชาสัมพันธ=เพื่อสร%าง
น้ําบริโภค
แลกเปลี่ยน
ความตระหนักรู%
ตัวชี้วัดประเทศไทย
5. สงเสริมการสร%างความ
3. พัฒนาขีดความสามารถ
ตระหนักรู%ระหวางภาคสวนใน
ในการแลกเปลี่ยนข%อมูล/
การบริหารจัดการน้ํา
กิจกรรมที่เกีย่ วข%อง

หน0วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
แหล0งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน (บาท)

ก.สาธารณสุข
(กรมอนามัย)

กรมอนามัย

ก.สาธารณสุข
(กรมอนามัย)

กรมอนามัย

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
ประเทศไทย

อปท.มีการพัฒนา
คุณภาพระบบการ
จัดการคุณภาพน้ํา
บริโภค (EHA 20012003) ตามเปkาหมาย

ก
ก
!
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6. พัฒนาความรวมมือ
ระหวางภาคสวนที่เกี่ยวข%อง
และเชื่อมโยงสูภาคสวนอื่นๆ
7. การจัดประชุมหารือ/การ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมภายใต. ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน0วยงาน

หน0วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
แหล0งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

4. แลกเปลี่ยนข%อมูล/
กิจกรรมที่เกีย่ วข%อง
5. ดําเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข%องกับน้ําและพลังงาน
เชน พลังงานน้ํา น้ําและ
อาหาร
6. พัฒนาขีดความสามารถ โครงการพัฒนาศักยภาพใน
ในการดําเนินกิจกรรมที่
การบริหารจัดการทรัพยากร
เกี่ยวข%อง
น้ํา

ทน.

ทน.

กรมทรัพยากรน้ํามี
การดําเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพใน
กาบริหาจัดการ
ทรัพยากรน้ํา เพื่อ
ถายทอดองค=ความรู%
ด%านการบริหาร
จัดการน้ํารให%แกผู%ที่มี
สวนได%สวนเสียด%าน
การจัดการน้ําในพื้นที่
ซึ่งประกอบด%วย
โครงการพัฒนา
ศักยภาพใน
ปpงบประมาณ พ.ศ.
2562 รวม 7
โครงการ
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แผนงาน 3: การอนุรกั ษทรัพยากรน้ํา
ตัวชี้วัด ASEAN
9. กรอบแนวทางการบริหาร 1. รวบรวม จัดเก็บข%อมูล
จัดการการใช%น้ําอาเซียน
ขาวสารเกี่ยวกับแบบปฏิบัติ
10. กรอบแนวทางการจัดการ ที่ดี
น้ําใช%อาเซียน
11. กรอบแนวทางการ
อนุรักษ=ทรัพยากรน้ําอาเซียน
12. การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา
ตัวชี้วัดประเทศไทย
8. กรอบแนวทางการบริหาร
จัดการการใช%น้ําของประเทศ
ไทย
9. กรอบแนวทางการจัดการ
น้ําใช%ของประเทศไทย
10. กรอบแนวทางการ
อนุรักษ=ทรัพยากรน้ําอาเซียน
11. การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เกีย่ วกับ
การอนุรักษ=ทรัพยากรน้ํา

โครงการ/กิจกรรมของ
หน0วยงาน

หน0วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
แหล0งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

1. โครงการวางเครือขาย
สังเกตการณ=น้ําบาดาล
เพื่อสังเกตการณ=น้ําบาดาล

ทบ.

ทบ./
54,362,400

รายงานสถานการณ=
น้ําบาดาลทั้งด%าน
ปริมาณและคุณภาพ
น้ําบาดาลทั่วประเทศ

2. โครงการระบบติดตาม
เฝkาระวังระดับน้ําบาดาล
และคุณภาพน้ําบาดาล
เพื่อประเทศ

ทบ.

ทบ./
281,059,400

มาตรการหรือแผนงาน
ด%านการอนุรักษ=และฟ?@นฟู
ทรัพยากรน้ําบาดาล
เพื่อควบคุมและปkองกัน
ผลกระทบที่มีตอ
แหลงน้ําบาดาล

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา เพื่อพัฒนาแผนแนว
ทางการบริหารจัดการการ
ใช%น้ํา
3. พัฒนาขีดความสามารถ
ในการดําเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข%อง
4. รวบรวม จัดเก็บข%อมูล
ขาวสารเกี่ยวกับแบบปฏิบัติ
ที่ดี
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนาเพื่อพัฒนาการ
จัดการน้ําใช%
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6. พัฒนาขีดความสามารถ
ในการดําเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข%อง
7. รวบรวม จัดเก็บข%อมูล
ขาวสารเกี่ยวกับแบบปฏิบัติ
ที่ดี
8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนาเพื่อพัฒนาการ
อนุรักษ=ทรัพยากรน้ํา
9. พัฒนาขีดความสามารถ
ในการดําเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข%อง

โครงการ/กิจกรรมของ
หน0วยงาน

หน0วยงาน

การรวบรวมแนวทาง แบบ
ปฏิบัติที่ดีด%านการอนุรักษ=
ทรัพยากรน้ําจากทั่วโลก
การจัดทําคูมือ/แนวทางการ
อนุรักษ=ทรัพยากรน้ํา
อาเซียน
การจัดกิจกรรมเสริมสร%าง
ขีดความสามารถด%านการ
อนุรักษ=ทรัพยากรน้ํา

ทน.

แผนงาน 4: การพัฒนาคุณภาพน้ําและน้ําที่ถูกสุขอนามัย
ตัวชี้วัด ASEAN
1. พัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพน้ํา 1. โครงการพัฒนาแหลงน้ํา
13. เปอร=เซ็นต=การปรับปรุง ของอาเซียนและมาตรฐาน บาดาลเพื่อแก%ไขป:ญหาการ
คุณภาพน้ํา
คุณภาพน้ํา มาตรฐานการ ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค
14. เปอร=เซ็นต=การปรับปรุง ติดตาม
น้ําที่ถูกสุขอนามัย

ทน.

ทน.

ทบ.

ระยะเวลาดําเนินการ
แหล0งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน (บาท)

ทน./ อยูระหวาง
การหาแหลง
งบประมาณ
ทน./ อยูระหวาง
การหาแหลง
งบประมาณ
ทน./ อยูระหวาง
การหาแหลง
งบประมาณ

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

มีข%อมูลแนวทาง แบบ
ปฏิบัติที่ดีด%านการ
อนุรักษ=ทรัพยากรน้ํา
มีคูมือ/แนวทางการ
อนุรักษ=ทรัพยากรน้ํา
อาเซียน
มีการจัดกิจกรรม
เสริมสร%างขีด
ความสามารถด%านการ
อนุรักษ=ทรัพยากรน้ํา

ทบ./344,800,000 แก%ไขป:ญหาขาดแคลน
น้ําอุปโภคบริโภค
อยางยัง่ ยืน โดยมีน้ํา
ดิบเพียงพอในการ
ผลิตน้ําประปา
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15. การเข%ารวมที่เข%มแข็งของ
ชุมชน ภาคเอกชน และ
ภาคสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวข%อง
ในการปรับปรุงการจัดการ
คุณภาพน้ําและสุขอนามัย
ให%ดีขึ้นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข%อง
คณะทํางานด%านทรัพยากร
น้ํา
- จํานวนผู%เข%ารวมฝJกอบรม
ตัวชี้วัดประเทศไทย
12. การปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ให%อยูในมาตรฐานคุณภาพที่ดี
13. การปรับปรุงน้ําที่ถูก
สุขอนามัย
14. การสร%างความเข%มแข็ง
ของชุมชน ภาคสวนเอกชน
และภาคสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวข%อง
ในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
และจัดการน้ําที่ถูกสุขอนามัย
15. จํานวนภาคสวนที่ให%
ความรวมมือ
- ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข%อง
คณะทํางานทรัพยากรน้ํา

กิจกรรมภายใต. ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน0วยงาน

หน0วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
แหล0งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

3. โครงการพัฒนาระบบ
มาตรฐานการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําประปาหมูบ%าน

สป.ทส. โดย
สสภ. 1-16

สป.ทส./ 68.33
ล%านบาท (งบปp
2563)

เกิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําทัง้ น้ําผิว
ดินและน้ําใต%ดินให%มี
คุณภาพที่เหมาะสม
ตอการอุปโภคบริโภค
และสร%างความเทา
เทียมของประชาชนใน
การเข%าถึงน้าํ สะอาด
ปลอดภัย

4. โครงการศึกษาเฉพาะ
ของคณะกรรมาธิการ
ระหวางรัฐบาลอาเซียนวา
ด%วยสิทธิมนุษยชนวาด%วย
เรื่อง สิทธิในน้ําดื่มและการ
สุขาภิบาลที่ปลอดภัยใน
ภูมิภาคอาเซียน (The
AICHR Thematic Study
on the Right to Safe
Drinking Water and
Sanitation)

ทน.

คณะกรรมาธิการ
ระหวางรัฐบาลวา
ด%วยสิทธิมนุษยชน
(AICHR)

1. รวบรวมและจัดก
ทําข%อมูลพื้นฐานด%าน
กรอบกฎหมายและ
การดําเนินงาน
ตลอดจนการวิเคราะห=
จุดแข็งและจัดออนที่
เกี่ยวข%องกับสิทธิใน
การเข%าถึงน้าํ สะอาด
และสุขาภิบาลที่ดีใน
ภูมิภาคอาเซียน
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน0วยงาน

หน0วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
แหล0งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
2. ปรับปรุงการกํากับ
ดูแลด%านการจัดการ
น้ําและสุขาภิบาลที่ดี
ในภูมิภาคอาเซียน
3. จัดทําฐานข%อมูล
สําหรับสนับสนุนการ
ดําเนินการเพื่อให%
บรรลุเปkาหมายที่ 6
การจัดการน้ําและ
สุขาภิบาล ใน SDG6
ตลอดจนเปkาหมายอื่น
ที่มีความเชื่อมโยงกับ
ทรัพยากรน้ําในวาระ
การพัฒนาทีย่ ั่งยืน
ค.ศ. 2030 ในภูมิภาค
อาเซียน
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน0วยงาน
5. โครงการจัดทําราง
หลักเกณฑ=แนวทางการ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพ
ระบบประปาหมูบ%าน

หน0วยงาน

2. สนับสนุนด%านการศึกษา
และสร%างขีดความสามารถ
ชุมชนในการจัดการมลพิษ
ทางน้ํา

1. โครงการเพิ่มน้ําต%นทุน
ให%กับระบบประปาหมูบ%าน

ทบ.

2. โครงการพัฒนาแหลงน้ํา
บาดาลในพื้นที่หาน้ํายาก
เพื่อเป-นแหลงน้ําต%นทุน

ทบ.

ระยะเวลาดําเนินการ
แหล0งงบประมาณ/ ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน (บาท)
ทน.
มีหลักเกณฑ=และ
มาตรฐานคุณภาพ
ระบบน้ําประปา
หมูบ%านพร%อมข%อมูล
และโปรแกรม
ประมวลผลคุณภาพ
ระบบประปาหมูบ%าน
สําหรับเป-นเครื่องมือ
ให%กรมทรัพยากรน้ํา
กรมสงเสริมการ
ปกครองท%องถิ่นใช%ใน
การติดตาม
ประเมินผลคุณภาพ
ระบบประปาหมูบ%าน
ซึ่งจะนําไปสูการ
พัฒนายกระดับ
คุณภาพระบบประปา
หมูบ%านทั่วประเทศ
ทบ./131,520,000
แก%ไขป:ญหาขาดแคลน
น้ํา อุ ปโภคบริ โ ภค
อยางยัง่ ยืนในหมูบ%าน
ทบ./
เพื่อให%มีนา้ํ ดิบเพียงพอ
193,695,400
ในการผลิตน้ําประปา
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน0วยงาน
2. โครงการฝJกอบรมการ
บริหารจัดการระบบบําบัด
น้ําเสีย องค=การจัดการน้ํา
เสีย

หน0วยงาน

4. สนับสนุนด%านการศึกษา
และสร%างขีดความสามารถ
ของชุมชนในการให%บริการ
น้ําและสุขอนามัย

1.โครงการพัฒนาแหลงน้ํา
บาดาลเพื่อสนับสนุนน้ําดื่ม
สะอาดให%กับโรงเรียนทั่ว
ประเทศ

ทบ.

5. แลกเปลี่ยนข%อมูลและ
ประสบการณ=การให%บริการ
น้ําและสุขอนามัย

1. โครงการเผยแพรข%อมูล
ศูนย=ติดตามและรายงาน
สถานการณ=น้ําเสียประเทศ
ไทยผานอินเทอร=เน็ต
-Project to publicize
information of the
Wastewater Monitoring
Center of Thailand
through the internet

อจน.

อจน.

ระยะเวลาดําเนินการ
แหล0งงบประมาณ/ ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน (บาท)
อจน./6,000,000 ฝJกอบรมผู%ดูแลระบบ
/ปp
บําบัดน้ําเสีย ให%แก
ประเทศสมาชิก
อาเซียน

3. ให%ข%อมูลและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ=ด%านการ
จัดการคุณภาพน้ํา
ทบ./
2,731,592,000

เพื่อจัดหาแหลงน้ําดื่ม
สะอาด มาตรฐาน
WHO ให%นักเรียน
ครู และประชาชน
โดยรอบได%ใช%อุปโภค
บริโภค

อจน./100,000 /ปp เผยแพรข%อมูลของศูนย=
ติดตามและรายงาน
สถานการณ=น้ําเสีย
ประเทศไทย ภาค
ภาษาอังกฤษผาน
อินเทอร=เน็ต
-To publicize the
information of the
Wastewater
Monitoring Center in
Thailand in English
through the internet
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน0วยงาน

หน0วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
แหล0งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

6. พัฒนาแผนงาน CEPA
7. ให%ชุมชน เอกขน ภาค
สวนที่เกี่ยวข%องมีสวนรวมใน
แผนงานการสร%างขีด
ความสามารถและโครงการ
กิจกรรมที่เกีย่ วข%อง

แผนงาน 5: ภัยพิบัติที่เกี่ยวข.อง
ตัวชี้วัด ASEAN
1. ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ
16. การดําเนินการตามแบบ จากน้ําทวมภัยแล%งของ
ปฏิบัติที่ดีในการจัดการภัย
ประเทศสมาชิกอาเซียน
พิบัติที่เกี่ยวข%องกับน้ํา
17. พัฒนาชุมชนและระบบ
นิเวศให%มีการปรับตัวสามารถ 2. พัฒนาระบบการ
รองรับผลกระทบที่เกิดจาก
พยากรณ=และแลกเปลี่ยน
ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกีย่ วข%อง ข%อมูล
กับน้ํา
18. พัฒนาความรวมมือ

โครงการ Policy Dialogue
and Network Building of
Multi-stakeholders on
Integrated Domestic
Wastewater
Management in ASEAN
Countries (PoDIWM)

Japan-ASEAN พัฒนานโยบายเชิง
Integrated Fund โครงสร%างการบริหาร
(JAIF)
จัดการน้ําเสียชุมชน
แบบมีสวนรวม
ตลอดจนแลกเปลี่ยน
เทคนิควิชาการ
ระหวางผู%มีสวนได%สวน
เสียจากหลายภาค
สวนในประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยมี
6 กิจกรรมหลัก

จัด Workshop ASEAN
Drought ในปp พ.ศ. 2562

ทน.

1. Advancing Co-Design
of Integrated Strategies
with Adaptation to
Climate Change in
Thailand (ADAP-T)

กรม
อุตุนิยมวิทยา

ทน./ 1,310,500

JICA/JST
ประเทศญี่ปุ‚น

ดําเนินการจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วาด%วยความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภัยแล%ง
ในประเทศอาเซียน
1. หนวยงานที่
เกี่ยวข%องและ
ประชาชนมีองค=
ความรู%และสามารถ
ประยุกต=ใช%ผลผลิต/
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รวมกับคณะกรรมการด%าน
การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
ตัวชี้วัดประเทศไทย
16. การดําเนินการตามแบบ
ปฏิบัติที่ดีในการจัดการภัย
พิบัติที่เกี่ยวข%องกับน้ํา
17. พัฒนาชุมชนและระบบ
นิเวศให%มีการปรับตัวสามารถ
รองรับผลกระทบที่เกิดจาก
ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกีย่ วข%อง
กับน้ํา
18. พัฒนาความรวมมือ
รวมกับคณะกรรมการด%าน
การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรมของ
หน0วยงาน

หน0วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
แหล0งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
ผลลันพธ=ที่ได%จากการ
ดําเนินงานโครงการฯ
ในการตอยอดการ
ดําเนินงาน พัฒนา
กิจกรรม ชีวิตความ
เป-นอยู และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย=สิน
2. สนับสนุนภารกิจ
หลักของกรม
อุตุนิยมวิทยาและ
สนับสนุน National
Adaptation Plan
(NAP) ของประเทศ
ไทย

3. แลกเปลี่ยนเอกสาร
เผยแพรข%อมูลแบบปฏิบัติที่
ดี รวมทั้งการแก%ไขป:ญหาที่
เกิดจากภัยพิบัติ
4. จัดหาพื้นที่ศึกษาตัวอยาง
5. สร%างขีดความสามารถ
และการตระหนักรูใ% นเรื่อง
ภัยพิบัติธรรมชาติที่
เกี่ยวข%องกับน้ํา
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน0วยงาน

หน0วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
แหล0งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

6. พัฒนาแผนงาน CEPA
7. พัฒนาขีดความสามารถ
ในการดําเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข%อง
8. จัดหาพื้นที่ศึกษาตัวอยาง
9. จัดทําข%อมูลขาวสารและ
ให%คําปรึกษา
10. รวมพัฒนาขีด
ความสามารถในการดําเนิน
กิจกรรมที่เกีย่ วข%อง
11. รวมพัฒนานโยบาย
ยุทธศาสตร= การหารือ และ
เครือขาย

124

