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	 เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน	 จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับ 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์	 -	 มีนาคม	 ๒๕๖๐	 เนื้อหาในทีมงานของเราได้นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ 
ที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้ท่านผู้อ่านได้ติดตาม 
กันนะครับ	
	 ฯพณฯ	นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายสนับสนุนให้มีศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อบูรณาการข้อมูล 
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำจากหน่วยงานต่างๆ	 ภายในประเทศมานำเสนอให้ผู้บริหารของประเทศได้ใช ้
เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศในภาวะวิกฤติและในช่วงฤดูกาลต่างๆ 
รายการเดินหน้าประเทศไทยได้นำเสนอศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการน้ำโดยนำเสนอ 
ในประเด็น	 “ระบบกระจายน้ำ”	 การนำเสนอร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ	 พ.ศ.	 ....	 ของ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่ใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ 
ของประเทศ	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๑	–	๑๑	ร่วมกันบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนท่ัวประเทศ	
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 	 ๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๑	 เห็นชอบให้สัปดาห์ที่ตรงกับวันที่ 	 ๒๒	
มีนาคมของทุกปีเป็น	“สัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ”	 ในปีนี้กรมทรัพยากรน้ำ	กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 จึงได้จัดงาน	 “สัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและ 
วันน้ำโลก”	 ในวันที่	 ๒๒	 มีนาคม	๒๕๖๐	ณ	 ฮอลล์	 ๑	 อิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 กรมทรัพยากรน้ำ 
ดำเนินโครงการห้วยใหญ่และห้วยแก้วเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้กับ 
ประชาชน	 การมองโลกในแง่ดีนั้นดีจริงหรือ	 รายการน้ำคือชีวิตมีการนำเสนออะไรให้กับผู้ฟัง 
ผ่านรายการวิทยุบ้าง	 และสุดท้ายพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐ 
ในมาตรา	 ๙	 มีเนื้อหาอย่างไรบ้างและเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร	 ทั้งหมดนี้ท่านผู้อ่านสามารถ 
ติดตามได้ในจดหมายข่าวกรมทรัพยากรน้ำฉบับนี้ครับ
	 ก่อนจากกันทีมงานของเรายังต้องการคำแนะนำ	คำติชม	เพื่อที่จะนำมาพัฒนาจดหมายข่าว 
กรมทรัพยากรน้ำให้เป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น	 ตลอดจนท่านผู้อ่านยังสามารถส่งเรื่องราวต่างๆ	 ที่เป็น 
ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเป็นระบบลุ่มน้ำมาให้ทีมงานของเรา 
ได้ช่วยเผยแพร่ได้อีกด้วยนะครับ

 นายกฯ ผลักดันศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติ ๔
 เดินหน้าประเทศไทย ตามรอยพระราชา ตอน “ระบบกระจายน้ำ” ๖
 ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... ๘
 กรมทรัพยากรน้ำกับการเตรียมรับมือภัยแล้ง (ตอนที่ ๑) ๑๒
 วันน้ำโลก  World  Water  Day 2017  Waste  Water ๑๔
 “ห้วยใหญ่”แหล่งน้ำที่สร้างทั้งความหวังและชีวิตตามแนวพระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ ๑๖
 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วฯ ๑๘
 ผลเสียของการมองโลกในแง่ดี ๒๐
 รายการน้ำคือชีวิตเผยแพร่ข่าวสารตามภารกิจกรมทรัพยากรน้ำ ๒๒
 สาระน่ารู้กับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ ๒๓
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	 ๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	พลเอก	ประยุทธ์		จันทร์โอชา	
นายกรัฐมนตรี	 ตรวจเยี่ยมและติดตาม	 ความคืบหน้า 
การดำเนินงานของศูนย์เมขลา	กรมทรัพยากรน้ำ	กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ในการนี้มีพลเอก	
สุรศักดิ์	 	 กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พร้อมด้วยนายวิจารย์	สิมาฉายา	
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม												
นายวรศาสน์	 	 อภัยพงษ์	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 และ 
ผู้บริหารส่วนราชการของกระทรวง	 ร่วมให้การต้อนรับ	ณ	
ศูนย์เมขลา	 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ	 ชั้น	 ๑๑	 กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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	 มตคิณะกรรมการทรพัยากรนำ้แหง่ชาต	ิเมือ่วนัที	่๒๓	
พฤศจิกายน	 ๒๕๕๙	 “เห็นชอบในหลักการให้กรม 
ทรัพยากรน้ำเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการจัดตั้ง 
ศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติ	เพื่อให้มีศูนย์กลางในการรวบรวม 
ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำที่เป็นเอกภาพ	 และเป็นไปใน	
ทิศทางเดียวกัน	 รวมถึงทุกหน่วยงานสามารถนำข้อมูล 
ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ ได้อย่างรวดเร็ว” 	 ดั งนั้น 
กรมทรัพยากรน้ำจึงมีแผนพัฒนาศูนย์เมขลาเป็นศูนย์ 
ข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยที่เกิดจากน้ำ	 และรองรับ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 โดยจะ	
พัฒนาระบบแผนที่	 GIS	 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
และสนับสนุนการตัดสินใจ	 ที่สำคัญคือการขับเคลื่อนไปสู่	
Thailand	๔.๐	 	 โดยพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล 
ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นเอกภาพ	ประชาชนและ	
หน่วยงานต่างๆ	สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก	และรัฐบาล 
สามารถมีทางเลือกในการตัดสิน	 สั่งการแก้ไขปัญหาได้	
ทันท่วงที	
	 ในการนี้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าจาก 
ทรัพยากรที่ศูนย์เมขลามีอยู่ในปัจจุบันสามารถพัฒนาเป็น 

ศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติได้ทันทีโดยเชื่อมโยงข้อมูลจาก 
๓๕	หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	โดยจะมแีบบจำลองของลุม่นำ้ยม 
ภายในเดือนมิถุนายน	๒๕๖๐	และมีการปรับปรุงโครงสร้าง 
และระบบในส่วนต่างๆ	 และขยายผลให้มีแบบจำลอง 
สนับสนุนการตัดสินใจครบทั้ง	๒๕	ลุ่มน้ำ	ภายในพฤษภาคม	
๒๕๖๑	 เพื่อให้มีข้อมูลและระบบตัดสินใจที่เป็นเอกภาพ 
สำหรับการจัดการน้ำของประเทศครอบคลุมทุกมิติ	 ได้แก่	
น้ำท่วม	จัดสรรน้ำ	ติดตามคุณภาพน้ำ	ภัยพิบัติ	และพัฒนา 
ความเป็นอยู่ของประชาชน		
	 ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่า 
ในอนาคตสภาพของวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรน้ำของ 
ประเทศที่จะสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ	 สังคม 
และสิ่งแวดล้อมที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและภาคใต้ในปัจจุบัน	
จะต้องลดลงและหายไป	 ประเทศต้องไม่มีความเสี่ยง 
ด้านทรัพยากรน้ำอีกต่อไป	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย	
ทั้ง	 ๓๕	 หน่วยงานต้องเชื่อมโยงข้อมูล	 บูรณาการทำงาน 
ให้เกิดความสำเร็จให้ได้	 ตามที่กรมทรัพยากรน้ำได้รายงาน	
และหากมีปัญหาอุปสรรคใดใด	 ขอให้รายงานให้ทราบ 
โดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า	 และสร้างความเสียหาย 
ต่อประเทศชาติได้อีก

จดหมายข่าว กรมทรัพยากรน้ำ
ปีที่ ๑๑  ฉบับที่ ๘๖  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม  ๒๕๖๐

5

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources



จดหมายข่าว กรมทรัพยากรน้ำ
ปีที่ ๑๑  ฉบับที่ ๘๖  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม  ๒๕๖๐

6

	 ปัจจุบันรัฐบาลนำโดยพลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องน้ำเพราะ	 น้ำคือชีวิต 
รัฐบาลปัจจุบันมีการบริหารจัดการน้ำเป็นภาพรวม 
ทั้งน้ำอุปโภคบริโภค	 น้ำเพื่อการเกษตร	 รวมถึงคุณภาพน้ำ	
ปัจจุบันเรื่องที่ใกล้ชิดประชาชนจะเป็นน้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภค	 ในปี	 ๒๕๕๗	 รัฐบาลกำหนดให้สำรวจหมู่บ้านที่ 

ขาดแคลนนำ้อปุโภคบรโิภค	พบวา่มถีงึ	๗,๐๐๐	กวา่หมูบ่า้น	
นายกรัฐมนตรีสั่งการว่าภายใน	 ๓	 ปี	 ประชาชนต้องมี 
น้ำอุปโภคบริโภคที่เพียงพอและมีคุณภาพ	ซึ่งในปี	๒๕๕๘-
๒๕๕๙	 เราดำเนินการเสร็จแล้ว	 ๕,๐๐๐	 กว่าหมู่บ้าน 
ปี	๒๕๖๐	ประชาชนจะมีน้ำใช้ครบทุกหมู่บ้าน
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	 ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำมีแผนการดำเนินการโดย 
แบ่งโครงการออกเป็น	 ๓	 รูปแบบ	 คือ	 ก่อสร้างระบบ 
กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 
พร้อมระบบกระจายน้ำ	 และอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อม 
ระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่	 เบื้องต้น 
พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์	 ๑๐,๗๖๗	 ครัวเรือน	
พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์	 ๔๐,๓๖๓	 ไร่	 ทั้งนี้ประชาชน 
ที่ต้องการโครงการสามารถรวมกลุ่มพร้อมส่งคำขอรับ 
สนับสนุนโครงการไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมจังหวัด	(ทสจ.)	หรือทางสำนักงานทรัพยากรน้ำ	

ภาค	๑-๑๑	เพือ่ทางกรมทรพัยากรนำ้	จะพจิารณาและจดัสง่	 
เจ้าหน้าที่เข้าศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นพร้อมจัดทำ 
แบบแปลนและแบบประมาณราคาต่อไป
	 การท่ีรัฐบาลมาส่งเสริมเร่ืองระบบกระจายน้ำในคร้ังน้ี	
ทำให้ประชาชนไม่ต้องเดินไปแบกน้ำจากระยะทางไกลๆ 
ลดความเหลื่อมล้ำซึ่งตรงกับนโยบายรัฐบาล	 ทุกคนมีน้ำ 
สำหรับใช้ทำการเกษตรใช้น้ำน้อย		
	 ท้ายนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับน้ำ	 เพราะ	
น้ำคือชีวิต	 จึงต้องทำให้คนไทยตระหนักและมองว่าน้ำ 
มีคุณค่าควรใช้น้ำอย่างประหยัดต่อไป
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	 เน่ืองจากปัญหาเก่ียวกับทรัพยากรน้ำทวีความรุนแรง	 
มากขึน้ทกุปแีละเกดิขึน้ในหลายพืน้ที	่ไมว่า่จะเปน็ปญัหาการ	
ขาดแคลนน้ำ	 การแย่งชิงน้ำ	 ปัญหาภัยแล้ง	 ปัญหาน้ำท่วม 
การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้กระทำโดยหลาย 
หน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมาย 
หลายฉบับ	 ทำให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาขาดความเป็น 
เอกภาพ	 อีกทั้งปัญหาการบริหารจัดการน้ำยังทำให้ผู้ที่ไม่ม ี
พลังต่อรองทางเศรษฐกิจอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ	 จึงต้องมี 
กฎหมายแม่บทเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับทรัพยากรน้ำ 
ดำเนินการไปอย่างเป็นระบบและเป็นธรรมบนพื้นฐานของ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมจึงมีความจำเป็นต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติ	
ทรัพยากรน้ำ	พ.ศ.	....	

วัตถุประสงค์
	 ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ	 พ.ศ.	 ....	 เป็นร่าง	
กฎหมายที่ตราขึ้น	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้
	 ๑.	 ให้มีกฎหมายแม่บทสำหรับการใช้	 การพัฒนา	
การบรหิารจดัการ	การบำรงุรกัษา	การฟืน้ฟแูละการอนรุกัษ	์
ทรัพยากรน้ำ
	 ๒.	 ให้มีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งใน 
ระดับชาติ	 ระดับลุ่มน้ำ	 และระดับผู้ใช้น้ำ	 ภายใต้แนวคิด 
การกระจายอำนาจไปสู่ชุมชนในระดับลุ่มน้ำและมุ่งเน้นให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน	 บำรุงรักษา	 และใช้ 
ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างแท้จริง
	 ๓.	 กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรน้ำที่เป็นธรรม 
และเหมาะสม	 โดยแบ่งการใช้น้ำออกเป็น	 ๓	 ประเภท	
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ซึง่การใชน้ำ้ประเภททีห่นึง่	ไดแ้ก่	การใชน้ำ้เพือ่การดำรงชพี	 
การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน	 รวมทั้งการใช้น้ำตามจารีต	
ประเพณี	 ซึ่งเป็นการใช้น้ำของประชาชนส่วนใหญ่ใน 
ประเทศไม่ต้องขออนุญาต	 และการใช้น้ำประเภทที่สอง 
ซึ่งเป็นการใช้น้ำในปริมาณมากเพื่อการอุตสาหกรรมหรือ 
การเกษตรเพื่อการพาณิชย์	 การประปา	 การท่องเที่ยว 
และการใช้น้ำประเภทที่สามซึ่งเป็นการใช้น้ำในปริมาณมาก	
อนัสง่ผลกระทบอยา่งกวา้งขวาง	หรอืสง่ผลกระทบขา้มลุม่นำ้	
จะต้องขออนุญาตใช้น้ำโดยได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการลุ่มน้ำหรือคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ 
แห่งชาติ	 และในการจัดสรรน้ำและการอนุญาตใช้น้ำให้ 
คำนึงถึงการใช้น้ำประเภทที่หนึ่งและการใช้น้ำเพื่อรักษา 
ระบบนิเวศเป็นลำดับแรก
	 ๔.	 กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและบรรเทาภาวะ 
น้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ
	 ๕.	 กำหนดมาตรการการอนุรักษ์ 	 การพัฒนา	 
ตลอดจนการควบคุมและตรวจตราทรัพยากรน้ำสาธารณะ
	 ๖.	 กำหนดความรับผิดทางอาญาและความรับผิด 
ทางแพ่งในกรณีที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้ำ

	 ๗.	 ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ	
								 				๗.๑	 เกิดความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
ในการใช้	 การพัฒนา	 การบริหารจัดการ	 และการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรน้ำของประเทศ	 เป็นสาเหตุให้มีการใช้น้ำอย่าง 
ประหยัดและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป
	 	 ๗.๒	 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการ	การบำรุงรักษา	และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และประชาชนทุกคนมีโอกาส 
เข้าถึงทรัพยากรน้ำตามหลักสิทธิมนุษยชนเพราะมีหลักเกณฑ์	
การจัดสรรน้ำที่เป็นธรรมและเหมาะสม
							 				๗.๓	 มีองค์กรระดับชาติและระดับลุ่มน้ำที่  
รับผิดชอบด้านทรัพยากรน้ำที่ชัดเจน	 ประชาชนสามารถ 
ตดิตอ่ประสานงานไดโ้ดยตรง	รวมทัง้ใหม้อีงคก์รระดบัลุม่นำ้	
ที่รับเรื่องร้องทุกข์	 ไกล่เกลี่ย	 และชี้ขาด	 ข้อพิพาทระหว่าง 
ผู้ใช้น้ำทำให้ไม่ต้องมีการฟ้องร้องคดีในศาล
	 				๗.๔	 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและองค์กร 
ผู้ใช้น้ำเพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้	 การพัฒนา	
การบรหิารจดัการ	การบำรงุรกัษา	การฟืน้ฟ	ูและการอนรุกัษ	์
ทรัพยากรน้ำ
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 (๑) ทรัพยากรน้ำสาธารณะ
	 	 	 ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ	 พ.ศ.	 .... 

กำหนดให้หมายความรวมถึงน้ำในแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ 

หรือที่สงวนไว้ให้ประชาชนใช้หรือโดยสภาพประชาชนอาจ 

ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 และให้หมายความรวมถึง	 แม่น้ำ	

ลำคลอง	ทางนำ้	บงึ	แหลง่นำ้ใตด้นิ	ทะเลสาบ	ทะเลอาณาเขต	

พื้นที่ชุ่มน้ำ	 แหล่งน้ำตามธรรมชาติอื่นๆ	 แหล่งน้ำที่รัฐ 

จัดสร้างหรือพัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน	

และแหล่งน้ำระหว่างประเทศที่รัฐอาจนำมาใช้ประโยชน์ได้

 (๒) สิทธิในน้ำ 
	 	 ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ	 พ.ศ.	 ....	 

กำหนดให้น้ำเป็นของส่วนรวม	 บุคคลมีสิทธิใช้น้ำได้เท่าที่ 

จำเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือที่ดินของตน	 และ	 

สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้	 แต่ต้องไม่เป็นเหตุให้เกิดความ 

เดือดร้อนหรือเสียหายแก่บุคคลอื่น

 (๓) องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
	 	 ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ	 พ.ศ.	 ....	

กำหนดใหม้อีงคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง	๓	ระดบั	ไดแ้ก	่คณะกรรมการ	

ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	 คณะกรรมการลุ่มน้ำ	 และองค์กร	

ผู้ใช้น้ำ	

 (๔) การจัดสรรน้ำ 
	 	 ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ	 พ.ศ.	 .... 

กำหนดให้มีการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะแบ่งออกได้เป็น 

๓	ประเภท	ไดแ้ก	่การใชเ้พือ่ดำรงชพี	การใชเ้พือ่การพาณชิย์	

และการใช้ในกิจการขนาดใหญ่ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 

ข้ามลุ่มน้ำ	 โดยการใช้ประเภทที่สองและที่สามต้อง 

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต

 (๕) ภาวะน้ำแล้ง 
	 	 ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ	 พ.ศ.	 .... 

กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง 

ที่เกิดขึ้น	 โดยจัดให้มีการจัดทำแผนรองรับภาวะน้ำแล้งขึ้น 

ไว้เป็นการล่วงหน้า	 ทั้งแผนกรณีปกติซึ่งสามารถคาดหมาย 

ได้ว่าจะเกิดภาวะน้ำแล้งในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง 

เป็นประจำ	 และแผนกรณีฉุกเฉินที่มีภาวะน้ำแล้งเกิดขึ้น 

โดยฉับพลัน

  ภาวะน้ำท่วม 

	 	 ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ	 พ.ศ.	 .... 

กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

ที่เกิดขึ้น	 โดยจัดให้มีการจัดทำแผนรองรับภาวะน้ำท่วมขึ้น 

ไว้เป็นการล่วงหน้า	 ทั้งแผนกรณีปกติซึ่งสามารถคาดหมาย 

ได้ว่าจะเกิดภาวะน้ำท่วมในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง 

เป็นประจำ	 และแผนกรณีฉุกเฉินที่มีภาวะน้ำท่วมเกิดขึ้น 

โดยฉับพลันและยังกำหนดให้ในการจัดทำแผนต้องมี 

รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจ 

เกิดขึ้นจากภาวะน้ำท่วม 	 นอกจากนี้ ยั งกำหนดให้  

คณะกรรมการลุ่มน้ำต้องจัดทำระบบเตือนภัยน้ำท่วมขึ้น 

ทั้งนี้ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งต้องอาศัยความร่วมมือจาก 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
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 (๖) การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ำ 
สาธารณะ 
	 	 ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ	 พ.ศ.	 .... 

กำหนดมาตรการในการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากร 

นำ้สาธารณะไวห้ลายประการ	อาท	ิการคุม้ครองแหลง่ตน้นำ้	

ลำธาร	 หรือการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ที่มีเขตติดต่อ	 เพื่อมิให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อ 

ทรัพยากรน้ำสาธารณะหรือการกำหนดห้ามมิให้บุคคลใด 

ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำเป็นต้น	

 (๗) พนักงานเจ้าหน้าที่ 
	 	 ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ	 พ.ศ.	 .... 

ใหอ้ำนาจพนกังานเจา้หนา้ทีใ่นการเขา้ไปทีส่ถานทีห่รอืทีด่นิ 

เพื่อตรวจตรา	 รวมถึงการทำลายสิ่งกีดขวางอันอาจเป็น 

อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย	 ซึ่งเทียบได้กับอำนาจ 

ในการตรวจตราและตรวจค้นของพนักงานฝ่ายปกครอง 

หรือตำรวจ	เพื่อให้มีการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายได้

 (๘) สภาพบังคับทางแพ่ง 

	 	 ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ	 พ.ศ.	 .... 

กำหนดให้บุคคลที่จงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำโดย 

ผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรน้ำ 

สาธารณะต้องรับผิดทางแพ่ง	 แต่ถ้าก่อให้เกิดมลพิษต่อ 

ทรัพยากรน้ำสาธารณะไม่จำเป็นต้องกระทำโดยจงใจ 

หรือประมาทเลินเล่อก็ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย

 (๙) บทกำหนดโทษทางอาญา 
	 	 ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ	 พ.ศ.	 .... 

กำหนดให้ความผิดทั้งการฝ่าฝืนการใช้น้ำโดยไม่ได้รับ 

อนุญาต	 หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวง	 หรือการ 

ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่	 หรือการ	

บุกรุกทรัพยากรน้ำสาธารณะ	 มีความผิดซึ่งโดยส่วนใหญ่ 

จะมีโทษจำคุกและมีโทษปรับสูงแต่ในกรณีที่เป็นความผิด 

ไม่ร้ายแรงโทษจำคุกไม่เกิน	 ๑	 ปี	 ให้เปรียบเทียบคดีและ 

ให้ถือว่าคดีอาญาเลิกกันโดยไม่ต้องฟ้องศาล

	 ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ	 พ.ศ.	 ....	 ที่ได้ 

กล่าวมาแล้วข้างต้นมีแนวคิดที่เด่นชัดในการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรน้ำ	 ซึ่งกำหนดให้มีองค์กรในการรับผิดชอบ 

เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย	 แผนการบริหารจัดการที่ 

ต้องการความเป็นเอกภาพ	 ให้มีหลักประกันสิทธิของ 

ประชาชนที่จะใช้น้ำได้ตามความจำเป็นและไม่กระทบต่อ 

สิทธิการใช้น้ำของผู้อื่น		มีการกระจายอำนาจในการบริหาร 

จัดการน้ำ	 โดยให้มีคณะกรรมการลุ่มน้ำประจำลุ่มน้ำ	

นอกจากนี้	 ยังให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสียในลุ่มน้ำมีการ 

รวมตัวกันเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อร่วมกันใช้น้ำ	 พัฒนา	

บริหารจัดการ	 บำรุงรักษา	 ฟื้นฟู	 และอนุรักษ์น้ำในหมู่ 

สมาชิกได้		

	 ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ	พ.ศ.	....	ได้กำหนด 

หลักเกณฑ์การจัดสรรน้ำที่เป็นธรรมและเหมาะสม	 โดยมี	 

การใช้น้ำเพื่อการดำรงชีพ	 ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้น้ำ	 ส่วนการ 

ใช้น้ำเพื่อการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรม	 ต้องมีการ 

จ่ายค่าน้ำเพื่อเป็นการควบคุมการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ 

และการจ่ายมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการใช้น้ำ	 และใน 

ประเภทที่สามเป็นการใช้น้ำปริมาณมากและมีผลกระทบ 

ต่อลุ่มน้ำจึงต้องขออนุญาตและได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการลุ่มน้ำหรือคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ 

แห่งชาติ	อีกทั้งยังมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขภาวะ 

น้ำแล้ง	และภาวะน้ำท่วม	การปันส่วนน้ำ	ที่ต้องมีการจัดทำ 

แผนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาด้าน 

ทรัพยากรน้ำที่อาจเกิดขึ้น	 ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย 

ทั้งทางปกครองและทางอาญาที่ชัดเจน	 รวมถึงการกำหนด 

ความรับผิดทางแพ่งในการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 

ทรัพยากรน้ำที่มีรายละเอียดและกำหนดผู้รับผิดชอบไว้ 

อย่างชัดเจน
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	 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเกษตรท้ังหมดหากรวมท่ีอยู่อาศัย 

ด้วยอยู่ในเขตชลประทานทั้งหมด	๓๐	ล้านไร่			นั่นหมายถึง 

การมีน้ำมีเขื่อนมีระบบส่งน้ำ	 แต่นอกเหนือจากนั้นคือพื้นที ่

ที่ประชาชนอยู่อาศัยกว่า	 ๑๐๐	 ล้านไร่มีเพียงแหล่งน้ำ 

ธรรมชาติและแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ท้องถิ่นสร้างขึ้นมา 

ตรงนี้ถือเป็นประเด็นทุกปีที่เมื่อเข้าหน้าร้อนจากที่กรม 

อุตุนิยมวิทยาประกาศไว้ว่าตั้งแต่วันที่	 ๖	 มีนาคม	 ๒๕๖๐	

เป็นต้นไป	 อุณหภูมิสูงขึ้น	 ก็หมายถึงว่ามีฝนน้อยลง	 

การขาดแคลนน้ำก็เกิดข้ึน	หน่วยงานภาครัฐกว่า	๓๔	หน่วยงาน	 

เร่งระดมสรรพกำลังเตรียมการรับมือกับภัยแล้ง	ในการนี้

 ๑. ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ
	 	 ๑)	กำหนดพืน้ทีเ่สีย่งภยัแลง้	โดยการจดัทำแผนที	่

พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง	และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซาก	

	 	 ๒)	การขุดลอก	ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

   	 สำรวจตรวจสอบสภาพโครงการอนุรักษ์ 

ฟื้นฟูแหล่งน้ำ/พื้นที่ชุ่มน้ำ	 และแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติ 

ก่อนเข้าสู่ฤดูแล้งว่าปริมาณน้ำสำหรับเป็นแหล่งน้ำต้นทุน 

เพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ได้

   	 ปรับปรุง	 ดูแล	 และบำรุงรักษาโครงการ	 

แหล่งน้ำ/พื้นที่ชุ่มน้ำ	 ให้อยู่ในสภาพที่ดี	 มีศักยภาพที่จะ	

รองรับน้ำ

   		การเสนอบรรจุแผนงาน	โครงการอนุรักษ์	

ฟื้นฟูแหล่งน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรม	 ตื้นเขิน	 เพื่อเป็นแหล่ง 

รองรับน้ำในพื้นที่	ประจำปีงบประมาณ

   		การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารเพื่อให้มีการใช้ 

ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมในแต่ละพื้นที่

	 	 ๓)	การซ่อมแซม	 ตรวจสอบ	 ระบบประปา	

หมู่บ้าน

   	 การก่อสร้างระบบประปาชุมชนให้ครบ 

และทัว่ถงึทกุหมูบ่า้น	พรอ้มทัง้แหลง่นำ้ตน้ทนุสำหรบัระบบ 

ประปาในอนาคตที่มั่นคง	 รวมทั้งจัดหา/ปรับปรุงแหล่งน้ำ 

ต้นทุนสำหรับระบบประปาปัจจุบันที่ยังขาดแคลนหรือ 

ไม่พอเพียง

	 	 ๔)	การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ

   		การจดัสรรนำ้	ตอ้งทำการจดัสรรนำ้ตน้ทนุ	

ที่เก็บกักไว้ในลุ่มน้ำเพื่อกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ	 ตามลำดับ	

ความสำคัญ
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   		การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำในกิจกรรม	

ต่างๆ	ทั้งด้านการเกษตร	อุปโภคบริโภค	และอุตสาหกรรม

   		รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดในทุก 

ภาคส่วน

	 	 ๕)	การจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มเติม

   		จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 

พร้อมระบบกระจายน้ำ	

	 	 ๖)		จัดทำสมดุลน้ำเป็นรายพื้นที่เพื่อวางแผน 

แก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ

 ๒. ด้านการเตรียมความพร้อม
	 	 ๑)	จัดตั้ งศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำทั้ ง ใน	

ส่วนกลาง	 (ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ	 กรมทรัพยากรน้ำ)	

และส่วนภูมิภาค	(สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๑	–	๑๑)

	 	 ๒)	การเตรยีมอปุกรณแ์ละเครือ่งมอืเตรยีมพรอ้ม 

รับสถานการณ์

   		เตรียมข้อมูลและสภาพเครื่องสูบน้ำ	 

จำนวน	สถานที่จัดเก็บ	สภาพเครื่องสูบน้ำ	อัตราการสูบน้ำ	

อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	 ผู้รับผิดชอบในการดูแลและ 

เบอร์โทรติดต่อ	โดยปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

   		วางแผนปฏิบัติการ	 จำนวนชนิดของ	

เครื่องมือ	 อุปกรณ์ท่อส่งน้ำ	 กำลังคน	 อุปกรณ์ยังชีพ	

เส้นทางขนส่งเครื่องมือ	 น้ำมันเชื้อเพลิง	 กำหนดขั้นตอน 

วิธีการประสานงานและรายงาน	

	 	 ๓)		การเตรียมความพร้อมด้านการพยากรณ์ 

การคาดการณ์และการรายงานสถานการณ์

   		ติดตามสถานการณ์และข้อมูลการใช้น้ำ	

ของภาคส่วนต่างๆ	การเพาะปลูกพืช	การประปา	การนิคม	

อุตสาหกรรม	 อุตสาหกรรมจังหวัด	 รวมทั้งคุณภาพน้ำที่ 

สามารถนำไปใช้ได้

   		ศกึษาการไหลของนำ้	แหลง่นำ้	นำ้บาดาล 

ในพื้นที่ภัยแล้งโดยใช้แผนที่เส้นทางน้ำ	 แผนที่น้ำบาดาล	

และลำคลอง	เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการ

   		ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ	

ให้คำปรึกษาจังหวัด	 อำเภอ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการกำหนดตำแหน่งและระยะเวลาในการติดตั้ ง 

เครื่องสูบน้ำและดำเนินการสูบน้ำ	 โดยใช้แผนที่ประกอบ 

รวมทัง้ประเมนิความสามารถในการบรรเทาภยัแลง้	โดยเรยีง	

ลำดับความสำคัญ	 ด้านอุปโภคบริโภค	 ด้านเกษตรกรรม	

ด้านอุตสาหกรรม		ตามลำดับ

   		จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำใน 

พื้นที่ที่รับผิดชอบ	 และรายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหาร 

ทราบเป็นระยะ	 และในกรณีฉุกเฉินต้องรายงานให้ทราบ 

โดยทันที
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 น้ำ	 ถือเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่าง 
ยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์	ทั้งในด้านการอุปโภค	บริโภค	
และการประกอบอาชีพ	 ในอดีตน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ 
ด้านปริมาณและคุณภาพ	 แต่ปัจจุบันน้ำซึ่งเป็นทรัพยากร 
ธรรมชาติที่สำคัญกำลังเกิดปัญหาทำให้มนุษย์ต้องเผชิญ 
กับวิกฤติด้านน้ำ	 โดยมีสาเหตุจากหลายประการ	 อาทิ	
การเพิ่ มขึ้นของประชากร	 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ	
การเปลี่ยนแปลง	 ของสภาพภูมิอากาศ	 และการตัดไม้ 

ทำลายป่า	เป็นผลทำให้ป่าไม้ซ่ึงเป็นต้นน้ำลำธารถูกทำลายลง	
เปน็จำนวนมากจงึกอ่ใหเ้กดิปญัหาและสง่ผลกระทบตามมา 
อีกมากมาย	 	 ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำในอนาคต	 จึงมุ่งเน้นไปที่การรณรงค์ 
ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญและความร่วมมือกัน 
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

อารยา  ยศมงคล : เรื่อง
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	 องคก์ารสหประชาชาตไิดต้ระหนกัถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้	
จงึไดก้ำหนดใหท้กุวนัที่	๒๒	มนีาคมของทกุปี	เปน็วนันำ้โลก	
(World	Water	Day)	 เพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงความ 
สำคัญของกรมทรัพยากรน้ำ	 และกระตุ้นให้ประชาคมโลก 
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำโดยช่วยกันดูแล	 บำรุงรักษา 
และพัฒนาน้ำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสำหรับอนาคต	
สำหรบัประเทศไทย	คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที	่๘	กรกฎาคม	
๒๕๕๑	 เห็นชอบให้สัปดาห์ที่ตรงกับวันที่	 ๒๒	 มีนาคมของ 
ทุกปี	 เป็นสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	 กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำ 
ได้ให้ความสำคัญโดยจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ 
และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ	เนื่องในโอกาสดังกล่าวมาโดยตลอด 
ต่อเนื่องกันมาทุกปี	 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององค์การ 
สหประชาชาติและสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล	

อ้างอิงข้อมูลจาก  http://www.worldwaterday.org
ภาพ :   http://www.unwater.org/activities/task-forces/wastewater-management/en/ และ 
http://wastewatertreatments.wordpress/author/ubams/page/2/

	 ในปี	 ๒๕๖๐	 ได้กำหนดจัดงานวันน้ำโลกขึ้นเนื่องใน 
สัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก	 โดยมี 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดนิทรรศการกว่า	๑๖	หน่วยงาน 
อันประกอบด้วยกรมทรัพยากรน้ำ		กรมป่าไม้	กรมส่งเสริม	
คุณภาพสิ่งแวดล้อม	 กรมอุตุนิยมวิทยา	 กรมพัฒนาที่ดิน	 
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ	 กรมทรัพยากร	
น้ำบาดาล	 องค์การจัดการน้ำเสีย	 กรมชลประทาน	
กรมทรัพยากรธรณี	 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 การประปานครหลวง		
การประปาส่วนภูมิภาค	 สถาบันน้ำเพื่อความยั่ งยืน 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย	และกรมอทุยานแหง่ชาต	ิ
สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 ในวันที่ 	 ๒๒	 มีนาคม	 ๒๕๖๐ 
ณ	ฮอลล์	๑	อิทแพ็ค	เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี
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 “อุบลราชธานี”		จังหวัดใหญ่ในพื้นที่อีสานตอนล่าง	
ที่มีความอุดมสมบูรณ์หลายด้าน	 ทั้งศิลปะหลากหลาย	
ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย		ซึ่งรวมถึง	“น้ำ”	ที่เป็นปัจจัย 
สำคัญในชีวิตของมนุษย์ทุกผู้นามและสัตว์อีกจำนวนมาก
 “ห้วยใหญ่”	 ถือเป็นแหล่งน้ำเดิมในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล	
ซึ่งเป็น	 ๑	 ใน	 ๓	 ลุ่มน้ำสำคัญของภาคอีสาน	 อยู่ในอาณา	
บริเวณของบ้านโนนแก้ง	ต.ตบหู	อ.เดชอุดม	จ.อุบลราชธานี	
ผ่านการใช้งานมายาวนาน	 ทำให้เกิดความตื้นเขิน	 มีเหล่า	
วชัพชืหลากชนดิขึน้เตม็	หลายปทีีผ่า่นมานี้	ชาวบา้นในพืน้ที่	
จึงไม่สามารถใช้น้ำจาก	 “ห้วยใหญ่”	 ได้เต็มที่	 เกิดความ 
ลำบากและความเดอืดรอ้นในการทำมาหาเลีย้งชพีทีม่คีวาม 
จำเปน็ตอ้งอาศยั	“นำ้”	จากหว้ยใหญม่าใชใ้นกจิกรรมตา่งๆ	
ทั้งการเลี้ยงสัตว์และการเพาะปลูกที่ถือเป็นแหล่งรายได้ 
สำคัญของราษฎรบ้านโนนแก้งและใกล้เคียง
 “...ให้ทำการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติต่างๆ	
พร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ	 เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำ 
ไว้ได้มากขึ้น	 จะเป็นการช่วยบรรเทาอุทกภัยได้ส่วนหนึ่ง	
และใช้เป็นแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในช่วง 
ฤดูแล้งได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย	...”

	 น่ีคือ	พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร	
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 เมื่อวันที่	 ๒๓	 พฤศจิกายน	 ๒๕๓๕ 
ณ		กิ่งอำเภอโพนนาแก้ว	(ปัจจุบันได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น 
อำเภอ)	จ.สกลนคร
	 จากพระราชดำรัสนี้	 แสดงถึงความสำคัญในการ 
บริหารจัดการน้ำ	 เพื่อประโยชน์สุขในวิถีชีวิตของราษฎร 
ทั้งในเรื่องของการเก็บกักน้ำในการบริโภคบริโภคและ 
การใช้ในภาคเกษตรกรรมช่วงฤดูแล้ง	 สำหรับการสร้าง 
ความพออยู่พอกินในชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ 
หลายคนได้เรียนรู้แนวพระราชดำริเพื่อความสุขอย่าง 
พอเพียงในครอบครัว
	 ปญัหาทีเ่กดิขึน้ของ	“หว้ยใหญ”่  แหลง่นำ้สำคญัของ	
บ้านโนนแก้ง	 ผู้บริหารของ	 อบต.ตบหู	 และผู้ใหญ่บ้าน				
โนนแก้ง	 จึงเข้าประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือจาก 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๑๑	 (อุบลราชธานี)	 	 ในการ 
แก้ปัญหาสภาพความตื้นเขินและวัชพืชหลากชนิดของ	
“ห้วยใหญ่”	 ให้กลับคืนสู่สภาพความสมบูรณ์	 สามารถใช้ 
ประโยชน์ได้เหมือนเช่นครั้งอดีต

ทวีศักดิ์  สุขธงไชยกูล  : เรื่อง / ธวัชชัย จารุเพ็ง : ภาพ
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	 ในเวลาต่อมา	 หลังจากที่สำนักงานทรัพยากรน้ำ 
ภาค	๑๑	 (อุบลราชธานี)	 	 ได้ประสานกับผู้นำชุมชนเพื่อให้ 
ราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นใน 
การปรับปรุง	“ห้วยใหญ่”	ให้เป็นแหล่งน้ำที่มีสมบูรณ์และ 
มีระบบนิเวศที่ดี	 ซึ่งผู้บริหารของ	 อบต.	 ผู้นำหมู่บ้าน 
ตลอดจนราษฎรในหมู่บ้านทั้งบ้านโนนแก้งและบริเวณ 
ใกล้เคียงที่ ได้รับประโยชน์ต่างเห็นชอบในการจัดทำ 
โครงการเพื่อการพัฒนา	“ห้วยใหญ่”	 ให้เป็นแหล่งน้ำหลัก 
ของบ้านโนนแก้ง
 “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยใหญ่” 
โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๑๑	 (อุบลราชธานี)		
กรมทรัพยากรน้ำ	 ในพื้นที่บ้านโนนแก้ง	 หมู่ที่	 ๕	 ต.ตบหู 
อ.เดชอุดม	 จ.อุบลราชธานี	 ดำเนินการปรับปรุงด้วยการ 
อนุรักษ์และฟื้นฟูนี้ 	 มีความกว้าง	 ๑๖๘	 เมตร	 ยาว 
๑,๓๘๖	 เมตร	 และลึก	 ๓.๗๐	 เมตร	 สามารถเก็บกักน้ำ	
ไดท้ัง้หมดเกอืบ	๙	แสนลกูบาศกเ์มตร	โดยมกีารสรา้งทางนำ้	
เข้าในลักษณะท่อน้ำเรียงซ้อนกันเป็นลักษณะคอนกรีต 
เสริมเหล็กขนาด	 ๘๐	 เซนติเมตร	 จำนวนทั้งหมด	 ๘	 จุด 
เพื่อการไหลของน้ำได้ดีและรวดเร็วมากขึ้น
	 นายนธินินัท	์	ถมนาม		ผูใ้หญบ่า้นโนนแกง้		ไดก้ลา่วถงึ	 
โครงการนี้ที่สามารถเก็บกักน้ำจนราษฎรต่างมีความรู้สึก 
พอใจว่า

 “ขอขอบคณุกรมทรพัยากรนำ้และเจา้หนา้ทีท่กุคน 
ที่มาทำให้แหล่งน้ำห้วยใหญ่สามารถกลับคืนสู่ความ 
สมบูรณ์และสวยงาม	 เป็นที่พอใจของราษฎรในพื้นที่ 
จำนวนมาก	 เพราะจะใช้ได้ทั้งการทำนา	 ทำสวน	 ทำไร่ 
ปลูกพืชผักไว้กินและขายในหมู่บ้านหรือในตลาด		
สร้างอาชีพ	 สร้างรายได้	 และสร้างความผูกพันแก่ผู้คน 
ในหมู่บ้านตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง	 และยังทำให้ระบบ	
นิเวศดีขึ้น	 ทุกวันนี้พวกเราชาวโนนแก้งได้น้อมนำ 
แนวเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสมาปรับใช้ 
ในการดำเนินชีวิต	เพื่อความสุขในครอบครัวและหมู่บ้าน	
เป็นการดำเนินชีวิตตามรอยพระบาทและศาสตร์ของ 
พระราชา	 ที่สามารถทำให้ชาวบ้านทุกครอบครัวต่างมี 
ความสุข...”
	 ความสุข	 ความพึงพอใจในชีวิตของราษฎรที่อยู่ใน 
พื้นที่ไร่นาจากการมีแหล่งน้ำ	 “ห้วยใหญ่” เพื่อใช้ในการ	
อปุโภค	บรโิภค	รวมทัง้เสรมิการเกษตรนัน้	ลว้นมคีวามหมาย	
ต่อชีวิตของพวกเขาที่ใช้ผืนดินถิ่นทองเป็นแหล่งในการ 
ทำมาหากินเพื่อความมั่นคง	มั่งคั่งในชีวิตอย่างยั่งยืน	

	 เพราะว่า	“น้ำ คือ ชีวิต”		นั่นเอง!!!
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	 ก่อนนี้หลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่เคยประสบ 
ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อ 
การเกษตร	 เนื่องจากปริมาณน้ำที่น้อยมากในช่วงหน้าแล้ง	
ในพื้นที่ตำบลแม่แฝก	 อำเภอสันทราย	 จังหวัดเชียงใหม่	
ก็เช่นกัน	ประชาชนในพื้นที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ 
ในทุกๆ	ปี	ชาวบ้านจึงทำเรื่องเสนอกรมเร่งรัดพัฒนาชนบท	
(รพช.)	 ให้จัดทำอ่างน้ำ	 ซึ่งรพช.	 รับหลักการและนำเข้า 
เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสนองพระราชดำริเรื่อง	
“น้ำคือชีวิต” 

	 เห็นได้ชัดว่าเม่ือมีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วเกิดข้ึน	
ประชาชนในพื้นที่มีการทำเกษตรตลอดปี	 บางครอบครัว	
ปลูกพืชผักสวนครัว	บางครอบครัวปลูกไม้ผล	และสามารถ 
จำหน่ายได้ในราคาที่น่าพอใจ	 โดยเฉพาะผลไม้ในพื้นที่นี้ 
ส่วนใหญ่จะส่งออก	 ทำให้ชีวิตของประชาชนหลายหมู่บ้าน 
มีความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 ปัญหาดังกล่าวแทบจะ 
หมดไปอย่างสิ้นเชิง	 อีกทั้งยังทำให้พื้นที่โดยรอบโครงการ 
มีความอุดมสมบูรณ์	 และน้ำในอ่างยังเป็นแหล่งขยายพันธุ์ 
สัตว์น้ำต่างๆ	 ที่สามารถนำมาเป็นอาหารของชาวบ้านใน 
พื้นที่ได้อีกด้วย

ณิชกานต์ ทองกอบ  : เรื่อง / ฉลอง สังคำ : ภาพ
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	 กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๑	
(ลำปาง)	 ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณและดำเนินการก่อสร้าง	
อ่างเก็บน้ำเพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้ในปริมาณความจุ	
๒,๑๘๐,๐๐๐	 ลูกบาศก์เมตร	 แล้วเสร็จในปี	 ๒๕๕๐	 และ 
ดำเนินการจัดทำระบบส่งน้ำผ่านท่อไปยังแปลงเกษตรของ 
เกษตรกรแล้วเสร็จในปี	 ๒๕๕๑	 และได้มีการดำเนินการ 
ต่อเนื่องเพื่อขยายพื้นที่รับประโยชน์แล้วเสร็จในปี	 ๒๕๕๖	
โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์	 ๙๕๐	 ครัวเรือน	 พื้นที่	
เพาะปลูก	๔,๐๐๐	ไร่

	 ในปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำกำลังดำเนินการขอรับ 
จดัสรรงบประมาณเพือ่ขยายระบบกระจายนำ้เพิม่เตมิ	ทัง้นี ้
เพื่อรองรับพื้นที่การเกษตรที่เพิ่มขึ้นจาก	 ๔,๐๐๐	 ไร่	 เป็น	
๕,๐๐๐	 ไร่	 ซึ่งในอนาคตสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
เกษตรกรในพื้นที่ มี รายได้และความเป็นอยู่ที่ ดี ขึ้ น 
แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ตามหากโครงการดังกล่าวได้รับการจัดสรร 
งบประมาณและมีการดำเนินการแล้วเสร็จจะนำข้อมูลมา	
เผยแพร่อีกครั้ง
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	 หากพูดถึงการมองโลกในแง่ดีและแง่ร้ายแล้ว 
คนส่วนใหญ่มักจะเห็นว่าการเป็นคนมองโลกในแง่ดีคงจะ 
เป็นการทำให้ตนเองนั้นมีความสุขในการใช้ชีวิตมากกว่า 
แต่ในอีกด้านการเป็นคนมองโลกในแง่ดีนั้นก็มีข้อเสียอยู่ 
เหมือนกัน	คือทำให้ตนเองนั้นไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงของ 
อนัตรายตา่งๆ		ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได	้จนทำใหข้าดการเตรยีมตวั	
ต่อการรับมือกับวิกฤติต่างๆ	 นั้น	 อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา	
การทีป่ระเทศไทยนัน้ถอืเปน็ประเทศทีค่อ่นขา้งจะปลอดภยั 
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 ไม่ว่าจะเป็นคลื่นยักษ์สึนามิ	
แผ่นดินไหว	 หรือแม้กระทั่งน้ำท่วมใหญ่	 ทำให้ประชาชน	
ส่วนใหญ่	 หรือ	 แม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐเองก็ไม่ได้ 
คาดคิดว่าจะเกิดว่าภัยพิบัติเหล่านั้นจะเกิดขึ้น	 และทำให้ 
เกิดการขาดการเตรียมตัวในการรับมือกับภัยพิบัติเหล่านั้น	
ซึง่ถา้พดูถงึหลกัการในการรบัมอืภยัพบิตัแิลว้นัน้	การเตรยีม	
ความพร้อมรับมือกับภัยพิบัตินั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด

	 ในปี	ค.ศ.	๒๐๐๔	น้ันประเทศไทยได้เผชิญกับภัยพิบัติ	
สึนามิและภัยพิบัตินั้นได้สร้างความเสียหายจำนวนมาก 
ตอ่ประชาชนในพืน้ทีแ่ละนกัทอ่งเทีย่ว	ไมว่า่จะเปน็ทรพัยส์นิ	 
หรือชีวิต	 ซึ่งในเวลานั้นเนื่องจากประเทศไทยไม่เคยเกิด 
เหตุการณ์ภัยพิบัติลักษณะนี้มาก่อนทำให้ยังขาดระบบ 
เตือนภัยหรือแม้แต่ประชาชนในพื้นที่นั้นเองก็มิได้มีความรู้ 
เก่ียวกับภัยพิบัติน้ันทำให้เม่ือเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ	
ที่แปลกไปคนส่วนใหญ่ไม่มีความตระหนักว่าต้องรีบหนีขึ้น 
ที่สูง	 นอกจากนั้นยังมีคนจำนวนมากกลับเดินลงไปในทะเล 
เพราะไมท่ราบถงึความอนัตรายนี	้จนทำใหเ้มือ่คลืน่ซดัเขา้มา	
มีคนจำนวนมากเสียชีวิตทันทีโดยถ้ามองจากเหตุการณ์นี้ 
แล้วจะเห็นได้ว่า	 หากคนไทยเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย 
แล้วนั้น	พื้นที่ตั้งของจุดเกิดเหตุอาจจะไม่เคยเกิดเหตุการณ์ 
เช่นนั้นมาก่อน	 แต่ทว่าโอกาสจะเกิดไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลย 
ฉะนั้นควรจะมีการเตรียมพร้อมรับมือ	 อย่างเช่นการติดตั้ง 
สญัญาณเตอืนภยัตา่งๆ	หรอืการใหอ้งคค์วามรูก้บัประชาชน 
ในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดเหตุ

นนท์  สุขสมบูรณ์ : เรื่อง
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	 ต่อมาในประเทศไทยได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติครั้งใหญ่คือน้ำท่วมท่วมในปี	 ค.ศ.๒๐๑๑ 
เหตุการณ์นั้นมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากและ 
กินระยะเวลายาวนานอีกทั้งยังทำให้ชาวต่างชาตินั้นสูญเสีย 
ความมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยอีกด้วยเพราะ 
เหตุการณ์ดังกล่าวหากมีการคาดคะเนและเตรียมพร้อม 
ในการรับมือนั้นจะสามารถควบคุมความเสียหายไม่ให้ 
มากมายเช่นดังที่เกิดมา	 กล่าวคือประชาชน	 บริษัท	 และ 
ภาครัฐนั้นได้ ไม่ ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงว่าจะเกิด 
น้ำท่วมใหญ่ขึ้นทำให้ไม่มีการเตรียมความพร้อมรับมือใดๆ 
อย่างเช่นระบบระบายน้ำต่างๆ	 นั้นส่วนใหญ่จะมีไว้สำหรับ 
การรับมือกับน้ำฝนเพียงอย่างเดียว	มิได้ตระหนักถึงน้ำที่จะ 
ไหลมาจากทางเหนอืจนทำใหร้ะบบระบายนำ้นัน้ไมส่ามารถ 
รองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพและระบบเตือนภัยต่างๆ	นั้น 
ก็ล่าช้าจนประชาชนหลายพื้นที่ไม่สามารถจะอพยพได้ทัน 

ขอบคุณภาพสวยๆ จาก 	http://www.manager.co.th/home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000007021

ท่วงที	 ซึ่งหากมีความมองโลกในแง่ร้ายแล้วนั้นการที่ 
คาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่ามีพายุเข้า	 หรือการที่จังหวัดต่างๆ 
ทางภาคเหนือและอีสานนั้นเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมไปแล้ว 
ล้วนเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียงและ 
ภาคกลางมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่สูงมาก	 และควรจะ 
เตรียมพร้อมรับมือโดยทันทีไม่ใช่ว่ารอให้น้ำนั้นใกล้เข้ามา 
และค่อยเตรียมพร้อมซึ่งนั่นทำให้ไม่สามารถที่จะรับมือ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ดังนั้นหากกล่าวถึงการมองโลกในแง่ดีนั้นถือว่าเป็น 
สิ่งที่ดีในการทำให้ชีวิตมีความสุข	แต่ในหลายๆ	ครั้งหากเรา 
มองโลกในแง่ดีด้านเดียวก็จะทำให้เราขาดการตระหนัก 
ถึงอันตรายและความเสี่ยงต่างๆ	 ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นและ 
ทำให้ขาดการเตรียมพร้อมในการรับมือกับปัญหานั้นๆ	 
จนเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียต่างๆ	มากมายตามมา

ภาพ “อักษะ+ธารา” จากเดลินิวส์

ได้ยอดเยี่ยมอันดับสอง

ภาพ “น้ำท่วมวัดพระแก้ว” จากคมชัดลึก  

ได้รางวัลยอดเยี่ยมอันดับสาม

 ภาพ “รัตนโกสินทร์	 ๒๕๕๔” จากเหตุการณ์น้ำท่วม  

ประเทศไทยครั้งใหญ่ ทำให้น้ำทะเลหนุน เป็นเหตุให้แม่น้ำ 

เจ้ าพระยาเกิดล้นคัน เข้ ามาท่ วมรอบๆ สนามหลวง 

พระบรมมหาราชวงั และ วดัพระศรรีตันศาสดาราม ควา้รางวลั 

“บันทึกประวิติศาสตร์ มหาอุทกภัย ประเทศไทย ๒๕๕๔” 

ประเภทช่างภาพหนังสือพิมพ์/เว็บไซต์ ยอดเยี่ยมอันดับหนึ่ง 

ถ่ายโดย นายสันติ เต๊ะเปีย สังกัด ผู้จัดการออนไลน์ เมื่อ ๒๘ 

ตุลาคม ๒๕๕๔
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	 สัมภาษณ์	 นายสมฤทธิ์	 วิไลพรรัตนา	 ผู้อำนวยการ 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๖	 ในประเด็นข่าว	“ชาวสวน 
ริมอ่างเดือดร้อนหนัก เกษตรกรลงทุนเจาะบาดาลเหตุ 
อบต.ปลอ่ย – ขดุลอกดนิขยายความจ”ุ	ประจำวนัองัคารที	่
๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	สำนักข่าวไทยโพสต์	
	 จากกรณปีระเดน็ขา่วดงักลา่ว	นายสมฤทธิเ์ปดิเผยวา่	
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๖	 พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 
ผู้ใหญ่บ้าน	 กำนัน	 อบต.	 ได้ลงพื้นที่ไปยังหมู่ที่	 ๒	 บ้านฆ้อ	
ต.วังตะเคียน	 อ.เขาสมิง	 จ.ตราด	 เพื่อลงพื้นที่ติดตาม 
โครงการทีท่างกรมทรพัยากรนำ้	โดยสำนกังานทรพัยากรนำ้	
ภาค	 ๖	 ดำเนินการขุดลอก	 เพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ	 ทั้งนี้ 
สัญญาการว่าจ้างโครงการดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อวันที่	๑๐	พ.ย.	
๒๕๕๙	 หลังจากนั้นได้มีการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่ 
ให้มีการเลื่อนการขุดออกไปเพื่อต้องการใช้น้ำจาก 
อ่างเก็บน้ำเดิมอยู่	เนื่องจากผลไม้ของชาวสวน	เช่น	ทุเรียน	
มังคุด	 เป็นต้น	 ต้องการน้ำในช่วงติดลูกเพื่อป้องกันไม่ให้ 
เกิดการหล่นและเกิดความเสียหายต่อผลผลิต	

	 จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ 
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๖	 เมื่อวันที่ 
๒๒	 ก.พ.	 ๒๕๖๐	ที่ผ่านมา	 ปรากฏว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำนั้น 
ยังมีอยู่	 ทางด้านผู้เดือดร้อนที่มีสวนผลไม้ติดกับอ่างเก็บน้ำ 
น้ันได้กล่าวว่า	 ช่วงน้ีทุเรียนกำลังติดลูกจึงจำเป็นจะต้องใช้น้ำ	
เพราะถ้าขาดน้ำทุเรียนก็จะหล่น	 และทุกฝ่ายได้ร่วมพูดคุย 
เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว	 จึงได้มีการขอให้ 
ทางผู้รับจ้างช่วยทอยน้ำเข้าสวนผลไม้ให้แก่เกษตรกร	
โดยทางนายก	อบต.	จะมีการทอยน้ำจากคลองโสนช่วงบน 
ลงมาเติมในอ่างเก็บน้ำให้เกษตรกรได้ใช้น้ำก่อน	 เพื่อให้ 
โครงการดำเนินไปตามเป้าหมาย	 และเป็นที่พอใจของ 
ทุกๆ	 ฝ่าย	 ก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการจะมีการตกลง	
มีการลงมติกันแล้ว	 ฝ่ายผู้ที่ร้องเรียนได้ฝากทางสำนักงาน 
ทรัพยากรน้ำภาค	 ๖	 ในเรื่องต่อไป	 คือ	 เรื่องระบบกติกา	
การใชน้ำ้	เพือ่พดูถงึรปูแบบการใชน้ำ้	กลุม่ผูใ้ชน้ำ้เพือ่ตดิตาม	
เรื่องระบบกระจายน้ำ	
	 ทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๖	 ดำเนิน 
โครงการระบบกระจายน้ำตามนโยบายรัฐบาลแล้วเสร็จ	
ไปแล้ว	๔	แห่ง	คือ	ในจังหวัดปราจีนบุรี	สระแก้ว	จันทบุรี	
และตราด	 จังหวัดละ	 ๑	 แห่ง	 และมีการดำเนินโครงการ 
ในพืน้ทีอ่ืน่ๆ	อกีหลายพืน้ที	่ซึง่เปน็การแกไ้ขปญัหาเรือ่งการ	
ขาดแคลนน้ำและระบบน้ำเข้าไปไม่ถึงในพื้นที่	 ซึ่งโครงการ 
ดงักลา่วถอืเปน็โครงการทีช่ว่ยสนบัสนนุใหป้ระชาชนมนีำ้ใช้ 
อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ฐิตาพร  สิ่วไธสง  : เรื่อง

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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สิทธิตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙
 ประชาชนสามารถตรวจดูสิทธิได้ ดังนี้

 ๑. เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
หน่วยงาน โดยไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลข่าวสารที่ตรวจดูนั้น 
ยกเว้นคนต่างด้าวตามมาตรา ๙ วรรค ๑ ข้อมูลข่าวสารตาม  มาตรา ๙ 
ประกอบด้วย
  (๑) ผลการพจิารณาหรอืคำวนิจิฉยัทีม่ผีลโดยตรงตอ่เอกชน รวมทัง้ 
ความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
  (๒) นโยบายหรื อการตีความที่ ไม่ เข้ าข่ ายต้ องลงพิมพ์ ใน 
ราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔) เป็นสิ่งที่ประชาชนควรได้รับรู้เพื่อให้เกิด 
ความเข้าใจในทางปฏิบัติ หรือเพ่ือให้ข้อแนะนำต่อนโยบายและแนวทาง 
การดำเนินงานของหน่วยงาน ของรัฐดังกล่าว
  (๓)  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลัง 
ดำเนินการ
  (๔)  คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  (๕) สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา ข้อมูล ข่าวสารตาม 
มาตรา ๗ โดยเฉพาะมาตรา ๗ (๔) ที่เผยแพร่เป็นสิ่งพิมพ์ไว้แล้วไม่จำเป็น 
ต้องนำลงในราชกิจจานุเบกษาอีก 
  (๖) สัญญาสัมปทาน คือ สัญญาท่ีมีลักษะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญา 
ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
  (๗)  มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย  
   หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
  (๘) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
   กำหนด

วรรณวนัช  สุริยะตุลานนท์ : เรื่อง

สาระน่ารู้กับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ

 สวัสดีค่ะมาพบกันในฉบับที่ ๓ พี่น้องประชาชนพอจะทราบแล้วว่า สิทธิที่ประชาชนต้องรู้ข้อมูล 
ข่าวสารตามมาตรา ๗ ประกอบด้วยอะไรบ้าง และในฉบับนี้ค่ะ เราจะได้รับรู้ถึงสิทธิที่ประชาชนสามารถ 
ตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

กรมทรัพยากรน้ำ
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 ๒. ขอสำเนาและหรือสำเนาพร้อมคำรับรองถูกต้องได้

 ๓. หากหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อ ๑  

ประชาชนมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้

 ๔. หากหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิเสธไม่ให้ตรวจดู  

ไม่ให้สำเนาและหรือสำเนาพร้อมคำรับรองถูกต้อง ประชาชนผู้ขอสามารถ 

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

พี่ๆ สามารถติดต่อ
ขอรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ของกรมทรัพยากรน้ำ ได้ที่ 
อาคารกรมทรัพยากรน้ำ  ชั้น ๑ 

เลขที่ ๑๘๐/๓ ซ.๓๔ ถ.พระรามที่ ๖
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
ได้เลยค่ะ


