
 
รายงานการด าเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี 

กรมทรัพยากรน ้า 

   
ปี พ.ศ. 

  2558 

Annual Report 

ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรน า้ 

กรมทรัพยากรน า้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 



สารบัญ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลภาพรวม  
 ข้อมูลพื้นฐาน.................................................................................................................................. ๑ 
 วิสัยทัศน์......................................................................................................................................... ๑ 
 พันธกิจ........................................................................................................................................... ๑ 
 อ านาจหน้าท่ี.................................................................................................................................. ๑ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์........................................................................................................................ ๒ 
 เป้าประสงค์.................................................................................................................................... ๒ 
 กลยุทธ์........................................................................................................................................... ๒ 
 ผลผลิต........................................................................................................................................... ๓ 
 เป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัด................................................................................................ ๔ 
 ผู้บริหารองค์กร............................................................................................................................... ๕ 
 โครงสร้างองค์กร............................................................................................................................ ๖ 
 อัตราก าลัง...................................................................................................................................... ๗ 
 งบประมาณประจ าปี...................................................................................................................... ๘ 
ส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติราชการ  
 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ......................................... ๑๑ 
 ผลการปฏิบัติราชการการที่ส าคัญภายใต้แผนการปฏิบัติราชการประจ าปี ๑๓ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากลไกการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมจาก  

                   ทุกภาคส่วน................................................................................................... ๑๓ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ าและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อจัดหาน้ า 

                   ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ า................................................. ๒๐ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ...................... ๒๗ 
ส่วนที่ ๓ รายงานการเงิน 
 งบแสดงฐานะทางการเงิน ............................................................................................................. ๓๒ 
ส่วนที่ ๔ ผลงานส าคัญอื่นๆ  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตรวจเย่ียมและมอบนโยบาย 

แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีกรมทรัพยากรน้ า............................................................... ๓๕ 
  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ............................. ๓๖ 
  กรมทรัพยากรน้ าร่วมจัดโครงการฝึกอบรม "การบริหารจัดการภัยแล้ง" ในภูมิภาค

อาเซียน.................................................................................................................................. 
 

๓๗ 
  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าเข้าร่วมเสวนาการประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ าแห่งชาติ

ครั้งท่ี 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติวิศวกรรมแห่งน้ าครั้งท่ี ๓ .................................. 
 

๓๘ 
  แผนการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งของกรมทรัพยากรน้ า........................ ๓๙ 
  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า ลงพื้นท่ีโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง............................................ ๔๐ 
    
    



 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เปิดงาน "วันภูมิรักษ์ 
พิทักษ์น้ า" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ
ครบ 5 รอบ เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ า คู คลอง ประจ าปี ๒558........................ 

 
 

๔๑ 
  กรมทรัพยากรน้ าจัดงานโครงการอนุรักษ์ แม่น้ า คู คลอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา........ ๔๒ 
  กรมทรัพยากรน้ าจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการด าเนินโครงการ

แหล่งน้ า................................................................................................................................. 
 

๔๔ 
  กรมทรัพยากรน้ า รับรางวัล ก.พ.ร. ด้านการพัฒนาการบริการท่ีเป็นเลิศ ประจ าปี ๒๕๕๘ ๔๕ 
  กรมทรัพยากรน้ า จัดกิจกรรมการบริหารจัดการน้ า เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ า.......................... ๔๖ 
  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า ร่วมเสวนา “วิกฤตภัยแล้งและแนวทางแก้ไข”............................. ๔๗ 
  กรมทรัพยากรน้ า ด าเนินการติดต้ังเครื่อง Early-warning ในพื้นท่ีภาคเหนือ.................... ๔๘ 
    



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ 

ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรน า้ 

ข้อมูลภาพรวม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการด าเนินงานของรัฐตอ่สาธารณะรายปี ๒๕๕๘ 
                                                                               

กรมทรัพยากรน า้ ๑ 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

กรมทรัพยากรน้้า เป็นองค์กรหลัก
ด้านทรัพยากรน้้ าของแ ผ่น ดิน สังกั ด
ก ร ะ ทร ว ง ทรั พ ย าก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ละ
ส่ิงแวดล้อม ก่อ ต้ังตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2545 โดยมีเปูาหมาย
การให้บริการ คือ ทรัพยากรน้้าได้รับการ
วางระบบบริหารจัดการเป็นลุ่มน้้า เพื่อให้

มีน้้าท่ีมีคุณภาพเหมาะสมส้าหรับการอุปโภคบริโภค และการผลิตอย่างเพียงพอ รวมท้ังการอนุรักษ์และฟื้นฟู
แหล่งน้้า การเฝูาระวังและเตือนภัยจากน้้า โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

วิสัยทัศน์ 
 บริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้้า โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน 
 

พันธกิจ 
1. จัดท้านโยบายและแผน ส่งเสริมความร่วมมือ การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ อย่าง

เป็นระบบ ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพกระบวนการขับเคล่ือนองค์กร และเครือข่ายลุ่มน้้า 

 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ และรักษาสมดุลระบบนิเวศของแหล่งน้้าและพื้นท่ีชุ่มน้้า 
 4. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล ก้าหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และ ระบบ
เตือนภัยแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการน้าไปใช้ของทุกภาคส่วนตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบน้้า
อุปโภคบริโภค 
 

อ้านาจหน้าที่ 
 1. เป็นหน่วยงานหลักในการเสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการในการบริหารจัดการ 
พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้้า รวมท้ังก้ากับและประสาน
ให้เกิดการน้าไปสู่การปฏิบัติ 
 2.ก้าหนดแนวทาง ในการจัดท้าแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรน้้า 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3. ศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรน้้า 
 4. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าตามนโยบาย แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ และ
มาตรการที่ได้ก้าหนดไว้ทั้งในระดับประเทศ และระดับลุ่มน้้า 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้้า 
6. ก้าหนดหรือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้าของประเทศ 
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7. ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับทรัพยากรน้้า รวมทั้งรณรงค์
ท้าความเข้าใจกับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อปลูกจิตส้านึกให้ตระหนักถึงคุณค่าความส้าคัญของทรัพยากรน้้า 

8. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้้า 
 9. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ค้าปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ มาตรฐานและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าแก่หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าท่ีของกรม หรือตามท่ีกระทรวง หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2. อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้้าและแหล่งน้้าธรรมชาติ เพื่อจัดหาน้้าต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

การกระจายน้้า 
 3. พัฒนาระบบเฝูาระวังและเตือนภัยจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ 
 

เปูาประสงค์ 
1. กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าได้รับการพัฒนาแบบบูรณาการทุกระดับโดยการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน 
2. ระบบบริหารจัดการน้้าท่ีสอดคล้องกับความจ้าเป็นในการด้ารงชีวิตและการผลิต รวมท้ังแก้ไข

และปูองกันปัญหาน้้าแล้ง น้้าท่วม อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. แหล่งน้้าได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นแหล่งน้้าต้นทุน รวมท้ังการฟื้นคืน

ความสมบูรณ์และรักษาระบบนิเวศ 
4. เฝูาระวังและเตือนภัยจากวิกฤติน้้า โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 5. เตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 
 

กลยุทธ์ 
1. จัดท้าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ และพัฒนากลไกการบริหารจัดการน้้า

แบบบูรณาการ รวมทั้งแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นท่ีชุ่มน้้า แผนพัฒนาโครงข่ายน้้าและแผนแก้ไขปัญหาวิกฤติน้้า 
เพื่อการแก้ไขปัญหาน้้าแล้ง น้้าท่วม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรลุ่มน้้า เครือข่าย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าการจัดสรรน้้าและการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้า 

3. พัฒนากลไก กฎ ระเบียบ ระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้้า  การวิจัยด้านทรัพยากรน้้า และ
การรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

4. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าท้ังในระดับทวิภาคี และ
พหุภาคี 

5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าฟื้นคืน 
ความสมบูรณ์และรักษาระบบนิเวศ 

6. ก้าหนดมาตรการ เฝูาระวัง ปูองกันและเตือนภัยจากพิบัติภัยด้านน้้า 
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ผลผลิต 
 ผลผลิตท่ี1  การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
 ผลผลิตท่ี 2  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้้า และบริหารจัดการน้้า 
 ผลผลิตท่ี 3  การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้้า 
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เป้าหมายการให้บริการและตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กรมทรัพยากรน้ า 
 

เปูาหมายการให้บริการ ค่าเปูาหมายของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด / ค่าเปูาหมาย หน่วยนับ ปี 2557 ปี 2558 ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 

1.  เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการทุกระดับโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ้านวนกลไกการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

เรื่อง ๑๕ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ้านวนบุคลากร 
ประชาชน องค์กรลุ่มน้้าผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และเครือข่าย 
ได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 

คน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :ประชาชน
กลุ่มเปูาหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 80 80 ๘๐ ๘๐ 

2.  อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้้า เพือ่จัดหาน้้าต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้้า เพือ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และบรรเทาปัญหาอทุกภัย 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ้านวนแหล่งน้้าท่ี
ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จ้านวนพ้ืนที่ที่
ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัย
ได้รับการแก้ไข 

แห่ง 
 
 

ไร่ 

๒,๒๐๔ 
 
 

๒๔๖,๖๐๐๐ 
 

๖๐๗ 
 
 

๑๓๒,๔๖๓ 

๑,๕๐๐ 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๕๐๐ 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งน้้าท่ีได้รับ
การพัฒนา ปรับปรุงอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 80 80 ๘๐ ๘๐ 

3.  เฝูาระวังและเตือนภัยน้้าทว่มดินถล่ม 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :จ้านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ซ่อมแซมปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
เตือนภัยด้านน้้าที่ให้บริการประชาชน 

หมู่บ้าน ๑,๕๑๔ ๓,๐๙๘ ๓,๐๙๘ ๓,๐๙๘ ๓,๐๙๘ 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :ประชาชนที่ได้รับ
บริการเก่ียวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้้า 
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๐ 80 80 ๘๐ ๘๐ 

 

 



รายงานการด าเนินงานของรัฐตอ่สาธารณะรายปี ๒๕๕๘ 
                                                                               

กรมทรัพยากรน า้ ๕ 

 

 

ผู้บริหารองค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 

อธิบดี 

นายนิวัติชัย  คัมภีร์ 
รองอธิบดี 

นายบุญจง จรัสด้ารงนิตย์ 
รองอธิบดี 

 

นายวิวฒัน์ โสเจยยะ 

รองอธิบดี 
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กรมทรัพยากรน า้ ๖ 

 

โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบดี 
 

รองอธิบดี 
 

รองอธิบดี 
 

รองอธิบดี 
 

ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม 

กลุ่มงานนิติการ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ส านักเลขานุการกรม 
(ส านักบริหารกลาง) 

ส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรน้ า 

ส านักพัฒนาแหล่งน้ า ส านักอนุรักษ์และฟืน้ฟู
แหล่งน้ า 

ส านักส่งเสริม 
และประสานมวลชน 

ส านักบริหารจัดการน้ า ส านักวิจัย พัฒนา 
และอุทกวิทยา 

ส านักประสาน 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ส านักบริหารจัดการ 
ลุ่มน้ าโขง 

ศูนย์ป้องกัน 
วิกฤติน้ า 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากรน้ า 

ส้านักงานทรัพยากรน้้า  
ภาค 1-1๑ 
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อัตราก้าลัง(ตามการปฏิบัติงาน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 255๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ขา้ราชการ 
๔๓.๓๐ % 

ลกูจา้งประจ า 
๑๘.๖๒% 

พนักงานราชการ 
๓๘.๐๘ % 

เจ้าหน้าท่ี จ านวน (คน) ร้อยละ 

 ข้าราชการ ๑,๓๖๙ ๔๓.๓๐ % 

 ลูกจ้างประจ า ๕๘๙ ๑๘.๖๒ % 

 พนักงานราชการ ๑,๒๐๔ ๓๘.๐๘ % 

 ลูกจ้างช่ัวคราว /จ้างเหมาบริการ _ _ 

รวมท้ังสิ้น ๓,๑๖๒ 100.00% 
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งบบุคลากร 
๙.๒๐% 

งบด้าเนินงาน 
๒.๐๐% 

งบลงทุน 
๘๒.๑๗% 

งบเงินอุดหนุน 
๐.๓๐% 

งบรายจ่ายอื่น 
๖.๓๓% 

งบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 255๘) 
 

 การเปรียบเทียบงบประมาณ ปี 255๘ จ้าแนกตามหมวดรายจ่าย 
                                          หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. ร้อยละ 
งบบุคลากร ๖๙๘,๓๘๑,๕๐๐ ๙.๒๐% 

งบด้าเนินงาน ๑๕๑,๘๕๘,๙๐๐ ๒.๐๐% 
งบลงทุน ๖,๒๓๙,๒๖๗,๑๐๐ ๘๒.๑๗% 

งบเงินอุดหนุน ๒๓,๑๑๕,๕๐๐ ๐.๓๐% 
งบรายจ่ายอื่น ๔๘๐,๕๓๙,๘๐๐ ๖.๓๓% 

รวมทั้งสิ้น ๗,๕๙๓,๑๖๒,๘๐๐ 100.00% 
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กรมทรัพยากรน า้ ๙ 

 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

งบบุคลากร งบด้าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น 

๗๔๔ 
๑๕๑ 

๗,๙๐๘ 

๒๐ ๒๖๕ 

๙,๐๙๐ 

๖๙๘ 
๑๕๑ 

๖,๒๓๙ 

๒๓ ๔๘๐ 

๗,๕๙๓ 

ปี ๒๕๕๗ 

การเปรียบเทียบงบประมาณ ปี 255๗ และปี 255๘ 
 

รายการ 
งบประมาณ ผลการเปรียบเทียบ 

ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) ร้อยละ 
งบบุคลากร ๗๔๔,๗๗๒,๓๐๐ ๖๙๘,๓๘๑,๕๐๐ -๔๖,๓๙๐,๘๐๐ ๖.๒๒ 

งบด้าเนินงาน ๑๕๑,๘๕๘,๙๐๐ ๑๕๑,๘๕๘,๙๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

งบลงทุน ๗,๙๐๘,๘๐๐,๐๐๐ ๖,๒๓๙,๒๖๗,๑๐๐ -๑,๖๖๙,๕๓๒,๙๐๐ ๒๑.๑๐ 

งบเงินอุดหนุน ๒๐,๑๐๒,๒๐๐ ๒๓,๑๑๕,๕๐๐ +๓,๐๑๓๓๐๐ ๑๔.๙๘ 

งบรายจ่ายอื่น ๒๖๕,๓๗๙,๖๐๐ ๔๘๐,๕๓๙,๘๐๐ +๒๑๕,๑๖๐,๒๐๐ ๘๑.๐๗ 

รวมทั้งสิ้น ๙,๐๙๐,๙๑๓,๐๐๐ ๗,๕๙๓,๑๖๒,๘๐๐ -๑,๔๙๗,๗๕๐,๒๐๐ ๑๖.๔๗ 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที ่๒ 

ผลการปฏิบัตริาชการ 
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กรมทรัพยากรน า้ ๑๑ 

 

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 
ปีงบประมาณพ.ศ. 255๘ กรมทรัพยากรน้้ามีผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค้ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ (การประเมินตนเอง) ได้“๔.๑๑ คะแนน” (คะแนนเต็ม5) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

มิติภายนอก   
 การประเมินประสิทธิผล   

1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 

  

 1.๑ ระดับความส้าเร็จของการเตรียมการเพื่อปูองกันและลด
ผลกระทบพิบัติภัย 
1.๒ ระดับความส้าเร็จของการจัดหาพื้นท่ีน้้าสะอาดเพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
1.๓ ระดับความส้าเร็จของการบูรณาการสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๔ ระดับความส้าเร็จของการบูรณาการจัดท้าแผนพัฒนาและ
บริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ 
๑.๕ ระดับความส้าเร็จของพื้นท่ีท่ีมีการติดต้ังระบบเตือนภัยล่วงหน้า
(Early Warning) ส้าหรับพื้นท่ีเส่ียงอุกภัย-ดินถล่ม ในพื้นท่ีลาดชันและ
พื้นท่ีราบเชิงเขา 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 

๔.๘๒ 
 

๓.๕๙ 
 

๕ 
 

๔.๐๖ 
 

๕ 

 การประเมินคุณภาพ   

๒ ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน(Service Level 
Agreement : SLA) 

  

 ๒.๑ ระดับความส้าเร็จของการจัดท้าข้อตกลงระดับการให้บริการ 
๒.๒ ร้อยละ(เฉล่ีย)ผลส้าเร็จของการปรบปรุง/พัฒนากระบวนงาน
บริการเทียบกับแผนการปรับปรุง 
๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ 

๕ 
๕ 
 

๕ 

๕ 
๕ 
 

n/a 

มิติภายใน   

 การประเมินประสิทธิภาพ   

๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   

 ๓.๑ ร้อยละความส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน 

๘๑.๑๐% ๓.๐๕ 
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กรมทรัพยากรน า้ ๑๒ 

 

ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

 ๓.2 ร้อยละความส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

๙๓.๖๓% ๑ 

๔ ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ 

  

 4.๑ ด้านไฟฟูา 
4.๒ ด้านน้้ามัน 

๕ 
๕ 

๔ 
๔ 

๕ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ๕ ๕ 
 การพัฒนาองค์การ   
๖ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ   
 ๖.๑ ระดับความส้าเร็จของการจัดท้ารายงานลักษณะส้าคัญของ

องค์การ 
๖.2 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาองค์การ 

๕ 
 

๕ 

๕ 
 

๕ 
๗ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงาน ๕ n/a 
 คะแนนเต็ม 5  ๔.๑๑ 

หมายเหตุ : เป็นผลคะแนนการประเมินตนเอง ท้ังนี้คะแนนอย่างเป็นทางการอยู่ระหว่างการด้าเนินการของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
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กรมทรัพยากรน า้ ๑๓ 

 

ผลการปฏิบัติราชการที่ส้าคัญภายใต้แผนการปฏิบัติราชการประจ้าปี 
 

 ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กรมทรัพยากรน้้าได้
ก้าหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการ ๓ ยุทธศาสตร์ คือ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ๒. ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้้า
และแหล่งน้้าธรรมชาติ เพื่อจัดหาน้้าต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้้า และ ๓. ยุทธศาสตร์ พัฒนา
ระบบเฝูาระวังและเตือนภัยจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ มีผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ โดยสรุปดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนากลไกการบรหิารจัดการทรัพยากรน้า้แบบบรูณาการโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
 เปูาหมายการให้บริการ คือ เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการทุกระดับ โดย
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 ตัวชี้วัด ได้แก่ จ้านวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าจ้านวน ๑๐ เรื่อง และบุคลากร ประชาชน 
องค์กรลุ่มน้้า ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าจ้านวน ๑๕,๐๐๐ คน งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ กรมทรัพยากรน้้า จ้านวนท้ังส้ิน ๔๕๙,๙๑๓,๙๐๐ บาท 
 ผลผลิต กรมทรัพยากรน้้า มีโครงการและกิจกรรมท่ีด้าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนากลไก
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ ซึ่งมีเปูาหมายเพื่อให้เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
แบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีความสอดคล้องและน้าสู่ตัวช้ีวัดท่ีก้าหนดตาม
แผนการปฏิบัติราชการของกรม ประกอบด้วย จ้านวนบุคลากร ประชาชน องค์กรลุ่มน้้า ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า จ้านวน ๑๘,๙๐๒ คน และ
โครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า จ้านวน ๑๐ 
เรื่อง ได้แก่ 
 ๑. การสนับสนุนอุดหนุนสบทบให้คณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง 
 ๒. การเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว เพื่อช้ีแจงและแสดงความพยายามด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าในระดับสากล 
 ๓. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้้า 
 ๔. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร 
 ๕. โครงการจัดกิจกรรมวันส้าคัญด้านทรัพยากรน้้า 
 ๖. โครงการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้้า ๒๕ ลุ่มน้้าหลัก 
 ๗. การตรวจก้ากับประปาสัมปทาน 
 ๘. โครงการบ้ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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 ๙. โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการ
ไฟฟูาพลังน้้าในแม่น้้าโขงสายประธาน 
 ๑๐. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้้า  
  

 ยกตัวอย่าง โครงการและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า โดยสรุป ดังนี้ 
 

๑. โครงการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 
 โครงการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 
เป็นโครงการท่ีมุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศท้ังใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยกิจกรรมต่างๆ ภายใต้
โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้น้าของประเทศได้มี
โอกาสแสดงออกถึงความร่วมมือหรือข้อเรียกร้องให้ประเทศ
ต่างๆ เห็นความส้าคัญและเกิดความร่วมมือ รวมท้ังผู้บริหาร
กระทรวง/กรม ได้ร่ วมพบปะเจรจาและแลกเปล่ียน
ข้อคิดเห็นเชิงนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
กับผู้บริหารหน่วยงานต่างประเทศ และร่วมมือผลักดันให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และด้าเนินกิจกรรมความ
ร่วมมือให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบความร่วมมือทวิ
ภาคีและพหุภาคีระหว่างไทยกับนานาประเทศ แลกเปล่ียน
ข้อมูล ความรู้ การปฏิบัติ และพัฒนาการในด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 
และบุคลากรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และน้า
ความรู้ นวัตกรรม มาเผยแพร่และพัฒนาปรับใช้ให้เกิด
ประ โ ยชน์ ต่ อ ไ ป งบประมาณตามพระ ราชบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จ้านวน 7,2000,000 บาท 
 ผลผลิต ผู้บริหารและบุคลากรกรมทรัพยากรน้้า เข้าร่วมการประชุมตามแผนงาน กิจกรรมท่ีส้าคัญ 
ได้แก่  
 1. การประชุมเรื่องน้้าโลก ครั้งท่ี 7 (The 7th World Water Forum) ระหว่างวันท่ี 11-15 
เมษายน 2558 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พร้อม
คณะผู้บริหารกระทรวง อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและน้าเสนอ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของไทย และร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีจากประเทศ
ต่างๆ รวมทั้งร่วมรับรองปฏิญญารัฐมนตรี (Ministerial Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม 
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 2. การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง ครั้งท่ี 
๒๑ ระหว่างวัน ท่ี ๑๔ -๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ กรุ งฮานอย 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีของ
ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง (Mekong River 
Commission : MRC) จ้านวน ๔ ประเทศประกอบด้วย 
ราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว)  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย
มีสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
เป็นประเทศคู่เจรจา คณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย พลเอก ดาว์พงษ์ 
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม พลเอกเอกชัย จันทร์ศรี ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงฯ รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้้าและ
ผู้บริหารระดับสูงจากกรมทรัพยากรน้้ าและหน่ วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้กล่าวส่งมอบต้าแหน่งประธานคณะมนตรีฯ แก่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของเวียดนาม ท่ีประชุมได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย
ของส้านักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) ปี 
ค.ศ. ๒๐๑๕ รับทราบความก้าวหน้าการด้าเนินงานของแผนงานต่างๆ และเบิกจ่ายงบประมาณแผนงาน 
รวมท้ังแลกเปล่ียนความเห็นเรื่องกระบวนการให้ข้อมูล ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือ
ล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement: PNPCA) 
ของโครงการไฟฟูาพลังน้้าดอนสะโฮง สปป.ลาว พร้อมนี้ เอกอัครราชทูตไทยประจ้ากรุงฮานอย ได้ให้การ
ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและคณะผู้แทนไทย และการเข้าเยี่ยม
คารวะนายกรัฐมนตรีของเวียดนาม 
 ผลลัพธ์ ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมทรัพยากรน้้า และบุคลากรกรม
ทรัพยากรน้้า ได้เข้าร่วมการประชุมตามแผนงานท่ีก้าหนด โดยมีการพบปะหารือ/เจรจากับผู้บริหารหน่วยงาน
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องด้านน้้าและส่ิงแวดล้อม ในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ 
การประชุมระดับรัฐมนตรี เจ้าหน้าท่ีระดับอาวุโส และคณะท้างาน รวมท้ังศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการน้า
ความรู้ นวัตกรรมมาเผยแพร่ให้บุคลากรกรมทรัพยากรน้้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นทราบและใช้ประโยชน์ 
รวมท้ังบุคลากรกรมทรัพยากรน้้าได้เพิ่มพูนศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  
  
๒. โครงการบ้ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมทรัพยากรน้้าได้จัดสรร
งบประมาณ จ้านวน 9,000,000 บาท เพื่อด้าเนินการบ้ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ
หน่วยงาน เนื่องจากระบบสารสนเทศมีบทบาทส้าคัญมากขึ้น แต่ระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์และ
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เครือข่ายท่ีส้าคัญและ/หรือระบบและอุปกรณ์ท่ีใช้งานอยู่ล้าสมัย และมี
ความสามารถไม่เพียงพอท่ีจะรองรับการใช้งานสารสนเทศของกรมทรัพยากร
น้้าท่ีมีการขยายตัวในการใช้งานเป็นอย่างมากได้อย่างเพียงพอ นอกจากนั้น
ยังไม่สามารถรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ เช่น การควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายโดยการพิสูจน์สิทธิผู้ใช้งาน 
(Authentication) เพื่อให้ผู้ใช้งานท่ีได้รับอนุญาตจริงเท่านั้นสามารถเข้าถึง
เครือข่ายในระดับต่างๆ และใช้งานทรัพยากรบนระบบเครือข่ายได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ ท้ังนี้การท้างานของระบบจราจร
ในเครือข่ายยังประสบปัญหาในการใช้งาน ซึ่งมีสาเหตุจากอุปกรณ์เครือข่าย
จ้านวนหนึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีไม่ทันสมัย เช่น อุปกรณ์กระจายสัญญาณชนิด Hub และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
Core Switch ของเครือข่ายหลักมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการรองรับต่อการใช้งานอย่างปกติ จึงมีผลท้าให้
เกิดการชนกันของข้อมูลในระบบจราจรของเครือข่าย (Network Collision) อย่างมาก เป็นสาเหตุให้เกิดล่าช้า 
(Delay) ในระบบเครือข่ายและรองรับการท้างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ รวมท้ังระบบสารสนเทศ ยังขาดระบบ
ส้ารองข้อมูลของระบบเครือข่ายหลัก (Backup System) ท่ีมีความทนทานต่อความล้มเหลวระดับสูง เพื่อ
ส้ารองข้อมูลวิกฤต (Critical data) เป็นต้น ส่งผลให้กรมทรัพยากรน้้ามีความเส่ียงอย่างมากในการสูญหายของ
ข้อมูลจากระบบแอพพลิเคช่ันหลักซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในกรมทรัพยากรน้้า 
จึงมีความจ้าเป็นท่ีจะต้องมีการด้าเนินการบ้ารุงรักษา ดูแล และเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายของกรมทรัพยากรน้้า 

 ผลผลิต ด้าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และบ้ารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรม
ทรัพยากรน้้า ระบบบริหารจัดการดูแลระบบเครือข่าย อุปกรณ์
กระจายสัญญาณ ระบบปูองกันและตรวจสอบไวรัส ระบบ
จัดเก็บข้อมูลส้ารอง รายงานการเก็บรักษาข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท้าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์  พ.ศ.๒๕๕๐ นโยบายแผนการใช้งานและ
บ้ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แผนบริหารความ
เส่ียง แผนปูองกันแก้ไขภัยพิบัติของระบบ IT และการฝึกอบรม
ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น 
 ผลลัพธ์ กรมทรัพยากรน้้า คณะกรรมการทรัพยากร
น้้าแห่งชาติ คณะกรรมการลุ่มน้้า ประชาชนและองค์กรท่ี

เกี่ยวข้อง สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารและความรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรม
ทรัพยากรน้้าได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเช่ือถือได้ รวมท้ังระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
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ส่ือสารกรมทรัพยากรน้้า มีความพร้อมในการใช้งานและรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการใช้งานของระบบ 
 ปัญหา อุปสรรค  พบว่าข้อก้าหนด ระเบียบ กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ท้าให้ต้องมีจัดท้ามาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อก้าหนด ระเบียบ กฎหมาย ท่ี
เกี่ยวข้อง รวมท้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้าให้ระบบหรือ
อุปกรณ์บางชนิดท่ีมีอยู่นั้นล้าสมัย ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีจ้าเป็นต้องติดตาม
ความเปล่ียนแปลงด้านข้อก้าหนด ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารตลอดเวลา เพื่อให้มีความพร้อมท้ังด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อก้าหนด รวมท้ังการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถปรับตัวทันต่อการเปล่ียนแปลงและน้ามาประมวล
ประยุกตใ์ช้ ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 
๓. โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟูา
พลังน้้าในแม่น้้าโขงสายประธาน 

 กรมทรัพยากรน้้าร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ด้าเนินการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟูาพลังน้้าในแม่น้้าโขง
สายประธาน ในพื้นท่ี ๘ จังหวัดริมแม่น้้าโขง ได้แก่ จังหวัด
เ ชียงราย  เลย  หนองคาย  บึ งกาฬ นครพนม มุ กดาหาร 
อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ
ผู้แทนสถาบันการศึกษา องค์กรลุ่มน้้า กลุ่มองค์กรเครือข่ายภาค
ประชาชนในพื้นท่ี ในประเด็นส้าคัญเกี่ยวกับการด้าเนินงานอย่างมี
ส่วนร่วม ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโครงการ
ดังกล่าวระหว่างภาคประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อหารือก้าหนด
นโยบาย และวางแผนท้างานร่วมกัน ก้าหนดทิศทางการแก้ปัญหา
ในแม่น้้าโขงและล้าน้้าสาขา ซึ่งอยู่ภายในพื้นท่ีศึกษาโดยเฉพาะ
ปัญหาท่ีอาจจะสืบเนื่องมาจากผลกระทบจากโครงการไฟฟูาพลังน้้า

ในแม่น้้าโขงสายประธาน งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 จ้านวน 6,000,000 บาท 
 ผลผลิต จัดท้ารายงานผลการศึกษาท่ีมีข้อมูลชัดเจน และครอบคลุมการศึกษาในแต่ละด้าน เช่น ด้าน
ทรัพยากรทางกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณภาพชีวิต เป็นต้น เพื่อประกอบเป็น
ข้อมูลอ้างอิงกรณีเกิดผลกระทบส่ิงแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟูาพลังน้้าของประเทศเพื่อน
บ้านในอนาคต บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นส้าคัญ  
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 ผ ล ลั พ ธ์  ผู้ แ ท น
สถาบันการศึกษา องค์กรลุ่มน้้า 
ก ลุ่ ม อ ง ค์ ก ร เ ค รื อ ข่ า ย ภ า ค
ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมใน
การด้าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 
๔. โครงการตรวจก้ากับกิจการประปาสัมปทาน 
 การประกอบกิจการประปาสัมปทาน เป็นการด้าเนินงาน
ภายใต้กฎหมายควบคุมการประกอบกิจการค้าขายท่ีเป็นสาธารณูปโภค 
คือ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ (ปว. ๕๘) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
คุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการน้้าประปาจากเอกชนผู้รับสัมปทาน ให้มี
ความปลอดภัย เป็นธรรมและผาสุก กฎหมายดังกล่าว ได้ให้อ้านาจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นผู้มี
อ้านาจท่ีจะอนุญาตให้สัมปทาน และสามารถแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ให้ปฏิบัติการ ตาม ปว. ๕๘ เฉพาะกิจการประปา รวมท้ังมีอ้านาจ
ก้าหนดเงื่อนไขตามท่ีเห็นสมควรให้ผู้รับสัมปทานปฏิบัติตาม เพื่อเป็น
การคงไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งมหาชนเป็นหลัก ดังนั้น ผู้ให้สัมปทานจึง
ก้าหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในสัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปา 
และก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการแต่งต้ังด้าเนินการตรวจ 
ก้ากับ การประกอบกิจการประปาสัมปทานทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง เพื่อตรวจสอบการด้าเนินงานกิจการประปา
สัมปทานของผู้รับสัมปทาน โดยท้าการตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้ ๑) ตรวจสอบโครงสร้างและความปลอดภัย
ของระบบประปาและเครื่องจักร ๒) ตรวจสอบคุณภาพของการให้บริการด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและความพึง
พอใจของประชาชน ซึ่งข้อมูลจากการตรวจ ก้ากับ การประกอบกิจการประปาสัมปทานแต่ละปี  จะต้อง
รายงานให้ผู้ให้สัมปทานทราบด้วยทุกปี ท้ังนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มอบหมายให้กรม
ทรัพยากรน้้าและส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) มีหน้าท่ีด้าเนินการในภารกิจ
ดังกล่าว งบประมาณในการด้าเนินการในส่วนของกรมทรัพยากรน้้า ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จ้านวนท้ังส้ิน ๑,๐๘๔,๐๐๐ บาท 
 ผลผลิต ด้าเนินการตรวจ ก้ากับการประกอบกิจการประปาสัมปทานและส่งเสริมการประกอบกิจการ
ประปาสัมปทานในโครงการประปาสัมปทานท่ัวราชอาณาจักรท้ังหมด จ้านวน ๖๐ โครงการ ครอบคลุมพื้นท่ี 
๒๑ จังหวัด  ได้รับการตรวจสอบแล้วเสร็จ และมีการส่งเสริมการประกอบกิจการประปาตามพระราชบัญญัติ
การอ้านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้น จ้านวน ๑๗ โครงการ 
รวมการตรวจ ก้ากับและการส่งเสริมการประกอบกิจการประปาท้ังส้ิน ๗๗ โครงการ  
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  ผลลัพธ์ เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถด้าเนินการตรวจ ก้ากับ การประกอบกิจการประปา
สัมปทาน ตามอ้านาจหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
และประชาชนผู้ใช้น้้าประปาเพื่อการอุปโภคบริ โภคในเขต
โครงการได้รับการคุ้มครองท้ังด้านปริมาณ คุณภาพและราคาท่ี

เป็นธรรม 
 ปัญหา อุปสรรค กฎหมาย ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องมีความ
ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ควรมีการปรับปรุง
กฎหมาย ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว ให้ทันสมัยและมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 

 
๕. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทรัพยากรน้้า 
 กรมทรัพยากรน้้า จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ จ้านวน 12,460,000 บาท เพื่อด้าเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทรัพยากรน้้า
ประกอบด้วยโครงการวิจัยท้ังส้ิน 7 โครงการ  ดังนี้ 
 ๑) การพัฒนาการรับรู้ภัยพิบัติน้้าท่วม-ดินถล่มและพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมของชุมชน เพื่อ
ลดผลกระทบจากภัยพิบัติ: กรณีศึกษาพื้นท่ีเส่ียงภัยน้้าท่วม-ดินถล่มในภาคใต้  
 ๒) การพัฒนาโมเดลการสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือความส่ียงด้าน
ทรัพยากรน้้าท่ีเกิดจากความแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๓) การทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อเตรียมการรับมือกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศในประเทศไทย 
 ๔) การเข้าถึงน้้าและการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นท่ีต้าบลสวนผ้ึง อ้าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 
 ๕) การศึกษารูปแบบการขยายผลการใช้งานระบบผลิตน้้าด่ืมชนิดทรายกรองช้าในพื้นท่ีทุรกันดาร 
อ้าเภออมก๋อยและอ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๖) ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับมือภัยพิบัติ
เกี่ยวข้องกับน้้า (น้้าท่วมและแผ่นดินถล่ม) ในพื้นท่ีลุ่มน้้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนท่ี ๓ และลุ่มน้้าคลองกลาย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๗) การตอบโจทย์ผลส้าเร็จการบริหารจัดการน้้าต้นแบบบางระก้าโมเดล อ้าเภอบางระก้า จังหวัด
พิษณุโลกและแนวทางแก้ไขให้ได้รับผลกระทบเสียหายน้อยท่ีสุด 
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๖. โครงการด้าเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้้า 25 ลุ่มน้้าหลัก 
 ในปี ๒๕๕๘ กรมทรัพยากรน้้า ได้ด้าเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้้า ๒๕ ลุ่มน้้าหลัก ท่ีจัดต้ังขึ้น
ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้้าแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบด้วย
คณะกรรมการลุ่มน้้า คณะอนุกรรมการลุ่มน้้าด้านต่างๆ คณะท้างานลุ่มน้้าระดับจังหวัด คณะท้างานลุ่มน้้า
สาขาและกลุ่มเครือข่าย เพื่อเป็นกลไกขับเคล่ือนให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน ท้ังในด้านการบริหารจัดการ การจัดหา การใช้ประโยชน์ การพัฒนา การปูองกันและ
แก้ไขปัญหา การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการด้าเนินการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้าอย่างบูรณาการท้ัง
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นในพื้นท่ีลุ่มน้้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความร่วมมือเพื่อการบรรลุ
เปูาหมายของการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในระบบลุ่มน้้าต่อไป งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จ้านวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ผลผลิต บุคลากร ประชาชน องค์กรลุ่มน้้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า จ้านวน ๑๘,๙๐๒ คน 
 ผลลัพธ์ บุคลากร ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายมีความรู้ มีความตระหนักและ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลุ่มน้้า  องค์กรบริหารจัดการลุ่มน้้ามีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการบริหาร
จัดการลุ่มน้้า  ซึ่งเป็นกลไกการขับเคล่ือนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพและ
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นท่ีลุ่มน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพื้นท่ีลุ่มน้้าอย่างยั่งยืน ต่อไป 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้้า และแหล่งน้้าธรรมชาติเพื่อจัดหาน้้าต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้้า 
 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้้าและแหล่งน้้าธรรมชาติเพื่อจัดหาน้้าต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกระจายน้้า 
 เปูาหมายการให้บริการ คือ อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้้า เพื่อเป็นแหล่งน้้าต้นทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย  
 ตัวชี้วัด ได้แก่ จ้านวนแหล่งน้้าท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย จ้านวน ๖๐๗ แห่ง งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ กรมทรัพยากรน้้า จ้านวนท้ังส้ิน ๖,๗๐๖,๙๖๙,๒๐๐ บาท  
 ผลผลิต กรมทรัพยากรน้้า มีแผนงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ดังนี้ ๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ้านวน ๒๗ 
โครงการ ๒. โครงการอนุรักษ์/ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้้าจ้านวน ๔๓๘ โครงการ ๓. โครงการก่อสร้างแหล่งน้้า 
จ้านวน ๑๕ โครงการ ๔. โครงการซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างด้านแหล่งน้้า จ้านวน ๘๐ โครงการ และ ๕. โครงการ
บ้ารุงรักษาส่ิงก่อสร้างด้านแหล่งน้้า จ้านวน ๓๖ โครงการ รวมทุกประเภทโครงการจ้านวนท้ังส้ิน ๖๐๗ 
โครงการ มีผลการด้าเนินงานแล้วเสร็จรวม ๕๕๖ โครงการ ซึ่งโครงการต่างๆ ท้ังหมดกระจายครอบคลุมในพื้นท่ี
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ขอบเขตอ้านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้้าและส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 
๑-๑๑ ท่ัวประเทศ  
 ตัวอย่างโครงการท่ีด้าเนินการแล้วเสร็จ โดยสรุป ดังนี้ 
   

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหนา้หลวงสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ช่วง ๒ หมู่ที่ ๔
ต้าบลระโนด  อ้าเภอระโนด  จังหวัดสงขลา 

พื้นท่ีภาคการเกษตรในพื้นท่ีหมู่ท่ี 4 ต้าบลระโนด จังหวัดสงขลา 
ประสบปัญหาขาดแคลนน้้าในการท้านาข้าวจ้านวน 2,500 ไร่ 
เนื่องจากสภาพพื้นท่ีไม่สามารถเก็บกักน้้าในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งควร
ฟื้นฟูแหล่งน้้าเดิม ให้สามารถบริหารจัดการน้้าเพื่อประโยชน์
ด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในปีงบประมาณ 
2557 กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ๘ ได้
ด้าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าคลองธรรมชาติ สนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา ด้วย
งบประมาณจ้านวน 9,865,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาให้กับราษฎรในพื้นท่ีไปแล้วในเบ้ืองต้น 
          ส้าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ส้านักงานทรัพยากรน้้า
ภาค ๘ ได้ด้าเนินการช่วยเหลือราษฎรในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 
โดยด้าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหน้าหลวงสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ช่วง ๒ หมู่ท่ี ๔ ต้าบลระ
โนด อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบประมาณ 14,925,300 
บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งน้้าต้นทุนในการอุปโภค 
บริโภคและสาธารณูปโภคให้แก่ราษฎร เป็นแหล่งน้้าเสริมการ
เพาะปลูก รวมท้ังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นท่ี 

ซึ่งเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นท่ีอย่างท่ัวถึงครอบคลุมต่อไป 
 ผลผลิต ด้าเนินการขุดลอกล้าคลอง ความยาว ๗.๕๖๒๐ กิโลเมตร พร้อมหินเรียงปูองกันการกัดเซาะ 
ก่อสร้างฝายน้้าล้น อาคารบังคับน้้า ประตูระบายน้้า และอาคารระบายน้้า เพื่อระบายน้้าจากคลองสายหลัก
เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรของราษฎร 
 ผลลัพธ์ คลองธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู ให้ เป็นแหล่งน้้าต้นทุนส้าหรับการอุปโภค 
บริโภค และภาคเกษตร ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้้าส้าหรับราษฎรในพื้นท่ี ครอบคลุมพื้นท่ี ๕ หมู่บ้าน 
ราษฎรได้รับประโยชน์มากกว่า ๕๐๐ ครัวเรือน พื้นท่ีการเกษตรมากกว่า ๒,๕๐๐ ไร่ รวมท้ังแหล่งน้้าต้นทุนท่ี
ได้จากโครงการ และยังขยายผลให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการประกอบอาชีพอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ การเล้ียง
สัตว์ ปลูกผัก เป็นต้น 
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๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าห้วยระวี อ้าเภอเมือง,จอมพระ,ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  
 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ าห้วยระวี จังหวัด
สุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้ าส าหรับ
การอุปโภค-บริโภค และภาคการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  และ
สามารถบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นท่ีท าการเกษตรของประชาชน
ในช่วงฤดูน้ าหลากและรักษาระบบนิเวศ ฟื้นฟูธรรมชาติกลับคืน
มา ด าเนินงานต่อเนื่องเริ่มจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ก าหนด
ส้ินสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วงเงินงบประมาณท้ังส้ิน 
246 ,950 ,000  บาท  แบ่ง เป็น  ปี  2555 จ้านวน 
37,275,000 บาท ปี 2556 จ้านวน 52,623,500 บาท ปี 
2557 จ้านวน 115,070,500 บาท และปี 2558 จ้านวน 
41,981,000 บาท  
 ผลผลิตและผลลัพธ์ของการด้าเนินโครงการ ท้าให้มี
แหล่งน้้ าต้นทุนเพื่ อการอุปโภค -บริ โภค ตลอดท้ังปี  พื้ น ท่ี
การเกษตรได้รับประโยชน์ จ้านวน 10,000 ไร่ สามารถบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง และภัยน้้าท่วมในพื้นท่ี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้้า ฟื้นฟูแหล่งน้้าให้มีความอุดมสมบูรณ์และรักษาระบบ
นิเวศ รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดต้ังกลุ่ม
ชุมชนผู้ใช้น้้ า  เพื่ อการบริหาร จัดการน้้ าและร่ วมกัน ดูแล
บ้ารุงรักษาแหล่งน้้าให้ยั่งยืนต่อไป 
  
๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองก่ าเกาะ บ้านท่าไม้ หมู่ที่ ๑ ต าบลแม่ปุ อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 
 แหล่งน้ าหนองก่ าเกาะ เป็นแหล่งน้ าท่ีเกษตรกรจ านวนมากในพื้นท่ีบ้านท่าไม้ หมู่ท่ี ๑ อ าเภอแม่พริก 
จังหวัดล าปางใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร ปัจจุบันแหล่งน้ าหนองก่ าเกาะมีสภาพตื้นเขินด้วยตะกอนดินทราย
และมีวัชพืชปกคลุมเป็นหนาแน่น บางส่วนถูกบุกรุกเพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก ในช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ าไหล
หลากท าให้เกิดน้ าท่วมพื้นท่ีเกษตร พืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน และในช่วง
ฤดูแล้งกลับไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ประโยชน์ได้ ท าให้เกิดปัญหาท้ังด้านการขาดแคลนน้ า การส่งน้ าไปไม่ถึง
พื้นท่ีเพาะปลูก กรมทรัพยากรน้ า โดยส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๑ จึงด าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองก่ า
เกาะ บ้านท่าไม้ หมู่ท่ี ๑ ต าบลแม่ปุ อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง วงเงินงบประมาณจ านวน ๒๔,๙๐๕,๐๐๐ บาท 
เพื่อ เป็นการการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นท่ี ต่อไป 
 ผลผลิต ด าเนินการขุดปรับปรุงแหล่งน้ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก ขุดขยายพื้นท่ี โครงการ กว้าง 
๓๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร พร้อมก่อสร้างระบบส่งน้ า ยาว ๕๗๘ เมตร ความจุเก็บกัก ๕๑๗,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร 
 



รายงานการด าเนินงานของรัฐตอ่สาธารณะรายปี ๒๕๕๘ 
 

กรมทรัพยากรน า้ ๒๓ 

 

 ผลลัพธ์ แหล่งน้ าหนองก่ าเกาะได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงฟื้นฟู เป็นแหล่งน้ าต้นทุนส าหรับใช้ใน
การเกษตร ช่วยบรรเทาปัญหาน้ าไหลหลากในฤดูฝน บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง พื้นท่ีทาง
การเกษตรได้รับประโยชน์ จ านวน ๕๕๐ ไร่ 

 
๔. โครงการอนุ รักษ์ฟื้นฟูหนองขี้หมู  บ้านน้ าคลอง หมู่ที่  ๖ ต าบลจักราช อ าเภอผักไห่  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองขี้หมู บ้านน้ าคลอง หมู่ ท่ี ๖ 
ต าบลจักราช อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น
โครงการท่ีได้รับการร้องขอจากประชาชนในพื้นท่ีให้ด าเนิน
โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
เก็บกักน้ า และเป็นแหล่งน้ าต้นทุนส าหรับอุปโภค-บริโภค 
และการเกษตรในการช่วงฤดูแล้ง อยู่ ใน ลุ่มน้ าหลัก
เจ้าพระยา ขนาดพื้นท่ีแหล่งน้ าประมาณ ๗๐ ไร่ ความลึก
เฉล่ีย ๑.๕๐ เมตร สภาพเดิมมีตะกอนทับถมจนต้ืนเขิน 
และแคบไม่สามารถเก็บกักน้ าได้เต็มประสิทธิภาพ ท าให้ใน
ฤดูฝนเกิดปัญหาน้ าหลากท่วมพื้นท่ีการเกษตร และในฤดู
แล้งเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ า กรมทรัพยากรน้ า จึงได้
จัดสรรงบประมาณ จ านวน ๑๙,๘๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
ด าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า เป็นการแก้ไขสภาพ
ปัญหาดังกล่าว ให้แก่ราษฎรในพื้นท่ี  

 ผลผลิต ด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ า ความกว้าง ๑๒-๒๐๘ เมตร ความยาว ๑,๑๒๐ เมตร ก่อสร้าง
อาคารท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) จ านวน ๓ แห่ง สร้างบันไดแบบมีชานพัก จ านวน ๑ จุด 
 ผลลัพธ์ แหล่งน้ าหนองขี้หมู บ้านน้ าคลอง หมู่ ท่ี  6 ต าบลจักราช อ าเภอผักไห่  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  และพัฒนา ให้เป็นแหล่งน้ าส าหรับเกษตรกรในพื้นท่ีต าบลจักราช 
และต าบลใกล้เคียง ท้ังพื้นท่ีท านา ปลูกพืช และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าตามธรรมชาติ พื้นท่ีเกษตร
ครอบคลุม จ านวน ๒,๕๐๐ ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน ๓๕๐ ครัวเรือน ประชาชนในพื้นท่ีมีความพึง
พอใจต่อโครงการเป็นอย่างมากและพร้อมร่วมกันดูแลบ ารุงรักษาแหล่งน้ าให้สามารถใช้งานได้เต็มมี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 
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กรมทรัพยากรน า้ ๒๔ 

 

๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าหนองสองห้อง ต าบลหนองสองห้อง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 
 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าหนองสองห้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้ าให้เป็น
แหล่งน้ าต้นทุนส าหรับอุปโภค-บริโภค และภาคการเกษตร 
บรรเทาปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ าหลาก 
รวมท้ังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าให้ประชาชนบริโภคและหา
รายได้จากการจับสัตว์น้ า งบประมาณ ด าเนินการท้ัง ส้ิน 
๑๑,๔๔๙,๐๐๐ บาท 
 ผลผลิต ด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ าหนองสองห้อง 
ความกว้าง ๓๒๐ เมตร ความยาว ๔๖๔ เมตร ความจุเก็บกักน้ า 
๕๓๐,๗๖๐ ลูกบาศก์เมตร  
 ผลลัพธ์ แหล่งน้ าหนองสองห้องได้รับการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ให้เป็นแหล่งน้ าต้นทุน ส าหรับการอุปโภคบริโภค 
และภาคการเกษตร ช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง
และป้องกันปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ าหลาก ครอบคลุมพื้น ท่ี
การเกษตร ๓๐๐ ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ ๓๒๐ ครัวเรือน 
 ปัญหาอุปสรรค มีการแก้ไขแบบแปลนเพื่อให้ตรงตาม
ความต้องการของราษฎรเนื่องจากแบบแปลนเดิมได้ออกแบบให้
ขุดลึกจากดินเดิมประมาณ ๕ เมตร จากหลังคันดินเดิมซึ่งไม่ครอบคลุมพื้นท่ีหนอง เพราะเว้นไว้เป็นพื้นท่ี
อนุรักษ์พันธุ์พืชและปลา ท่ีระดับ ๙๑ เมตร ท้ังนี้เทศบาลต าบลหนองสองห้อง ขอให้กรมทรัพยากรน้ า โดย
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๔ ขุดลอกให้ครอบคลุมท้ังพื้นท่ีหนองน้ าโดยไม่ต้องเว้นระยะจากคันดินเดิม โดย
ขุดลึกเฉล่ีย ๓.๕๐ เมตร ท่ีระดับ ๙๒.๕ เมตร 
 
๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าบึงหัวบึง หมู่ที ่๒ ต าบลย่านรี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าบึงหัวบึง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการเก็บกักน้ าให้เป็นแหล่งน้ าต้นทุนส าหรับอุปโภค 
บริโภค และสนับสนุนภาคการเกษตรในช่วงฤดูแล้งท้ังยังสามารถ
บรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ าหลาก งบประมาณท้ัง ส้ิน 
๒๗,๓๙๐,๐๐๐ บาท  
 ผลผลิต ด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ าบึงหัวบึง ความ
กว้าง ๑๗๕ เมตร ความยาว ๔๖๕ เมตร ความจุเก็บกักน้ า 
๖๕๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
 ผลลัพธ์ แหล่งน้ าธรรมชาติบึงหัวบึง ได้รับการอนุรักษ์
ฟื้นฟู เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าเป็นแหล่งน้ าต้นทุนส าหรับ
อุปโภคบริโภค และสนับสนุนภาคการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ท้ังยัง
สามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ าหลาก ครอบคลุมพื้นท่ี
การเกษตรจ านวน ๒๒๗ ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ ๑,๕๙๐ 
ครัวเรือน 
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๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ าเขารัก สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตามพระราชด าริ (แปลง ๙๐๕) ต าบลไทรโยค อ าเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 แปลง 905 เป็นพื้นท่ีใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร แปลงทดลอง
พืชไร่ พืชสวน มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนและส้านักงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด้าริ (แปลง 905) ต้ังอยู่
ภายในพื้นท่ี ปัจจุบันเกิดภาวะปัญหาน้้าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค -
บริโภคและการเกษตร ระบบการส่งน้้าเดิมจากแหล่งน้้าผิวดินไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการในการใช้งาน เนื่องจากเป็นพื้นท่ีลาดชัน และการส่งน้้า
จากแม่น้้าแควน้อยขึ้นที่สูงกระท้าได้ยากเพราะส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายในการ
สูบน้้า ดังนั้น กรมทรัพยากรน้้าโดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  จึง
ด้าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้้าเขารัก เพื่อสนับสนุนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด้าริ (แปลง 905)  และแก้ไขสภาพปัญหาดังล่าวให้แก่ราษฎรในพื้นท่ี 
งบประมาณ ด้าเนินการจ้านวน 17,000,000 ล้านบาท 
 ผลผลิต  ด้าเนินการขุดลอกภายในพื้นท่ีสระเก็บน้้าเขารัก ซึ่งเป็นพื้นท่ีต่อเนื่องจากโครงการของ
งบประมาณ ปี 2557 ความยาวขุดลอก 270เมตร ความกว้างคันสระ 147 – 197 เมตร ความจุน้้าท่ีระดับ
เก็บกัก 261,000 ลูกบาศก์เมตร และมีการก่อสร้างอาคารท่อรับน้้าเข้า จ้านวน 1 แห่ง 
 ผลลัพธ์ สระเก็บน้้าเขารัก ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู ให้เป็นแหล่งน้้าต้นทุนส้าหรับอุปโภค -
บริโภค และภาคการเกษตร ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้้าส้าหรับราษฎรในพื้นท่ีจ้านวน 10 ครัวเรือน 
เป็นผลให้พื้นท่ีการเกษตรได้รับประโยชน์จ้านวน 100 ไร่ ท้ังยังช่วยฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ 
และช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎรร่วมกันดูแลบ้ารุงรักษาโครงการแหล่งน้้า อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

๘. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูทางน้้าห้วยหินปูุ หมู่ที่ 8 บ้านเขาล้าน 
ต้าบลครน อ้าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูทางน้ าห้วยหินปู่ หมู่ที่ ๘ บ้านเขาล้าน 
ต าบลครน อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียงและท่ัวถึง มี
การบริหารจัดการในด้านแหล่งน้ าอย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นระบบและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง และส่งเสริมให้
มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างยั่งยืน 
 ผลผลิตและผลลัพธ์ ของการด าเนินงาน ท าให้มีแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค ตลอดท้ังปี มีครัวเรือนได้รับการบรรเทาภัยแล้ง ๘๐ 
ครัวเรือน สามารถบรรเทาภัยแล้ง และฟื้นฟูแหล่งน้ าให้มีความอุดม
สมบูรณ์และรักษาระบบนิเวศ รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

การจัดต้ังกลุ่มชุมชนผู้ใช้น้ า เพื่อการบริหารจัดการน้ าและร่วมกันดูแลบ ารุงรักษาแหล่งน้ าให้ยั่งยืนต่อไป 



รายงานการด าเนินงานของรัฐตอ่สาธารณะรายปี ๒๕๕๘ 
 

กรมทรัพยากรน า้ ๒๖ 

 

๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าหนองน้ าบ้านกุดกุง บ้านกุดกุง หมู่ที่ ๑,๖ ต าบลกุดกุง อ าเภอค าเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร 

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าหนองน้ าบ้านกุดกุง จังหวัดยโสธร มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการศักยภาพในการกักเก็บน้ าให้เป็นแหล่งน้ า
ต้นทุนส าหรับการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรกรรม ซึ่ง
ประชาชนในพื้นท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าในการอุปโภค–
บริโภค เนื่องจากสภาพพื้นท่ีแหล่งน้ าในปัจจุบัน ต้ืนเขินท าให้กักเก็บ
น้ าได้น้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ า กรมทรัพยากรน้ า 
จัดสรรงบประมาณ(เพิ่มเติมปี๒๕๕๘) จ านวน ๘,๔๗๐,๐๐๐ บาท 
เพื่อด าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าหนองน้ าบ้านกุดกุง เพื่อ
เป็นการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาดังกล่าวให้แก่ราษฎรในพื้นท่ีต่อไป 
 ผลผลิต กรมทรัพยากรน้ า โดยส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 
๑๑ รับผิดชอบด าเนินงานในขอบเขตพื้นท่ีจังหวัดยโสธร เนื้อท่ี
ประมาณ ๔๓ ไร่  ซึ่ ง เป็นหนองน้ าเ ดิม ท่ีมีสภาพต้ืนเขิน โดย
ด าเนินการขุดลอกหนองขนาดกว้าง ๒๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 
ลึก ๓.๕ เมตร  ก่อสร้างทางน้ าเข้า ขนาดท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จ านวน ๒ จุด 
 ผลลัพธ์ คือ แหล่งน้ าธรรมชาติหนองน้ าบ้านกุดกุง ได้รับ
การพัฒนาและฟื้นฟู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ าให้เป็น
แหล่งน้ าต้นทุนส าหรับใช้ในการอุปโภค – บริโภค การเกษตรกรรม 
และเป็นแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการท าระบบประปาหมู่บ้าน โดยมีความจุ
เก็บกัก ๓๕๕,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นท่ีการเพาะปลูก 
จ านวน ๒๕๐ ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน ๓๘๐ ครัวเรือน  

 
๑๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าหนองบัวลอย(แก้มลิงพื้นที่ลุ่มน้ ายม) ต าบลแม่ยม  อ าเภอเมืองแพร่  
จังหวัดแพร่ 
 หนองบัวลอย มีขนาดพื้นท่ีประมาณ ๑๖๐ ไร่ มีพื้นท่ีรับน้ า
ประมาณ ๓๑ ตารางกิโลเมตร ท่ีต้ังส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นท่ีต าบล
แม่ยม อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ห่างจากตัวจังหวัดแพร่
ประมาณ  ๑๐ กิโลเมตร   อยู่ในลุ่มน้ ายม และต้ังอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ า
สาขาแม่น้ ายมตอนกลาง สภาพหนองน้ าในปัจจุบันปริมาณน้ าเก็บ
กักไม่เพียงพอ ต่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ง เนื่องจาก หนองบัวลอยมี
สภาพต้ืนเขิน มีวัชพืชลอยน้ าจ านวนมาก ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ าไหล
หลากจากแม่น้ ายมเอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณพื้นท่ีราบลุ่มเป็นประจ า
ทุกปี ดังนั้นเพื่อให้หนองบัวลอยและหนองน้ าบริเวณใกล้เคียง
สามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังสามารถใช้ใน
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้งเพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มข้ึน กรมทรัพยากรน้ าจึงเห็นควรด าเนินโครงการอนุรักษ์
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ฟื้นฟูพื้นท่ีแหล่งน้ าหนองบัวลอยขึ้นเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์ในช่วง
ฤดูแล้งซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
การอุปโภค-บริโภคของราษฎร ในต าบลแม่ยม รวมถึงเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในพื้นท่ี กรมทรัพยากรน้ าได้เข้าไป
ด าเนินการจัดท าโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
งบประมาณตามแผน รวม ๒๑๖,๖๐๒,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ปี ๒๕๕๕ 
จ านวน ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๖  จ านวน ๔๕,๖๙๐,๐๐๐ บาท 
ปี ๒๕๕๗ จ านวน ๖๗,๘๙๐,๐๐๐ บาท  และปี ๒๕๕๘ จ านวน 
๗๐,๐๒๐,๐๐๐ บาท ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน 
 ผลผลิตและผลลัพธ์ ท าให้มีแหล่งน้ าต้นทุนเพื่อการอุปโภค-
บริโภคตลอดท้ังปี ประชาชนได้รับผลประโยชน์ ๑,๔๐๐ ครัวเรือน 
พื้นท่ีการเกษตรได้รับประโยชน์ จ านวน ๒,๐๐๐ ไร่  
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาระบบเฝูาระวังและเตือนภัยจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเฝูาระวังและเตือนภัยจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ  
 เปูาหมายการให้บริการ คือ เฝูาระวังและเตือนภัยน้้าท่วมดินถล่ม  
 ตัวชี้วัด ได้แก่ จ้านวนหมู่บ้านท่ีได้รับการติดต้ัง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบเตือนภัยด้านน้้า จ้านวน ๓,๐๙๘ หมู่บ้าน งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘ จ้านวน ๔๒๖,๒๗๙,๗๐๐ บาท 
 ผลผลิต กรมทรัพยากรน้้า มีโครงการท่ีด้าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเฝูาระวังและ
เตือนภัยจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ จ้านวน ๓ โครงการ คือ ๑. โครงการติดต้ังระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early 
Warning) ส้าหรับพื้นท่ีเส่ียงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นท่ีลาดชันและพื้นท่ีราบเชิงเขา ๒. โครงการบ้ารุงรักษา
ระบบตรวจวัดสภาพน้้าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) ระบบเตือนภัย
น้้าท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) และเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้้าโขง (Mekong-HYCOS) และ ๓.
โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้้า รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
 
๑. โครงการติดต้ังระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ส้าหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่
ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา 
 กรมทรัพยากรน้้า ได้ด้าเนินการติดต้ังระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ส้าหรับพื้นท่ีเส่ียง
อุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นท่ีลาดชันและพื้นท่ีราบเชิงเขา เพื่อเป็นกลไกในการติดตามสถานการณ์น้้า เฝูาระวังและ
เตือนภัยท่ีเกิดจากน้้าท่วมฉับพลัน โดยเริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ถึงปี ๒๕๕4 ครอบคลุมหมู่บ้านเส่ียงภัย 
จ้านวน 2,374 หมู่บ้าน และเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม การโยกย้ายถิ่นฐาน การขยายพื้นท่ี
และการพัฒนาชุมชนตลอดเวลา จึงได้ศึกษาทบทวนพื้นท่ีเส่ียงภัยเมื่อปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีหมู่บ้านเส่ียงภัย
เพิ่มข้ึนจ้านวน 4,427 หมู่บ้าน ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ติดต้ังระบบเตือนภัยครอบคลุมหมู่บ้าน
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เส่ียงภัยเปูาหมายจ้านวน 832 หมู่บ้าน พร้อมท้ังได้พิจารณาถึงประเด็นความซ้้าซ้อนของหน่วยงานอื่นท่ีได้
ด้าเนินการในพื้นท่ีเปูาหมาย จึงเหลือหมู่บ้านเส่ียงภัยจ้านวน 2,835 หมู่บ้าน ส้าหรับในงบประมาณ พ.ศ 
2556 – 2557 ไม่ได้ด้าเนินโครงการดังกล่าวเนื่องจากภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้น จึงได้น้าหมู่บ้านเส่ียงภัยท่ีเหลือมา
ด้าเนินการให้ครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ซึ่งส้าหรับปี พ.ศ.2558 กรมทรัพยากรน้้าได้
จัดสรรงบประมาณจ้านวน 295,000,000 บาท เพื่อด้าเนินโครงการติดต้ังระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early 
Warning) ส้าหรับพื้นท่ีเส่ียงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นท่ีลาดชันและพื้นท่ีราบเชิง ซึ่งท้าให้การเตือนภัยมีความ
ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 ผลผลิต ด้าเนินการติดต้ังระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early 
Warning) ส้าหรับพื้นท่ีเส่ียงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นท่ีลาดชันและพื้นท่ี
ราบเชิงเขา ในปี พ.ศ.2558 ครอบคลุมจ้านวนหมู่บ้านเส่ียงอุทกภัย-
ดินถล่ม 1,704 หมู่บ้าน 
 ผลลัพธ์ สถานีเตือนภัยสามารถใช้งานเฝูาระวังสถานการณ์น้้า
ท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนในหมู่บ้านเส่ียง
อุทกภัย-ดินถล่มท่ีจัดท้าระบบเตือนภัย ได้รับการแจ้งเตือนก่อนเกิด
เหตุการณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน้าข้อมูลจากการตรวจวัด 
ไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้้า การเฝูาระวัง เตือนภัยประกอบการ
ตัดสินใจ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงภัยท่ีอาจเกิดขึ้นได้ ช่วย
ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินในเบื้องต้น ปัจจุบันต้ังแต่ปี พ.ศ.
2548-2558 มีการเตือนภัยได้แล้ว 3,080 ครั้ง ครอบคลุม 9,717 
หมู่บ้าน 
 เง่ือนไขความส้าเร็จ คือ การจัดหางบประมาณท่ีเพียงพอต่อ
การด้าเนินงานในการซ่อมบ้ารุง และดูแลรักษาให้ครอบคลุมทุกสถานี 
เพื่อให้ระบบท่ีด้าเนินการติดต้ังไปแล้ว มีความพร้อมในการใช้งาน
ตลอดเวลา รวมท้ังการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชน และ

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นทีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
๒. โครงการบ้ารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้้าอัตโนมัติทางไกล (Telemetering) ระบบส่งข้อมูล
สัญญาณภาพ (CCTV) ระบบเตือนภัยน้้าท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) และเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทก
วิทยาแม่น้้าโขง (Mekong-HYCOS) 
 กรมทรัพยากรน้้า ได้ด้าเนินการโครงการติดต้ังระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ส้าหรับพื้นท่ี
เส่ียงอุทกภัย–ดินถล่ม ในพื้นท่ีลาดชันและท่ีราบเชิงเขา ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๕ ได้ติดต้ัง
สถานีเตือนภัยไปแล้วจ้านวน ๑,๐๕2 สถานี โครงการศึกษา ส้ารวจ ติดต้ังระบบตรวจวัดสภาพน้้าอัตโนมัติ
ทางไกล (Telemetering) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) เพื่อการเฝูาระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย 
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ในลุ่มน้้าต่าง ๆ จ้านวน 183 สถานี เครือข่ายอุกทวิทยา-อุตุนิยมวิทยา 
จ้านวน 414 สถานี และเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้้าโขงและ
สาขา (Mekong – HYCOS) จ้านวน 12 สถานี ซึ่งสถานีเตือนภัยและ
โทรมาตรประกอบด้วยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และได้ติดตั้งในท่ี
โล่งแจ้ง และสถานีอุทกวิทยา-อุตุนิยมวิทยาสถานีดังกล่าว ต้ังอยู่ในพื้นท่ี
ภูมปิระเทศท่ีเป็นภูเขาสูง ท่ีราบสูง และพื้นท่ีทุรกันดาร จึงจ้าเป็นต้องมี
การบ้ารุงรักษาสถานีเตือนภัย สถานีโทรมาตร และอื่นๆ ให้มีความ
พร้อมในการใช้งานตลอดเวลา เพราะถ้าสถานีช้ารุดเสียหายไม่สามารถ
เตือนภัยได้ในกรณีเกิดเหตุการณ์จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงภัย งบประมาณด้าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ จ้านวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ผลผลิต ด้าเนินการบ้ารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้้าทางไกล
อัตโนมัติ (Telemetering) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) 
จ้านวน 183 สถานี และสถานีเตือนภัยน้้ าท่วม -ดินถล่ม (Early 
Warning) จ้านวน 1,052 สถานี เครือข่ายอุทกวิทยา-อุตุนิยมวิทยา 
จ้านวน 414 สถานี ได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ เครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้้าโขง (Mekong-
HYCOS) จ้านวน 12 สถานี ได้รับการบ้ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตอลอดเวลา 
และทันต่อสถานการณ์ 
 ผลลัพธ์ สถานีเตือนภัยสามารถใช้งานเฝูาระวังสถานการณ์น้้าท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงภัยสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาอุทกภัย -ดินถล่มได้อย่างทันท่วงที และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน้าข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้้า การเฝูาระวัง เตือนภัย
ประกอบการตัดสินใจ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงภัยท่ีอาจเกิดขึ้นได้ ช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินในเบื้องต้น ปัจจุบันต้ังแต่ปี พ.ศ.2548 -2558 มีการเตือนภัยได้แล้ว 3,080 ครั้ง ครอบคลุม 
9,717 หมู่บ้าน 
 ปัญหา อุปสรรค พบว่าขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีด้านเทคนิคท่ีมีความรู้ในการซ่อมอุปกรณ์ และขาดแคลน
ยานพาหนะท่ีมีประสิทธิภาพและสมรรถนะท่ีเหมาะสม เนื่องจากท่ีต้ังของสถานีเตือนภัยอยู่ในพื้นท่ีลาดชันและ
พื้นท่ีราบเชิงเขา ซึ่งมักอยู่ห่างไกลจากเส้นทางคมนาคมสายหลัก การเข้าถึงพื้นท่ีดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
ยากล้าบาก จึงจ้าเป็นต้องการใช้ยานพาหนะท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสถานีเตือนภัยบางส่วนมีอายุการใช้งาน
มานาน (เกิน 5 ปี) ท้าให้ประสิทธิภาพการใช้งานลดลงจนอาจไม่สามารถใช้งานได้ ควรซ่อมปรับปรุงให้พร้อม
ใช้งาน 
 เง่ือนไขความส้าเร็จ คือ การจัดหางบประมาณท่ีเพียงพอต่อการด้าเนินงานในการซ่อมบ้ารุง และดูแล
รักษาให้ครอบคลุมทุกสถานี เพื่อให้ระบบท่ีด้าเนินการติดต้ังไปแล้ว มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา
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รวมท้ังการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตือนภัยและการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าใจถึงการ
ท้างาน หรือการใช้งานระบบเตือนภัยด้วย นอกจากนี้ยังต้องค้านึงถึงองค์ประกอบข้างเคียงโดยรวม เช่นการ
จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมในการใช้งาน การให้ความรู้ต่อเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ เพื่อให้มีความพร้อมในการท้างาน และสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่ิงท่ีส้าคัญท่ีสุดคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดดินถล่มและ 
อุทกภัย เนื่องจากการท้างานต่างๆ ในการเฝูาระวังภัยพิบัติต้องมีความเข้าใจและการส่ือสารท่ีดีระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นท่ี การอบรมซ้้าเสริมอย่างสม่้าเสมอให้กับชาวบ้านและผู้
ท่ีเกี่ยวข้อง จะช่วยเสริมสร้างการตระหนักรู้ และส่งเสริมให้ระบบการเตือนภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๓. โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้้า 

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 กรมทรัพยากรน้้า จัดสรรงบประมาณ จ้านวน 18,000,000 
บาท เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และซ้อมแผนเผชิญเหตุเฉพาะพื้นท่ี
การจัดหาน้้ามันเช้ือเพลิง ค่าอะไหล่ ส้าหรับเครื่องสูบน้้า รถบรรทุก 
ยานพาหนะ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าด้าเนินการบริหารจัดการเครื่องสูบน้้า
เพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้้า ท้ังปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย 
ผลผลิต  มีการจัดเตรียมน้้ามันเช้ือเพลิง น้้ามันหล่อล่ืน เพียงพอส้าหรับ
รถบรรทุก และเครื่องสูบน้้า และมีอะไหล่เพียงพอส้าหรับการซ่อมแซม
บ้ารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีท่ี
มีสถานการณ์ภัยแล้ง และอุทกภัย 
ผลลัพธ์ ผลการด้าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมทรัพยากรน้้า

สามารถให้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้น ท่ีประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยพื้น ท่ี
การเกษตรได้รับประโยชน์ จ้านวน 182,922 ไร่ และประชาชนได้รับ
ประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภค จ้านวน 73,452 หลังคาเรือน 
รวมถึงการจัดฝึกอบรมโครงการการใช้และการบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้้า 
รถบรรทุก และรถบรรทุกพร้อมเครน ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานของ
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 1-11 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท้างาน
ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตอุทกภัย ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของ
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 1 -11 เจ้าหน้าท่ีจากส่วนกลาง และ
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อได้แนวทางการด้าเนินงานของกรมทรัพยากร
น้้าในการรองรับสภาวะอุทกภัย 
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 ปัญหา อุปสรรค เจ้าหน้าท่ีมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มี
ต้าแหน่งเป็นลูกจ้างประจ้า และเกษียณอายุราชการไปแล้วจ้านวนมาก และท่ีเหลืออยู่ก็มีอายุใกล้เกษียณอายุ
ราชการ ควรด้าเนินการจัดให้มีการเพิ่มเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ส่วนที ่๓ 

รายงานการเงิน 
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รายงานการเงนิกรมทรพัยากรน้้า 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่ 30  กนัยายน 2558 

        (หน่วย : บาท)  
สินทรัพย ์     
       สินทรัพย์หมุนเวียน 

 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 78,887,687.49 

 
ลูกหนี้ระยะส้ัน 128,808,632.39 

 
วัสดุคงเหลือ 19,938,638.30 

 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 173,268,112.29 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 400,903,070.47 

         
       สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 
 

ลูกหนี้ระยะยาว 33,264.04 

 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  9,467,587,066.44 

 
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 27,347,753,387.22 

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,092,111.26 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 36,817,465,828.96 
รวมสินทรัพย์   37,218,368,899.43 
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กรมทรัพยากรน้้า 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่ 30  กนัยายน 2558 

        (หน่วย : บาท)  
หนี้สิน     
       หนี้สินหมุนเวียน 

 
 

เจ้าหนี้ระยะส้ัน 63,983,803.45 

 
เงินรับฝากระยะส้ัน 169,300,540.53 

 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 9,730.00 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 233,294,073.98 

         
       หนี้สินไม่หมุนเวียน 

 
 

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 22,004,186.23 

 
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 3,000,000.00 

 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอืน่ 29,743.74 

 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 25,033,929.97 

 
รวมหนี้สิน 258,328,003.95 

  สินทรัพย์สุทธ ิ 36,960,040,895.48 

   สินทรัพย์สุทธ ิ
  

 
ทุน 451,953,929.02 

 
รายได้สูง (ต้่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 36,508,086,966.46 

  รวมสินทรัพย์สุทธิ 36,960,040,895.48 
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กรมทรัพยากรน้้า 
งบแสดงผลการด้าเนนิงานทางการเงนิ 

ส้าหรบัป ีสิน้สุดวนัที ่ 30  กนัยายน 2558 

        (หน่วย : บาท)  
รายได้     

 
รายได้จากงบประมาณ  12,405,587,822.66 

 
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล  666,491,010.21 

 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  

 
 

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค  4,146,381.96 

 
รายได้อื่น                   957,366.63  

  รวมรายได้ 13,077,182,581.46 
      
ค่าใช้จ่าย     

 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร              838,570,088.77  

 
ค่าบ้าเหน็จบ้านาญ 204,616,015.90 

 
ค่าตอบแทน  9,822,811.00 

 
ค่าใช้สอย  880,875,183.00 

 
ค่าวัสดุ  93,500,185.30 

 
ค่าสาธารณูปโภค  29,717,591.45 

 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ้าหน่าย  2,493,360,301.16 

 
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค  23,884,943.79 

 
ค่าใช้จ่ายอื่น                 41,619,664.67  

  รวมค่าใช้จ่าย  4,615,966,785.04 
รายได้สูง/(ต้่า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน  8,461,215,796.42 
     ต้นทุนทางการเงิน                                 -    
รายได้สูง/(ต้่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  8,461,215,796.42 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ส่วนที ่๔ 

ผลงาน/กิจกรรมส าคญัอ่ืนๆ 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย แก่ผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้้า  
 

 เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2558 พลเอกสุรศักด์ิ กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีกรมทรัพยากรน้้า พร้อม
ด้วย พลเอกอรรถนพ ศิริศักด์ิ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  พลโท 
ธรณิศวร์ โรจนสุวรรณ พันตรีหญิงภณิชชา ธีระเดชพงศ์ 
คณะท้างาน นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และนายเสรี โสภณ-
ดิเรกรัตน์ รองปลัดกระทรวงฯ  โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรม
ทรัพยากรน้้ าให้การต้อนรับ  ในการนี้ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้เข้าเยี่ยมชม
นิทรรศการแสดงผลการด้าเนินงานของกรมทรัพยากรน้้าใน

ช่วงเวลาท่ีผ่านมา และตรวจเยี่ยมการติดตามการท้างานของศูนย์อ้านวยการ ติดตามสถานการณ์น้้า ช้ัน 11 
เพื่อรับฟังการสาธิตการติดตามสถานการณ์น้้าในพื้นท่ีต่างๆ และการสาธิตการส่ือสารร่วมกับกองบัญชาการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านระบบ VDO Conference การรับฟังโครงสร้าง บทบาทและภารกิจของ
กรม รวมถึงการมอบนโยบาย ผ่านระบบ VDO Conference ส่ือสารร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าภาค 1-11 ท้ังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ฝากถึงการ
ท้างานการติดตามสถานการณ์น้้าในส่วนของการแสดงปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงพื้นท่ีท่ีฝนตกด้วยเพื่อให้ทราบ
ถึงการกระจายตัวของพื้นท่ีท่ีฝนตก เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ เช่นน้้าท่วม น้้าแล้ง ถือเป็นส่ิงท่ีต้องจัดการให้สมดุล รวมถึงการซักซ้อมต่างๆ ขอให้ซ้อมเสมือน
จริงท่ีสุดเพื่อการปูองกันเหตุท่ีจะเกิดขึ้นได้ กรมทรัพยากรน้้าต้องดูแลน้้าในภาพกว้างเพื่อการบริหารจัดการ
อย่างยั่งยืน ส่ิงส้าคัญอีกประการคือการส่ือสารกับภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและน้าไปสู่
ความร่วมมือท้ังบทบาทของภาคเกษตรกร และภาคประชาชนผู้ใช้น้้าในการอุปโภค บริโภค ด้วย  
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การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ 

  

ตามค้าส่ังท่ี ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติได้แต่งต้ัง คณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า โดยมีอ้านาจหน้าท่ีในการก้าหนดนโยบาย
และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า การปูองกันการแก้ปัญหา
อุทกภัย ภัยแล้ง และคุณภาพน้้าของประเทศ พร้อมท้ังเสนอแผนงาน

โครงการและมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และ
ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ ๕ คณะ ประกอบด้วย  
 ๑. คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ในพื้นท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
 ๒. คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 
 ๓. คณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 
 ๔. คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
เกี่ยวกับการจัดองค์กรและการออกกฎ 

 ๕. คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมโดยส้าหรับ คณะอนุกรรมการการ
พัฒนาฯ 
 ท้ังนี้กรมทรัพยากรน้้า ได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ส้าหรับกระบวนการการด้าเนินงาน 
ประกอบด้วย ๑) การช้ีปัญหา แยกเป็น ๓ ปัญหาคือ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้้าท่วม/ดินโคลนถล่มและปัญหา
คุณภาพน้้า ๒) การรับฟังและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ๓) การก้าหนดยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบส้าหรับ
สร้างกลยุทธ์ที่จะใช้แก้ไขปัญหา และมาตรการรองรับ ๔) การจัดท้าแผนบริหารจัดการน้้าในระยะเร่งด่วน-ส้ัน 
(ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙) ระยะกลาง (ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๔) และระยะยาว (ต้ังแต่ปี ๒๕๖๕) คณะอนุกรรมการพัฒนา
และบริหารจัดการทรัพยากรน้้าฯ (คณะท่ี ๑ และ ๒) ได้จัดท้ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้าของประเทศ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การ
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บริหารจัดการทรัพยากรน้้า (ปี พ.ศ. 2558 – 2569) อีกท้ังกรมทรัพยากรน้้าในฐานะกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ได้เสนอค้าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า นายกรัฐมนตรีลงนามค้าส่ังแต่งต้ัง 
เมื่อวันท่ี 15 ก.ค. 58 และมอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.) น้าแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า (ปี พ.ศ. 2558 – 2569) ไปปฏิบัติต่อไป ซึ่งกรมทรัพยากรน้้าได้ขับเคล่ือนแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า (ปี 2558-2569) โดยด้าเนินโครงการประชาสัมพันธ์ Road 
Show ในพื้นท่ี 10 จังหวัด ครอบคลุมทุกส่วนภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี สงขลา 
สุราษฎร์ธานี ระยอง นครราชสีมา อุดรธานี พิษณุโลก เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา กลุ่มเปูาหมาย 4,000 คน 
 

กรมทรัพยากรน้้าร่วมจัดโครงการฝึกอบรม "การบริหารจัดการภัยแล้ง" ในภูมิภาคอาเซียน 
 

 เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2558 ส้านักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน้้าร่วมกับ ewater และมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จัดการฝึกอบรมเรื่องการบริหารจัดการภัยแล้ง โดยมี
นายบุญจง จรัสด้ารงนิตย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้้า เป็นประธานเปิด

โครงการ พร้อมด้วยนายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ท้ังนี้การ
ฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อการแลกเปล่ียน เรียนรู้สภาพปัญหาภัยแล้ง
ของประเทศในอาเซียน การสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ 
รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการภัยแล้งให้แก่เจ้าหน้าท่ี

ท่ีเกี่ยวข้องของแต่ละประเทศในอาเซียน ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 18 - 20 
สิงหาคม 2558 ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยสมาชิกประเทศอาเซียน 
เจ้าหน้าท่ีจากกรมทรัพยากรน้้า และหน่วยงานด้านน้้า นักวิชาการ และ
เจ้าหน้าท่ีโครงการ จ้านวนกว่า 50 คน ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลซ 
กรุงเทพมหานคร โดยโครงการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการด้าเนินการภายใต้
กรอบบันทึกความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืนกับกรมส่ิงแวดล้อมและมรดก ประเทศออสเตรเลีย และภายใต้กรอบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้้า กับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีกท้ังสอดคล้องกับการด้าเนินงานท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของประเทศไทยภายใต้กรอบคณะท้างานอาเซียนด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า อีกด้วย 
            
 
 



รายงานการด าเนินงานของรัฐตอ่สาธารณะรายปี ๒๕๕๘ 
 

กรมทรัพยากรน า้ ๓๘ 

 

อธิบดีกรมทรัพยากรน้้าเข้าร่วมเสวนาการประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้้าแห่งชาติคร้ังที่ 6 
และการประชุมวิชาการนานาชาติวิศวกรรมแห่งน้้าคร้ังที่ 3 
  

            เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2558 นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า ร่วมเสวนาวิชาการใน
การประชุมวิศวกรรมแหล่งน้้าแห่งชาติครั้งท่ี 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติวิศวกรรมแห่งน้้าครั้งท่ี 3 ใน
ประเด็น "การปฏิรูปองค์กรน้้าส้าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน" จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่ง
น้้า (วสท.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและการประปานครหลวง เพื่อการ
แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการ สู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อความยั่งยืน ระหว่างนักวิชาการ ผู้แทน
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงสถาบันการศึกษา ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี 
การประชุมวิชาการดังกล่าวมีทั้งนิทรรศการการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และการ
ร่วมเสวนาวิชาการโดยผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ เช่น นายปราโมทย์  ไม้กลัด  ประธานกรรมการปฏิรูป
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ  นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า 

รศ.ดร. สุวัฒนา จิตตลดากร กรรมการการประปานครหลวง รศ.ดร. 
บัญชา ขวัญยืน ประธานอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้้า 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และด้าเนินการเสวนาโดย 
ผศ.ดร.สิตางศ์ุ พิลัยหล้า เลขานุการอนุกรรมการสาขาวิศวกรรม
แหล่งน้้า วสท. 
         "...การบริหารจัดการน้้าในปัจจุบัน มีหลายหน่วยงานร่วม
ด้าเนินการตามบทบาทการท้างานของตนท่ีชัดเจน ตอบสนองการ
แก้ ไขปัญหาตามสถานการณ์ ท่ีเปล่ียนแปลงไป อาศัยแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และกฏหมาย พรบ.น้้า 
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ท้ังนี้การส่ือสาร กับพี่น้อง
ประชาชนให้เข้าใจ ถึงบทบาทการด้าเนินงานของภาครัฐและการ
เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ของภาคประชาชนถือ

เป็นส่ิงท่ีส้าคัญ ต้องมีการท้างานร่วมกันแบบ  สหพันธมิตร  ท้ังจากภาครัฐบาล ภาคท้องถิ่น ท้องท่ี และภาค
ประชาชน ..." นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้้ากล่าวเสวนาแก่ผู้ร่วมงาน 
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แผนการปูองกันและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งของกรมทรัพยากรน้้า 
 

 กรมทรัพยากรน้้า เข้าร่วมประชุมกับกรมทรัพยากรน้้าบาดาล (เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2558) และ
ได้มอบข้อมูลพื้นท่ีแล้งซ้้าซาก 5 ปี ต้ังแต่ปี 2554-2558 ซึ่งเป็นข้อมูลโดยกรมทรัพยากรน้้าและกรมปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันจัดท้าข้อมูล โดยมีพื้นท่ีเปูาหมายท่ีคาดว่าจะขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภคมี 
จ้านวน 17 จังหวัด 60 อ้าเภอ 318 ต้าบล 2,214 หมู่บ้าน 
 กรมทรัพยากรน้้าส่วนกลางและส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ๑-๑๑ มีการประสานงานร่วมกัน
ช่วยเหลือพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง รวมท้ังส้ิน 136 แห่งท่ัวประเทศ (ระหว่างวันท่ี 15 กันยายน 2557 
ถึง 31 สิงหาคม 2558)  ประชาชนได้รับประโยชน์ 74,619 ครัวเรือน ประชากร 282,531 คน พื้นท่ี
การเกษตรได้รับประโยชน์ 189,277  ไร่  รวมปริมาณสูบน้้า 50,289,904 ลูกบาศก์เมตร แจกจ่ายน้้า
ท้ังส้ิน  5,578,218  ลิตร 
 กรมทรัพยากรน้้ามีแผนการปูองกันและลดผลกระทบพร้อมท้ังการเตรียมพร้อมรับภัยประจ้าปี ๒๕๕๘ 
ดังนี้  
 ๑. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า จ้านวน ๕๓๑ รายการ วงเงิน 
๕,๘๘๔ ล้านบาทคาดว่าจะได้รับปริมาณน้้าเพิ่มขึ้น ๙๘ ล้านลูกบาศก์
เมตรและครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๑๘๙,๐๔๙ ครัวเรือน 
 ๒. การส้ารวจเบ้ืองต้นและออกแบบระบบประปา จ้านวน ๒ 
โครงการ วงเงิน ๙๕ ล้านบาท 

 ๓. ศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ จ้านวน ๘ โครงการ วงเงิน ๒๖๕ 
ล้านบาท 
 ๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูล จ้านวน ๖ โครงการ วงเงิน ๑๑๕ 
ล้านบาท  
แผนบูรณาการการจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ ตามมติ ครม. 
วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ๑. การปูองกันและลดผลกระทบ  
  ๑.๑ จัด ต้ัง ศูนย์ ติดตามสถานการณ์น้้ า  ท้ัง ใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (ส้านักงานทรัพยากร น้้า ภาค ๑-๑๑) 
  ๑.๒ โครงการระยะส้ัน (โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่ง
น้้าปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘)  
  ๑.๓ จัดชุดสูบน้้าเคล่ือนท่ี (Mobile Pump Unit) 
เพื่อสูบน้้าจากแหล่งน้้าสายหลัก หรือล้าน้้าสาขาไปเก็บไว้ในแหล่งน้้า
ธรรมชาติ เพื่อเก็บกักไว้เพื่อผลิตน้้าประปา 
  ๑.๔ รณรงค์มาตรการประหยัดน้้า 
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 ๒. การเตรียมพร้อมรับภัย 
  ๒.๑ จัดเตรียมชุดสูบน้้าเคล่ือนท่ี (Mobile Pump Unit) รถบรรทุกน้้า เครื่องผลิตน้้าประปา 
เครื่องมือและอุปกรณ์ พร้อมบุคลากรประจ้า ณ ศูนย์ฯ ส่วนหน้า 
  ๒.๒ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดท่ัวประเทศ พร้อมรายการอุปกรณ์เครื่องมือ และหมายเลข
โทรศัพท์ผู้ประสานงานแต่ละจังหวัด 
 ๓. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน จัดต้ังศูนย์อ้านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ท้ังในส่วนกลาง
และภูมิภาค (ศูนย์ฯ ส่วนหน้า) ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ๑-๑๑ 
 ๔. การจัดการหลังเกิดภัย โครงการจ้างงานรายวันเพื่อบ้ารุง รักษาและซ่อมแซมแหล่งน้้าประจ้าปี 
ตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กิจกรรมมีท้ังงานก้าจัดวัชพืช งานลูกรังบดอัด งานซ่อมแซมประตูน้้าเป็น
ต้น  

 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า ลงพื้นที่โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
 

 เมื่อวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า และคณะ ลงพื้นท่ี
ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในลุ่มน้้าน่าน ลุ่มน้้ายม และลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนบน ซึ่งอยู่ในพื้นท่ี
รับผิดชอบของส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ๒ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าหนองลาดใหญ่ ต้าบลโคก
หม้อ อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พื้นท่ีรับประโยชน์ ๑,๕๖๐ ไร่ ประชาชนได้ประโยชน์ ๒๑๐ ครัวเรือน 
ปริมาณความจุ ๑,๒๒๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๓๗,๑๙๐,๐๐๐ บาท โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า
บึงพุทธอุทยาน ต้าบลนครสวรรค์ออก อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พื้นท่ีรับประโยชน์ จ้านวน ๖๐๐ ไร่ 
ประชาชนได้รับประโยชน์ ๗๐ ครัวเรือน ปริมาณความจุ ๕๔๕,๓๑๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๙,๓๓๒,๐๐๐ 
บาท โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าหนองขุนหมา ม.๕  ต้าบลเกาะเทโพ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี พื้นท่ีรับ
ประโยชน์ ๑,๑๐๐ ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ ๘๕ ครัวเรือน ปริมาณความจุ ๑,๖๕๕,๗๑๗ ลูกบาศก์เมตร 
งบประมาณ ๒๖,๘๕๐,๐๐๐ บาท และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าบึงระหารใหญ่ (ช่วง๔)  ต้าบลแพรกศรี
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ราชา อ้าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท พื้นท่ีรับประโยชน์ ๓,๘๐๐ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ ๒๕๐ ครัวเรือน 
ปริมาณความจุ ๓๘๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑๘,๘๙๐,๐๐๐ บาท โดยมี นายเอนก ชมพานิชย์ 
ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ๒ นายอภิรักษ์ แก้วนุกูลกิจ ผู้อ้านวยการส่วนประสานและบริหาร
จัดการลุ่มน้้าเจ้าพระยา/สะแกกรัง นายประโมทย์ ไกรยูรเสน ผู้อ้านวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้้า นาย
ยุทธยา  ชมวงศ์ ผู้อ้านวยการส่วนบริหารจัดการน้้าท่ี ๓ นครสวรรค์ พร้อมด้วย ช่างควบคุมงานและเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเกี่ยวข้อง  ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว เป็นโครงการท่ีช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค ท้าการเกษตร ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ท้ังนี้ยังเป็นแก้มลิงเพื่อช่วยเก็บ
กักน้้าในภาวะวิกฤติอุทกภัยอีกด้วย 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงาน "วันภูมิรักษ์ พิทักษ์น้้า" 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระชนมายุครบ 5 รอบ เนื่องในวัน
อนุรักษ์และพัฒนา แม่น้้า คู คลอง ประจ้าปี 2558 
 

 เมื่ อวัน ท่ี  20 กันยายน  2558 พลเอก สุร ศัก ด์ิ   กาญจนรั ตน์  รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน "วันภูมิรักษ์ พิทักษ์น้้า" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน เนื่องในวันอนุรักษ์และ
พัฒนา แม่น้้า คู คลองประจ้าปี 2558 พร้อมด้วยนายเสรี 
โสภณดิเรกรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม นายวิจารณ์  สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
นายพีรเดช ไตรรัตน์ธนวงศ์ ผู้พิพากษาศาลมีนบุรี นายพูลศักดิ์ 
อุทกภาชน์ อัยการพิเศษฝุายคดีอาญา 11 พลโท ธรณิศวร
โรจนสุวรรณ และพันตรีหญิงภณิชชา ธรเดชพงศ์ ณ ตลาดน้้า
ขวัญ-เรียม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
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        ท้ังนี้มีนายณวิชาญ มีนชัยนันท์ ประมาณมูลนิธิคนรักมีน กล่าว
ต้อนรับ พลตรี ธเนศ กลาพฤกษ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดงานและนาย
จตุพร  บุรุษพัฒน์  อธิบดีกรมทรัพยากรน้้ า  ก ล่าวถึ ง ท่ีมาและ
วัตถุประสงค์การจัดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบ
รางวัล การประกวดวาดภาพ  หัวข้อ "การอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้้าคู
คลอง"  การแข่งขันกีฬาทางน้้า รวมถึงนิทรรศการวันอนุรักษ์ แม่น้้า คู 
คลอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ท้ังจากสถาบันการศึกษา ภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจ้านวนมาก 
         "...โครงการนี้มีความส้าคัญท่ีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีให้ความส้าคัญกับน้้า ซึ่งถือเป็นทรัพยากรท่ีส้าคัญ คลอง
แสนแสบ คลองท่ีส้าคัญของวิถีชีวิตมายาวนาน ปัจจุบันเป็นท่ีรู้กันว่าคลองนี้ขาดการดูแลรักษา ท้าให้เน่าเสีย
และเส่ือมโทรม ถึงเวลาต้องช่วยกันอนุรักษ์ งานนี้ถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะมาร่วมกันใส่ใจกับแม่น้้า คูคลองกันมาก
ขึ้น  .... การสร้างจิตส้านึก การพัฒนาองค์ความรู้ และการบังคับใช้กฏหมาย 3 ส่ิงท่ีจะต้องท้าให้สมดุล เพื่อ
ความสมบูรณ์ของคุณภาพแม่น้้า คู คลอง ..." พลเอกสุรศักด์ิ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. กล่าวเปิดงาน 
 
กรมทรัพยากรน้้าจัดงานโครงการอนุรักษ์ แม่น้้า คู คลอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  

เมื่อวันท่ี 22 ก.ย. 2558 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า
เป็นประธานเปิดงานโครงการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้้า คู 
คลอง แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี แม่ของ
แผ่นดิน โดยมีนายอ้าเภอเป็นผู้กล่าวต้อนรับและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล กล่าวถึงท่ีมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ วัดกุฎีทอง 
ต้าบลพิตเพียน อ้าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานวันอนุรักษ์ 
แม่น้้า คู คลอง ในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งนี้ จัดขึ้นโดย
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 2 พร้อมด้วยหน่วยงานท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังนี้ มีนายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 2 
นายประโมทย์ ไกรยูรเสน ผู้อ้านวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้้า 

นายอภิรักษ์ แก้วนุกูลกิจ ผู้อ้านวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้้าเจ้าพระยา/สะแกกรัง พร้อม
เจ้าหน้าท่ีส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 2 ร่วมประสานงานจัดโครงการและให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าวมี
กิจกรรมมากมายท้ังการเดินรณรงค์ปลูกจิตส้านึก วันอนุรักษ์ แม่น้้า คู คลอง การปล่อยปลา การใช้จุลินทรีย์น้้า
ช่วยบ้าบัดน้้าเสียในแม่น้้าลพบุรี การปลูกต้นไม้ การแสดงนิทรรศการเนื่องในวันอนุรักษ์ แม่น้้า คู คลอง การ
อบรมให้ความรู้ รวมถึงกิจกรรมการลงเรือท้าความสะอาดแม่น้้าลพบุรี 



รายงานการด าเนินงานของรัฐตอ่สาธารณะรายปี ๒๕๕๘ 
 

กรมทรัพยากรน า้ ๔๓ 

 

 "...นายกรัฐมนตรีให้ความ ส้าคัญกับน้้าเป็นอย่างยิ่งจะเห็นได้จากการมีแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการน้้าเกิดขึ้นมา ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขับเคล่ือนแผนส่งต่อทรัพยากรน้้าถึงประชาชน เมื่อวันท่ี 20 ก.ย. 
ท่ีผ่านมา รมว.ทส. ฝากถึงพี่น้องประชาชนในงานวันอนุรักษ์ แม่น้้า คู คลอง ท่ีตลาดน้้าขวัญเรียม 
กรุงเทพมหานคร ฝากถึงพี่น้องประชาชน ฝากไว้ 3 เรื่อง คือ1.การสร้างจิตส้านึก 2.องค์ความรู้ท้ังจาก
ส่วนกลาง และในแต่ละพื้นท่ี 3.การบังคับใช้กฎหมาย ว่าต้องมีความชัดเจนและทุกคนรับรู้พร้อมปฏิบัติตาม
โดยท่ัวกัน สุดท้าย ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในทุกส่วน ท้ังภาครัฐ สถาบันการศึกษา รวมถึงพลังจากเยาวชน
รุ่นใหม่ ปลูกฝังให้เป็นผู้อนุรักษ์ทรัพยากรต่อไป ส่ิงท่ีส้าคัญคือต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนช่วยกัน
ประหยัดน้้า ภาครัฐบาลยังคงช่วยเหลือประชาชนท้ังภาคการอุปโภค บริโภค รวมถึงการเกษตร ขอทุกคน
ติดตามฟังข่าวที่ทางราชการประกาศด้วยและให้ความร่วมมือกันอย่างเคร่งครัดต่อไป..." นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 
อทน. กล่าวเปิดงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการด าเนินงานของรัฐตอ่สาธารณะรายปี ๒๕๕๘ 
 

กรมทรัพยากรน า้ ๔๔ 

 

กรมทรัพยากรน้้าจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการด้าเนินโครงการแหล่งน้้า 
 
 เมื่อวันท่ี ๙ – ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๘  ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน้้า ภาค ๗  ได้อนุมัติให้ส่วน
ประสานและบริหารจัดการลุ่มน้้าท่าจีน  ด้าเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็ นตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘  โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าใน
พื้นท่ีจังหวัดนครปฐม จ้านวน  ๗ โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจท่ีเกี่ยวกับ
รายละเอียดข้อมูล วิธีการแนวทาง ความส้าคัญของโครงการให้ถูกต้องชัดเจน และรวบรวมความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีต่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า รวมท้ังความเดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพื่อ
แก้ไขให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ดังนี้ 
               วันท่ี ๙ กันยายน  ๒๕๕๘  
               โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองภายในต้าบลบางระก้า หมู่ ๕,๘,๙,๑๐,๑๔,๑๕  ต้าบลบางระก้า 
อ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมประชุม จ้านวน ๕๐ คน 
               โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองภายในต้าบลแหลมบัว หมู่ ๑,๓,๔,๗ ต้าบลแหลมบัว อ้าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมประชุม จ้านวน ๔๐ คน 
               วันท่ี ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๘  
               โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางน้อยใน หมู่ ๑๐ ต้าบลห้วยม่วง อ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม มีผู้เข้าร่วมประชุม จ้านวน ๔๕ คน  
               โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองพัฒนาท่ีดิน หมู่ ๑๐ ต้าบลห้วยม่วง อ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม มีผู้เข้าร่วมประชุม จ้านวน ๕๐ คน  
               โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองอ้อกระทุง หมู่ ๑,๑๐  ต้าบลห้วยม่วง  อ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม มีผู้เข้าร่วมประชุม จ้านวน ๕๐ คน  
               วันท่ี ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๘  
               โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเหลืองวิไล หมู่ ๓,๔,๗,๘,๙,๑๑  ต้าบลห้วยม่วง  อ้าเภอก้าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม  มีผู้เข้าร่วมประชุม จ้านวน ๔๑ คน  
               - โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาดอ้อ หมู่ ๗,๘,๙  ต้าบลห้วยม่วง  อ้าเภอก้าแพงแสน  จังหวัด
นครปฐม มีผู้เข้าร่วมประชุม จ้านวน ๕๐ คน 

 



รายงานการด าเนินงานของรัฐตอ่สาธารณะรายปี ๒๕๕๘ 
 

กรมทรัพยากรน า้ ๔๕ 

 

กรมทรัพยากรน้้า รับรางวัล ก.พ.ร. ด้านการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ประจ้าปี ๒๕๕๘ 
 

กรมทรัพยากรน้้า รับรางวัล ก.พ.ร. พัฒนาการบริการ
ท่ีเป็นเลิศ ประจ้าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๕ กันยายน 
๒๕๕๘ นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ้าส้านัก
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ ประ จ้าปี  ๒๕๕๘ โดยส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส้านักงาน ก.พ.ร.) 
จั ด ขึ้ น  เ พื่ อ ม อ บ ใ ห้ กั บ ส่ ว น ร า ช ก า ร  จั ง ห วั ด 
สถาบันอุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนองค์การมหาชน ท่ีมีผลการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมและเป็นท่ีพึงพอใจ 
โดยมีการมอบรางวัลรวม ๔ ประเภท คือ ๑.รางวัล
ภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเป็นเลิศ ๒.รางวัลบูรณา
การการบริหารที่เป็นเลิศ ๓.รางวัลนวัตกรรมการบริการ

ท่ีเป็นเลิศ และ ๔.รางวัลการพัฒนา การบริการท่ีเป็นเลิศ 
มีหน่วยงานต่างๆ ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมรับรางวัล
จ้ า น ว น ม า ก  ณ  ห อ ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่  ก อ ง ทั พ เ รื อ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนี้กรมทรัพยากรน้้าได้รับรางวัล 
“การพัฒนาการบริการท่ีเป็นเลิศ” จากผลงาน “การเฝูา
ระวังและเตือนภัยล่วงหน้าอย่างมีมาตรฐาน” โดยมี นาย
ธีระวุฒิ สุคนธประดิษฐ ผู้อ้านวยการส้านักวิจัย พัฒนา 
และอุทกวิทยา เป็นตัวแทนกรมทรัพยากรน้้ารับมอบ

รางวัลในครั้งนี้ พร้อมด้วย นางสุพรรณา สิทธิมณฑล ผู้อ้านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าท่ี
ของส้านักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย ถือเป็นปีท่ีสองท่ีส้านักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา 
ได้รับรางวัลจากการประเมินผลของส้านักงาน ก.พ.ร. การท่ีได้รับรางวัลครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริม 
ผลักดัน และกระตุ้นให้ส่วนราชการตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้เห็นความส้าคัญของการพัฒนาและปรับปรุง
งานบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมท้ังช่วย สร้างขวัญก้าลังใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในการ
มุ่งมั่นท่ีจะท้างานให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นต่อไป 
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กรมทรัพยากรน า้ ๔๖ 

 

กรมทรัพยากรน้้า จัดกิจกรรมการบริหารจัดการน้้า เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้้า 
 

 กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 1 
จัดกิจกรรมกลุ่มเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
(เครือข่ายเดิม) กลุ่มวัดแม่นารีเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 
ณ บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านแม่นารีนอก ต้าบล
นาบ่อค้า อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร โดยมี
นายฤทธิ์รงค์  เปรมศรี นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนาบ่อ
ค้าเป็นประธาน โดยมีกิจกรรมพัฒนาแผ้วถางวัชพืชและก้าจัด
ผักตบชวาบริเวณล้าคลองแม่นารี มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน 109 คนซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจมีศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มองค์กรเครือข่ายรักน้้า (กลุ่มเครือข่ายเดิม) เข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาผลประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป  ท้ังนี้
กรมทรัพยากรน้้า ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเครือข่าย กลุ่มผู้ใช้น้้า ท้ังหมดท่ัว
ประเทศโดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ๑ – ๑๑ เป็นผู้ด้าเนินการในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ต่อไป 
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กรมทรัพยากรน า้ ๔๗ 

 

อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า ร่วมเสวนา “วิกฤตภัยแล้งและแนวทางแก้ไข” 
 

 เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2558 นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้้าร่วมงานเสวนา เรื่อง
วิกฤตภัยแล้งและแนวทางการแก้ไข ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) โดยมี ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดงานเสวนาดังกล่าว เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นด้านการพัฒนา
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับวิกฤตภัยแล้ง ร่วมกันระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง กว่า 200 
คน ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษด์ิธนะรัชต์ อาคาร วช. 1 ช้ัน 2 ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ท้ังนี้อธิบดีกรมทรัพยากรน้้าพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  
ศุภราทิตย์ ผู้อ้านวยการศูนย์การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกันเสวนาในประเด็นวิกฤตภัยแล้งท้ังท่ีเป็น
ความรู้ทางวิชาการ งานวิ จัยต่างๆ และการด้าเนินงานตาม
สถานการณ์จริง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ภัย
แล้ง พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 
ได้กล่าวถึงการท้างานของภาครัฐไว้ว่า “...รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ
ส้าหรับปัญหาภัยแล้ง หลายหน่วยงานมีการเตรียมรับมือตามข้อส่ัง
การของนายกรัฐมนตรีท้ังการขุดแหล่งน้้า การส้ารวจพื้นท่ีแล้ง
ซ้้าซาก อ้างอิงข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี  พบมีหมู่บ้านท่ีมีปัญหาถึง 
2,214 หมู่บ้าน ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งแก้ไข การจ้าง
แรงงานในพื้นท่ีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  ท้ังนี้ จะมีการประชุม
คณะกรรมการน้้าแห่งชาติ โดยท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานเน้นประเด็นการ
น้ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ มาขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม...”  

 
 
 
 
 
 



รายงานการด าเนินงานของรัฐตอ่สาธารณะรายปี ๒๕๕๘ 
 

กรมทรัพยากรน า้ ๔๘ 

 

กรมทรัพยากรน้้า ด้าเนินการติดต้ังเคร่ือง Early-warning ในพื้นที่ภาคเหนือ 
          

          เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2558 ส้านักวิจัย พัฒนา และอุทก
วิทยา กรมทรัพยากรน้้า  ลงพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดต้ังเครื่องเตือน
ภัย น้้าหลาก-ดินถล่ม แก่พื้นท่ีเส่ียงภัย ณ อ้าเภอดอยสะเก็ต และอ้าเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ท้ังนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์และ
สอบถามถึงวิธีการท้างานของเครื่องมือเตือนภัยดังกล่าว ท้ังฝุายปกครอง 
ฝุายทหาร รวมถึงชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียง  สร้างความประทับใจ
ให้แก่ทีมงานท่ีลงพื้นท่ีติดต้ังเครื่องมือดังกล่าวเป็นอย่างมาก 
          นายธีระวุฒิ  สุคนธะประดิษฐ์ ผู้อ้านวยการส้านักวิจัย พัฒนา 
และอุทกวิทยา ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ “น้้าคือชีวิต” ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 837 KHz ถึงเรื่องราวการติดต้ัง
เครื่องเตือนภัยน้้าหลาก-ดินถล่ม ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ไว้ว่า “...ทีมงาน 
สวพ. ลงพื้นท่ีด้าเนินการติดต้ังเครื่องเตือนภัย Early-warning ในพื้นท่ี
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อนติดต้ังเราด้าเนินการหาพื้นท่ี จุดวิกฤต 
หมู่บ้านเส่ียงภัยต่อการเกิดเหตุน้้าหลากดินถล่ม พื้นท่ีดังกล่าวจะต้องผ่าน
การเห็นชอบจากประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงด้วย หลังจากเราด้าเนินการ
ติดต้ังเครื่องมือดังกล่าวแล้ว เรายังมีการอธิบายการใช้เครื่องมือ อธิบายระดับการแจ้งเตือนก่อนเกิดวิกฤติ การ
เรียนรู้สัญญาณเตือน ท้ังสัญญาณสีเขียว สีเหลือง และ สีแดง เพื่อการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม การลงพื้นท่ีในครั้ง
นี้ ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ท้ังมาร่วมสังเกตการณ์ อาสาสมัครขอเป็นผู้รู้เพื่อคอยส่งสัญญาณ
ต่อชาวบ้านคนอื่น ให้ได้รับรู้เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น ถือเป็นส่ิงท่ีน่าประทับใจ ท่ีเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  ...” 
           การติดต้ังสถานีเตือนภัยน้้าหลาก-ดินถล่ม หรือ Early-warning มีแผนการเร่งติดต้ังเครื่อง 493 
สถานีท่ัวประเทศ โดยจะติดต้ังแล้วเสร็จช่วงปลายเดือนกรกฎาคม เพื่อให้ทันต่อฤดูฝนท่ีก้าลังจะมาถึง ท้ังนี้เมื่อ
ติดต้ังแล้วจะมีการทดสอบความประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องมือนั้นอยู่เสมอ ถือเป็นการเพิ่มความมั่นใจ
ให้แก่ประชาชนว่าเครื่องมือนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

.......................................................... 
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