


	 กรมทรัพยากรนํ้า	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ก่อตั้งขึ้นมาจากผลของ 

การปฏิรูประบบราชการ	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 โดยมีภารกิจสําคัญในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

อย่างบูรณาการ	 เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพ้ืนที่	 เพื่อให้เกิดความสํานึกร่วมกันของภาค

ประชาชนในการใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน	 ตามวิสัยทัศน์ของกรมทรัพยากรนํ้าที่ต้องการ

ให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มนํ้า	 โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	

อย่างมีประสิทธิภาพ	 เป็นธรรมและยั่งยืน	 สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของกรมทรัพยากรนํ้าในการเสนอ

แนะนโยบาย	แผน	กฎหมาย	และมาตรการที่เกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า	ทั้งในการบริหาร	พัฒนา	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	

รวมทั้งการควบคุม	 ดูแล	 กํากับ	 ประสาน	 ติดตาม	 ตลอดจนการประเมินผลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

ทรัพยากรนํา้ท้ังในระดบัภาพรวมและระดบัลุ่มนํา้	ทัง้	๒๕	ลุม่นํา้หลกั	ตลอดจนลุม่นํา้สาขาอีก	๒๙๔	สาขา

ทั่วประเทศ	ซึ่งมีปัญหาแตกต่างกัน	เพื่อให้การใช้ทรัพยากรนํ้าเกิดความเป็นธรรมและยั่งยืน

	 การดําเนินงานในปี	 ๒๕๕๙	 กรมทรัพยากรนํ้าได้ดําเนินโครงการสําคัญหลายด้านโดยเฉพาะ 

การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรนํ้า	 ทั้งในเร่ืองของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ	 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	การอนุรักษ์	พัฒนา	และฟื้นฟูแหล่งนํ้า

และแหล่งนํ้าธรรมชาติ	 เพื่อจัดหานํ้าต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายนํ้า	 ตลอดจน 

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ	 ซึ่งมีความสําคัญและสอดคล้อง 

กับภารกิจของกรมทรัพยากรนํ้า	ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ครอบคลุม	๒๕	ลุ่มนํ้า

	 สําหรับกิจกรรมท่ีจัดเป็นประจํา	 ท้ังในการจัดงานวันนํ้าโลกและสัปดาห์ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ		 

รวมถึงวันอนุรักษ์และพัฒนา	 แม่นํ้า	 คู	 คลองแห่งชาติ	 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนได้เห็นความสําคัญ 

ของทรัพยากรน้ํา	 และร่วมกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าท่ีมีจํานวนมากและดูแลรักษาทรัพยากรนํ้าใน 

แหล่งนํ้าต่างๆ	 ให้มีคุณภาพ	 สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภค	 และเสริมการเกษตร	 ตลอดจนการใช้ 

ในกิจกรรมต่างๆ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ในระดับที่ดี

	 รายงานประจําปี	 ๒๕๕๙	 ฉบับน้ี	 ได้นําเสนอเร่ืองราว	 สถิติ	 ตลอดจนผลการดําเนินงานของ 

ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๙	 ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ	 ตลอดจนสถาบันต่างๆ	 องค์กรตลอดจน 

สถาบันและหน่วยงานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ได้รับรู้ผลการดําเนินงานของกรมทรัพยากรนํ้าตามภารกิจ 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าต่อไป

                 คณะผู้จัดทำ�

คำ�นำ�



ข้อมูลภาพรวม
สารบัญ
c o n t e n t s
ส่วนที่  ๑   ข้อมูลภ�พรวม ๓

  ข้อมูลพื้นฐ�น  ๔
  ผู้บริห�รองค์กร ๙
  โครงสร้�งองค์กร ๑๐

ส่วนที่  ๒     ผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร ๑๕
  ยุทธศ�สตร์ที่ ๑ ๑๘
  ยุทธศ�สตร์ที่ ๒ ๒๕
  ยุทธศ�สตร์ที่ ๓ ๓๙

ส่วนที่  ๓ 
ร�ยง�นก�รเงิน      ๔๕

ส่วนที่  ๔ 
ผลง�น/กิจกรรมสำ�คัญอื่นๆ        ๔๙
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี

ข้อมูลภาพรวม
ส่วนที่ ๑
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  กรมทรัพย�กรนำ้�  เป็นองค์กรหลักด้�นทรัพย�กรนำ้� 
ของแผ่นดิน สังกัดกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม 
ก่อตั้งต�มพระร�ชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ 
เม่ือวนัท่ี ๓ ตุล�คม ๒๕๔๕ โดยมีเป้�หม�ยก�รให้บรกิ�ร คอื ทรพัย�กรนำ�้ 
ได้รับก�รว�งระบบบริห�รจัดก�รเป็นลุ่มนำ้� เพื่อให้มีนำ้�ท่ีมีคุณภ�พ 
เหม�ะสมสำ�หรับก�รอุปโภคบริโภค และก�รผลิตอย่�งเพียงพอ  
รวมท้ังก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งนำ้� ก�รเฝ้�ระวัง และเตือนภัยจ�กนำ้�  
โดยก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วน

4
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี

	 	 		 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และเพิ่มศักยภาพกระบวนการขับเคลื่อนองค์กร	 และ 

	 	 	 เครือข่ายลุ่มนํ้า

	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	พัฒนา	เพิ่มประสิทธิภาพ	และรักษาสมดุลระบบนิเวศ

ของแหล่งนํ้าและพื้นที่ชุ่มนํ้า

พัฒนาองค์ความรู้	 ระบบข้อมูล	 กําหนดมาตรฐานด้าน

บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า	 และระบบเตือนภัยแบบ

บรูณาการ	เพือ่ให้เกดิการนาํไปใช้ของทกุภาคส่วนตลอดจน

สนับสนุนการพัฒนาระบบนํ้าอุปโภคบริโภค

	 	 		 จัดทํานโยบายและแผน	 ส่งเสริมความร่วมมือ	 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

	 	 	 แบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ	ระดับประเทศและระหว่างประเทศ๑

๒

๓

๔

  

วิสัยทัศน์
	 	บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มนํ้า	 โดย

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล	 เพื่อความมั่นคง 

มั่งคั่งและยั่งยืน

พันธกิจ

๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี
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ประเด็นยุทธศ�สตร์
 ๑.		 พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ 

		 	 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

	 ๒.		 อนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 พัฒนาแหล่งนํ้า	 และพื้นที่ชุ่มนํ้า	 เพื่อจัดหานํ้าต้นทุนและ 

	 	 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและการระบายน้ํา	 รวมถึงรักษาความสมดุล 

	 	 ของระบบนิเวศ

	 ๓.		 พัฒนา	 ติดตั้ง	 และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวัง	 เตือนภัยจากพิบัติภัย 

	 	 ทางธรรมชาติ	และรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

เป้�ประสงค์
	 ๑.		 กลไกการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําได้รับการพฒันาแบบบรูณาการทกุระดบั 

	 	 โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

	 ๒.	 แหล่งนํ้าได้รับการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	พัฒนา	และเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บ 

	 	 และการระบาย	รวมทั้งการฟื้นคืนความสมบูรณ์และรักษาระบบนิเวศ

	 ๓.		 ระบบบรหิารจดัการน้ําทีส่อดคล้องกบัความจําเป็นในการดํารงชวีติ	การผลิต	 

	 	 และรักษาระบบนิเวศ	รวมทั้งแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

	 ๔.	 เฝ้าระวงัและเตอืนภยัจากวกิฤตนิํา้	เพือ่ลดความเสยีหายต่อชวีติและทรพัย์สนิ	 

	 	 โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

	 ๕.		 เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ที่ส่งผลกระทบ 

	 	 ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี

ผลผลิต
ผลผลิตที่	๑			 การเพิม่ศกัยภาพกลไกในการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา

ผลผลิตที่	๒			 การอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 พัฒนาแหล่งน้ําและบริหารจัดการน้ํา

ผลผลิตที่	๓			 การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านนํ้า

กลยุทธ์
๑.	 จัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ	 และพัฒนากลไกการบริหารจัดการนํ้า 

	 แบบบรูณาการ	รวมทัง้แผนการอนรุกัษ์	ฟ้ืนฟ	ูพฒันาแหล่งน้ํา	และพืน้ทีชุ่ม่น้ํา	เพือ่การบรรเทาปัญหา 

	 อุทกภัยและภัยแล้ง	รวมทั้งรักษาระบบนิเวศ	โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๒.		ส่งเสริมความรู้	 ความเข้าใจ	 และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	 องค์กรลุ่มนํ้า	 เครือข่าย	 

	 	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

	 การจัดสรรนํ้า	และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นํ้า

๓.	 พัฒนากลไก	 เครื่องมือ	 กฎ	 ระเบียบ	 การจัดสรรนํ้า	 ระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรนํ้า	 

	 การวิจัยด้านทรัพยากรนํ้า	เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

๔.	 ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าทั้งในระดับทวิภาคี	 

	 และพหุภาคี

๕.	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	พัฒนาแหล่งนํ้า	และพื้นที่ชุ่มนํ้า	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งนํ้า	บรรเทาปัญหาอุทกภัย 

	 และภัยแล้ง	ฟื้นคืนความสมบูรณ์และรักษาระบบนิเวศ

๖.		พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากพิบัติภัยด้านนํ้า	 และรองรับ 

	 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ



8

 เป้�หม�ยก�รให้บริก�ร    ค่�เป้�หม�ยของตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด / ค่�เป้�หม�ย หน่วยนับ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒

๑. เกิดกลไกในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�แบบบูรณ�ก�รทุกระดับโดยก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วน

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	:	จํานวนกลไก	 เรื่อง	 ๑๐	 ๑๖	 ๑๕	 ๑๕	 ๑๕

	 การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า	

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	:	จํานวนบุคลากร		 คน	 ๑๕,๐๐๐	 ๑๒,๐๐๐	 ๑๕,๐๐๐	 ๑๕,๐๐๐	 ๑๕,๐๐๐

	 ประชาชน	องค์กรลุ่มนํ้า	ผู้แทนองค์กร

	 ปกครองส่วนท้องถิ่น	และเครือข่าย	

	 ได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

	 ทรัพยากรนํ้า	

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	:	ประชาชน	 ร้อยละ	 ๘๐	 ๘๐	 ๘๐	 ๘๐	 ๘๐

	 กลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม

	 มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	

๒. อนุรักษ์ พัฒน� และฟื้นฟูแหล่งนำ้� เพื่อจัดห�นำ้�ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภ�พก�รกระจ�ยนำ้� เพื่อแก้ไขปัญห�ภัยแล้ง
 และบรรเท�ปัญห�อุทกภัย

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	:	จํานวนแหล่งนํ้า	 แห่ง	 ๕๘๐	 ๕๙๔	 ๙๑๐	 ๙๑๐	 ๙๑๐	

	 ที่ได้รับการพัฒนา	ปรับปรุง	อนุรักษ์และ

	 ฟื้นฟูแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	:	จาํนวนพืน้ทีท่ีป่ระสบ	 ไร่	 ๑๓๒,๔๖๓	 ๑๔๐,๐๐๐	 ๒๘๕,๐๐๐	 ๒๘๕,๐๐๐	 ๒๘๕,๐๐๐	

	 ปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไข

	 หรือใช้ประโยชน์

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	:	แหล่งนํ้าที่ได้รับการ	 ร้อยละ	 ๘๐	 ๘๐	 ๘๐	 ๘๐	 ๘๐

	 พัฒนา	ปรับปรุง	อนุรักษ์และฟื้นฟู

	 สามารถนําไปใช้ประโยชน์	ไม่น้อยกว่า	

๓. เฝ้�ระวังและเตือนภัยนำ้�ท่วมดินถล่ม

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	:	จํานวนหมู่บ้านที่	 หมู่บ้าน	 ๓,๐๙๘	 ๔,๗๘๒	 ๔,๗๙๑	 ๔,๗๙๑	 ๖,๓๐๐

	 ได้รับการติตั้ง	พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ

	 และซ่อมแซมปรับปรุงระบบเตือนภัย

	 ด้านนํ้าที่ให้บริการประชาชน	

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	:	ประชาชนที่ได้รับ	 ร้อยละ	 ๘๐	 ๘๐	 ๘๐	 ๘๐	 ๘๐

	 บริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านนํ้า

	 มีความพึงพอใจ	ไม่น้อยกว่า	

เป้�หม�ยก�รให้บริก�รและตัวชี้วัด / ค่�เป้�หม�ย
ต�มพระร�ชบัญญัติงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.๒๕๕๙  กรมทรัพย�กรนำ้�
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า

นายวิวัฒน์ โสเจยจะ
รองอธิบดี

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์
รองอธิบดี

นายสมนึก  สุขช่วย
รองอธิบดี

ผู้บริห�รองค์กร

9
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อธิบดี

รองอธิบดี รองอธิบดีรองอธิบดี

ผู้ตรวจร�ชก�รกรม ผู้ตรวจร�ชก�รกรม

กลุ่มง�นนิติก�ร กลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร

กลุ่มตรวจสอบภ�ยใน

สำ�นักเลข�นุก�รกรม
(สำ�นักบริห�รกล�ง)

สำ�นักนโยบ�ยและแผน
ทรัพย�กรนำ้�

สำ�นักพัฒน�แหล่งนำ้� สำ�นักอนุรักษ์และฟื้นฟู
แหล่งนำ้�

สำ�นักบริห�รจัดก�รนำ้�
สำ�นักส่งเสริม

และประส�นมวลชน
สำ�นักวิจัย พัฒน�

และอุทกวิทย�
สำ�นักประส�น

คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ

สำ�นักบริห�รจัดก�ร
ลุ่มนำ้�โขง

ศูนย์ป้องกัน
วิกฤตินำ้�

ศูนย์เทคโนโลยี
ส�รสนเทศทรัพย�กรนำ้�

สำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�
ภ�ค ๑-๑๑

โครงสร้�งองค์กร

10
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี

แผนที่สำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�ภ�ค 

กรมทรัพย�กรนำ้�
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อัตร�กำ�ลัง (ต�มก�รปฏิบัติง�น) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันย�ยน ๒๕๕๙

ลูกจ้�งชั่วคร�ว/
จ้�งเหม�บริก�ร

๑๒.๐๑ %

พนักง�นร�ชก�ร
๑๖.๙๔ %

ลูกจ้�งประจำ�
๒๐.๑๗ %

ข้�ร�ชก�ร
๕๐.๘๗ %

                         เจ้าหน้าที่ จำานวน (คน)             ร้อยละ

 ข้าราชการ	 ๑,๓๗๒	 ๕๐.๘๗

 ลูกจ้างประจํา	 ๕๔๔	 ๒๐.๑๗

 พนักงานราชการ	 ๔๕๗	 ๑๖.๙๔

 ลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการ	 ๓๒๔	 ๑๒.๐๑

 รวม  ๒,๖๙๗ ๑๐๐
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี

งบประม�ณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันย�ยน ๒๕๕๙)
ก�รเปรียบเทียบงบประม�ณ ปี ๒๕๕๙ จำ�แนกต�มหมวดร�ยจ่�ย

หน่วย	:	บาท

  รายการ               งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. ร้อยละ

 งบบุคลากร	 ๗๓๙,๒๔๘,๔๐๐	 ๙.๑๐%

 งบดําเนินงาน	 ๑๔๒,๒๑๗,๖๐๐	 ๑.๗๕%

 งบลงทุน	 ๖,๕๗๒,๔๖๒,๐๐๐	 ๘๐.๙๐%

 งบเงินอุดหนุน	 ๒๖,๒๒๑,๖๐๐	 ๐.๓๒%

 งบรายจ่ายอื่น	 ๖๔๓,๘๑๐,๖๐๐	 ๗.๙๒%

          รวมทั้งสิ้น ๘,๑๒๓,๙๖๐,๒๐๐ ๑๐๐.๐๐%

งบลงทุน
๘๐.๙๐ %

เงินอุดหนุน
๐.๓๒% งบร�ยจ่�ยอื่น

๗.๙๒ %

งบบุคล�กร
๙.๑๐ %

งบดำ�เนินง�น
๑.๗๕ %
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       ร�ยก�ร                                     งบประม�ณ                                       ผลก�รเปรียบเทียบ

                               ปี ๒๕๕๘                          ปี ๒๕๕๙              เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-)            ร้อยละ

ก�รเปรียบเทียบงบประม�ณ ปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙
    

                                      

หน่วย	:	บาท

งบบุคลากร	 ๖๙๘,๓๘๑,๕๐๐	 ๗๓๙,๒๔๘,๔๐๐	 +๔๐,๘๖๖,๙๐๐	 ๕.๘๕

งบดําเนินงาน	 ๑๕๑,๘๕๘,๙๐๐	 ๑๔๒,๒๑๗,๖๐๐	 -๙,๖๔๑,๓๐๐	 -๖.๓๕

งบลงทุน	 ๖,๒๓๙,๒๖๗,๑๐๐	 ๖,๕๗๒,๔๖๒,๐๐๐	 +๓๓๓,๑๙๔,๙๐๐	 ๕.๓๔

งบเงินอุดหนุน	 ๒๓,๑๑๕,๕๐๐	 ๒๖,๒๒๑,๖๐๐	 +๓,๑๐๖,๑๐๐	 ๑๓.๔๔

งบรายจ่ายอื่น	 ๔๘๐,๕๓๙,๘๐๐	 ๖๔๓,๘๑๐,๖๐๐	 +๑๖๓,๒๗๐,๘๐๐	 ๓๓.๙๘

รวมทั้งสิ้น ๗,๕๙๓,๑๖๒,๘๐๐ ๘,๑๒๓,๙๖๐,๒๐๐ +๕๓๐,๗๙๗,๔๐๐ ๖.๙๙

 

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

รายก

งบบุคลา

งบดําเนิน
งบลงทุน
งบเงินอุด
งบรายจ่า

รวมทั้
 

 

0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

งบบุคล

t69

การเปรียบเที
 

การ 

กร ๖

นงาน ๑
 ๖,๒
ดหนุน ๒
ายอ่ืน ๔
ั้งสิน้ 7,5

ลากร งบดําเ

98
t15

t739

ทียบงบประม

งบ
ปี ๒๕๕8 

๙๘,๓๘๑,๕๐

๕๑,๘๕๘,๙๐
๒๓๙,๒๖๗,๑
๒๓,๑๑๕,๕๐๐
๔๘๐,๕๓๙,๘๐
593,162,8

เนินงาน งบ

52

t6,23

t142

ปี

าณ ป ี2558

บประมาณ 
 ปี 
๐๐ 739,

๐๐ 142,
๐๐ ๖,572
๐ ๒6,2
๐๐ 643,
๐๐ 8,123

บลงทุน งบ

39

t

t6,572

 ๒๕๕8 ปี ๒

8 และปี 255

 ๒๕๕9 
,248,4๐๐ 

,217,6๐๐ 
2,462,0๐๐ 
221,6๐๐ 
,810,6๐๐ 
3,960,2๐๐ 

[ราย

บเงินอุดหนุน

t23 tt26

๒๕๕9

59 

เพิ่มขึน้(
+4

 +33
+

+16
 +53

ยงานการดําเนนิงา

งบรายจ่ายอ่ืน

481

t7,

t644

ผลการเปรีย
+)/ลดลง(-) 

40,866,9๐๐

-9,641,30๐
33,194,๙๐๐
+๓,106,1๐๐
63,270,8๐๐
30,๗97,4๐๐

านของรัฐต่อสาธ

รวมท้ังส้ิน

,593 t8,123

ยบเทียบ 
 ร้อยล
๐ 

๐ 
๐ 
๐ 1
๐ 3
๐ 

 
 

ารณะรายปี] 

1

ละ 
5.85 

-6.35 
5.34 

13.44 
33.98 
6.99 
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ลากร งบดําเ

98
t15

t739

ทียบงบประม
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๕๑,๘๕๘,๙๐
๒๓๙,๒๖๗,๑
๒๓,๑๑๕,๕๐๐
๔๘๐,๕๓๙,๘๐
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๐๐ 739,

๐๐ 142,
๐๐ ๖,572
๐ ๒6,2
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221,6๐๐ 
,810,6๐๐ 
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ผลการเปรีย
+)/ลดลง(-) 

40,866,9๐๐

-9,641,30๐
33,194,๙๐๐
+๓,106,1๐๐
63,270,8๐๐
30,๗97,4๐๐

านของรัฐต่อสาธ
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี

ผลการปฎิบัติราชการ
ส่วนที่ ๒
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี

ล�าดับ     ตัวชี้วัด   เป้าหมาย   คะแนน 
    ประเมินตนเอง  
  

ผลสัมฤทธิ์ของก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร
 ปีงบประมาณพ.ศ.	๒๕๕๙	กรมทรัพยากรน้ํามผีลการประเมนิการปฏบัิติราชการตามคํารบัรองการปฏบัิตริาชการ	

(การประเมินตนเอง)	ได้	“๔.๐๖	คะแนน”	(คะแนนเต็ม	๕)	โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ๑	 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/

	 	 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงและตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม	 	

	 	 ๑.๑		ร้อยละความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า	 ๕	 ๒.๒๕

	 	 ๑.๒		ร้อยละของจํานวนแหล่งนํ้า/บ่อนํ้าเดิมที่ยังใช้ประโยชน์ได้	 ๕	 ๔.๙๘

	 	 ๑.๓		ระดับความสําเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการเครือข่าย	 ๕	 ๔

	 	 	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 ๑.๔		ร้อยละของจํานวนครั้งที่มีประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้	 ๕	 ๕

	 	 	 ทันเหตุการณ์นํ้าท่วม	นํ้าป่าไหลหลากได้ถูกต้อง	เมื่อเทียบกับ

	 	 	 จํานวนครั้งที่เกิดเหตุทั้งหมดในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้ดําเนินการจัดทํา

	 	 	 ระบบเตือนภัยล่วงหน้า

	 	 ๑.๕		ระดับความสําเร็จของพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า	 ๕	 ๓

	 	 	 (Early	Warning)	สําหรับพื้นที่เสี่ยงอุกภัย-ดินถล่ม	ในพื้นที่ลาดชัน

	 	 	 และพื้นที่ราบเชิงเขา

	 	 ๑.๖	ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ	 ๕	 ๕

	 	 	 ทรัพยากรนํ้าในลุ่มนํ้าและแผนปฏิบัติราชการประจําปีทั้ง	๒๕	ลุ่มนํ้า

มิติภ�ยนอก

ก�รประเมินประสิทธิผล

ก�รประเมินคุณภ�พ

      ก�รพัฒน�องค์ก�ร  

	 ๗	 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ	 ๕	 ๕

	 ๘	 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน	 ๕	 ๕

                                 คะแนนเต็ม ๕  ๔.๐๖

	 ๒	 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	 -	 -

      มิติภ�ยใน  

  ก�รประเมินประสิทธิภ�พ  

	 ๓	 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	 	

	 	 ๓.๑	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	 ๘๑%	 ๑

	 	 ๓.๒	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	 ๙๒%	 ๑	 	

	 ๔	 การประหยัดพลังงาน	 ๔	 ๔

	 ๕	 การประหยัดนํ้า	 ๓	 ๕

	 ๖	 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ	 ๓	 ๕
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	 	 ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ	 พ.ศ.๒๕๕๙	 กรมทรัพยากรนํ้า 

ได้กําหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการ	๓	ยุทธศาสตร์	คือ	

ผลก�รปฏิบัติร�ชก�รที่สำ�คัญภ�ยใต้แผนก�รปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปี

ยุทธศ�สตร์ที่ ๑   พัฒน�กลไกและเครื่องมือก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�แบบบูรณ�ก�ร 

 โดยก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน

  เป้�หม�ยก�รให้บริก�ร				คือ	กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าได้รับการพัฒนาแบบบูรณาการ 

ทุกระดับ	โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	

  ตัวชี้วัด		 ได้แก่	จาํนวนกลไกและเคร่ืองมอืเพ่ือการบริหารจัดการทรพัยากรน้ํา	จาํนวน	๑๖	เรือ่ง	 

และ	จํานวนบุคลากร	ประชาชน	องค์กรลุ่มน้ํา	ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนา

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า	จํานวน	๑๒,๐๐๐	คน	

  ผลผลิต		 กรมทรัพยากรนํ้า	 มีโครงการและกิจกรรมที่ดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์	 การ

พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ	 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 

ซึ่งมีเป้าหมาย	 ความสอดคล้องและนําสู่ตัวชี้วัดที่กําหนดตามแผนการปฏิบัติราชการของกรม	 ประกอบด้วย	 

จํานวนบุคลากร	 ประชาชน	 องค์กรลุ ่มน้ํา	 ผู ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเครือข่ายได้รับการ 

พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า	 จํานวน	 ๒๗,๓๗๘	 คน	 และโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า	จํานวน	๑๖	เรื่อง	ได้แก่

 ๑.		โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการ 

	 	 ไฟฟ้าพลงันํา้ในแม่นํา้โขงสายประธาน

	 ๒.		โครงการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	 เพื่อชี้แจงและแสดงความพยายามด้านการบริหารจัดการ 

	 	 ทรัพยากรนํา้ในระดบัสากล

	 ๓.		โครงการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ด้านทรพัยากรน้ํา

	 ๔.		โครงการพฒันาประสทิธภิาพองค์กรและบคุลากร

	 ๕.		โครงการจดักจิกรรมวนัสําคญัด้านทรพัยากรนํา้

	 ๖.		โครงการบรหิารจดัการองค์กรลุม่น้ํา	๒๕	ลุ่มน้ําหลัก

	 ๗.		โครงการตรวจกาํกบัประปาสมัปทาน

	 ๘.	 โครงการบาํรงุรกัษาระบบคอมพวิเตอร์และเครอืข่าย

	 ๙.	 โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูกลางด้านทรพัยากรน้ํา

	 ๑๐.	 โครงการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายข้อมูลด้านทรัพยากรนํ้าของสํานักงานทรัพยากรนํ้า	 

	 	 ภาค	๑-๑๐	ระยะที	่๓

	 ๑๑.		โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบประชมุทางไกลอตัโนมัติ	ระยะ	๒

	 ๑๒.		โครงการปรับปรงุและเพิม่ประสทิธิภาพการบรูณาการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพือ่รองรบัการทาํงานแบบเสมือนและ 

	 	 การสาํรองข้อมลูแบบรวมศนูย์

	 ๑๓.		โครงการปรบัปรงุการเปลีย่นผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จาก	IPV๔	ไปสู่	IPV๖

	 ๑๔.		โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพเวบ็ไซต์กรมทรพัยากรน้ํา

	 ๑๕.		โครงการพัฒนาองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีด้านทรพัยากรน้ํา

	 ๑๖.	 โครงการนิเทศตดิตามผลบาํรุงรักษาและตรวจสอบคณุภาพนํา้ระบบผลิตนํา้ดืม่ในสถานศกึษาตามแผนพฒันาเด็ก 

	 	 และเยาวชนในถิน่ทรุกันดาร	 ตามพระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี โดยได้รบั 

	 	 งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 จํานวนทั้งสิ้น	 

	 	 ๑๘๕,๔๘๙,๕๐๐	บาท	ตวัอย่างโครงการท่ีดําเนนิการแล้วเสรจ็	โดยสรปุดงันี	้
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๑. โครงก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ด้�นทรัพย�กรนำ้�
	 	 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ํา	 เป็นโครงการที่จัดทําขึ้น 

เพื่อประชาสัมพันธ์	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบทางสื่อโทรทัศน์	วิทยุ	

หนังสือพิมพ์	และนิทรรศการเคล่ือนที่	โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ

ในเรื่องต่างๆ	 เช่น	 การเตือนภัยแล้งล่วงหน้า	 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบเตือนภัย	

(Early	Warning)	 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนในการเผชิญกับนํ้าหลาก-ดินถล่ม	

การเผยแพร่โครงการท่ีสนับสนุนการดําเนินตามแนวพระราชดําริ	และการประชาสัมพันธ์

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ	 ซึ่งโครงการดังกล่าว	 ทําให้ประชาชน

สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	 การแจ้งเตือนและต้ังรับต่อสถานการณ์ภัยต่างๆ	 ได้อย่าง 

ทันท่วงที	และสามารถนําความรู้ปรับใช้ในการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม	

 ผลผลิต	 การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสารคดีโทรทัศน์	สารคดีวิทยุ	บทความ

	 	 ลงหนังสือพิมพ์	และนิทรรศการเคลื่อนที่

 ผลลัพธ์	 ประชาชนสามารถรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ํา	 พร้อมการ 

	 	 แจ้งเตือนและต้ังรับสถานการณ์นํ้าหลาก-ดินถล่ม	และทําให้ประชาชน 

	 	 มีความรู้	 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

	 	 อย่างเป็นระบบ
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   ๒. โครงก�รดำ�เนินง�นกิจกรรมวันสำ�คัญด้�นทรัพย�กรนำ้�
	 	 โครงการจัดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ําแห่งชาติและวันน้ําโลก	 

ประจําปี	๒๕๕๙	“นํ้าและการพัฒนาอาชีพ”	 (Water	and	 Jobs)	องค์การสหประชาชาติ

ได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องท่ีเกิดขึ้น	 จึงได้กําหนดให้ทุกวันที่	 ๒๒	 มีนาคม	 ของทุกปีเป็นวัน 

นํ้าโลก	 (World	Water	Day)	 เพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรน้ํา	

และกระตุ้นให้ประชาคมโลกร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําโดยช่วยกันดูแล	 บํารุงรักษา	 และ 

การพัฒนาแหล่งนํ้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสําหรับอนาคต	 โดยในแต่ละปี	 UN	 Water	 

ได้กําหนดหัวข้อ	 (Theme)	 ของวันน้ําโลกแตกต่างกันออกไปเพ่ือเน้นให้ความสําคัญ 

ของนํ้าในด้านต่างๆ	ซึ่งในปี	๒๕๕๙	ได้กําหนดว่า	“Water	and	Jobs”	เพื่อให้ตระหนัก

ถึงความสําคัญของน้ําและการพัฒนาอาชีพที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเชื่อมโยงและพึ่งพากัน	

สําหรับประเทศไทย	คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	๘	กรกฎาคม	๒๕๕๑	เห็นชอบให้สัปดาห์

ที่ตรงกับวันท่ี	๒๒	มีนาคม	ของทุกปี	เป็นสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ	กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดยกรมทรัพยากรนํ้าได้ให้ความสําคัญโดยจัดกิจกรรม

รณรงค์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ําเนื่องในโอกาสดังกล่าวมาโดยตลอดต่อเนื่อง 

ทุกปี	 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององค์การสหประชาชาติ	 และสนองตอบต่อนโยบายของ

รัฐบาล

 ผลผลิต		 	 บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า	 

	 	 	 แผนการบริหารจัดการนํ้า	แหล่งนํ้าได้รับการดูแล	อนุรักษ์และฟื้นฟู

 ผลลัพธ์		 	 เกิดความตระหนัก	และมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาแม่น้ํา	คู	คลอง	 

	 	 	 รวมท้ังทรัพยากรอื่นๆ	ในพื้นที่	มีแนวทางการบริหารจัดการน้ํา

 เงื่อนไขคว�มสำ�เร็จ		 เป็นการสร้างจิตสํานึกในการมีส่วนร่วม	ในการร่วมกันดูแล	 

	 	 	 รักษา	อนุรักษ์	ทรัพยากรน้ํา	และทรัพยากรอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง 

	 	 	 ในพื้นท่ี	และเป็นวันสําคัญตามมติ	ครม.	และเป็นวันสําคัญ 

	 	 	 สากลท่ีกําหนดโดยองค์การสหประชาชาติ
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         ๓. โครงก�รดำ�เนินง�นบริห�รจัดก�รองค์กรลุ่มนำ้� ๒๕ ลุ่มนำ้�หลัก
	 	 รัฐบาลได้กําหนดนโยบายสําคัญให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ	 

โดยกําหนดให้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า	 ประกอบด้วย	

ประเด็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้า	ปัญหาอุทกภัย	ปัญหาคุณภาพนํ้า	

และการเพิ่มประสิทธิภาพ	การบริหารจัดการ	ซึ่งกรมทรัพยากรน้ํา	ได้ดําเนินการจัดตั้งองค์กร

ลุ่มนํ้าใน	 ๒๕	 ลุ่มนํ้าหลัก	 ได้แก่	 คณะกรรมการลุ่มนํ้า	 คณะอนุกรรมการลุ่มนํ้าด้านต่างๆ	 

คณะทํางานลุ่มน้ําระดับจังหวัด	 คณะทํางานลุ่มน้ําสาขา	 และกลุ่มเครือข่าย	 เพ่ือเป็นกลไก
การขับเคลื่อนให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

โดยกระบวนการมีส ่วนร ่วมจากทุกภาคส่วนแล้ว	 

ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

โดยการสนับสนุนองค์กรลุ ่มน้ํา	 และเครือข่ายให้ม ี

ความเข้มแขง็ทัง้ในด้านการบรหิารจัดการ	การบํารงุรกัษา	 

การฟื ้นฟู	 และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําตลอดจน 

การทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าในระดับ 

ลุ่มนํา้	และระดับท้องถ่ินให้สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ	 จึงจําเป ็นต ้องมี เครื่องมือและกลไก 

เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนในการดําเนินงาน	 พร้อมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพและขีดความ

สามารถในการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ําให้มีความรู้	 ความเข้าใจบนพื้นฐานเดียวกัน

และร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรลุ่มนํ้าให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

อย่างเป็นระบบลุ่มนํ้าต่อไป

 ผลผลิต	 คณะกรรมการลุ่มน้ํา	 คณะอนุกรรมการ	 คณะทํางานฯ	 

จํานวน	 ๕๒๓	 คณะ	 ๑๗,๓๓๗	 คน	 เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้า	และจํานวนบุคลากร	ประชาชน	องค์กรลุ่มน้ํา	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ํา	 จํานวน	

๒๗,๓๗๘	คน

 ผลลัพธ์		 บุคลากร	ประชาชน	องค์กรลุ่มน้ํา	องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและเครือข่ายมีความรู้	มีความตระหนัก	และมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการลุ่มนํ้า	จํานวน	๒๗,๓๗๘	คน		ลุ่มนํ้ามีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการ

บริหารจัดการลุ่มน้ํา	 เป็นผลให้การดําเนินการบริหารจัดการลุ่มน้ําสามารถ

พัฒนาแนวทางและขยายผลการดําเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมาย	ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ํา

 ปัญห� อุปสรรค 				การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ําไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้	โดยจัดประชุม

ได้	๒-๓	คร้ัง/คณะ	 (เป้าหมายจํานวน	๔	ครั้ง/คณะ/ปี)	 เนื่องจากมีปัญหาในพื้นที่	 เช่น	ประธานการประชุม

มีภารกิจผูกพันต่อเนื่อง/เร่งด่วน	 ในช่วงที่กําหนดการจัดประชุม	 คณะกรรมการลุ่มนํ้าต้องรอกระบวนการ 

จัดทําแผนยุทธศาสตร์ลุ่มนํ้าตามขั้นตอนทําให้การจัดประชุมไม่เป็นไปตามที่กําหนด	 คณะกรรมการบางท่าน

ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม	เป็นต้น	
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 ๔. โครงก�รตรวจกำ�กับประป�สัมปท�น
	 	 การประกอบกิจการประปาสัมปทาน	 เป็นการดําเนินงานภายใต้กฎหมายควบคุมการประกอบ

กิจการค้าขายท่ีเป็นสาธารณูปโภค	คือ	ประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๕๘	(ปว.	๕๘)	ซ่ึงมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการนํ้าประปาจากเอกชนผู้รับสัมปทาน	 ให้มีความปลอดภัย	 เป็นธรรม 

และผาสุก	 กฎหมายดังกล่าวได้ให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เป็นผู ้มีอํานาจที่จะอนุญาตให้สัมปทาน	 และสามารถแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติการตาม	 

ปว.	๕๘	 เฉพาะกิจการประปา	 รวมท้ังมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรให้ผู้รับสัมปทานปฏิบัติ

ตามเพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งมหาชนเป็นหลัก	 ดังนั้น	 ผู้ให้สัมปทานจึงกําหนดเง่ือนไขดัง

กล่าวไว้ในสัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปา	และกําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งต้ังดําเนิน

การตรวจ	กํากับ	การประกอบกิจการประปาสัมปทานทุกปี	ปีละ	๑	ครั้ง	เพื่อตรวจสอบการดําเนินงาน 

กิจการประปาสัมปทานของผู้รับสัมปทาน	 โดยทําการตรวจสอบในเรื่อง	 	 ๑)	 ตรวจสอบโครงสร้างและ

ความปลอดภัยของระบบประปาและเครื่องจักร	 ๒)	 ตรวจสอบคุณภาพของการให้บริการด้านต่างๆ	 

ที่เก่ียวข้องและความพึงพอใจของประชาชน	ซ่ึงข้อมูลจากการตรวจ	กํากับ	การประกอบกิจการประปา

สัมปทานแต่ละปี	จะต้องรายงานให้ผู้ให้สัมปทานทราบด้วยทุกปี	โดยเป็นการดําเนินงานร่วมกับสํานักงาน

ทรัพยากรนํ้าภาค	และ	สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	

 ผลลัพธ์			เจ้าหน้าที่สามารถทําการตรวจ	กํากับ	การประกอบกิจการประปาสัมปทานตามอํานาจ 

	 	 หน้าที่ของกฎหมายได้อย่างถูกต้อง	และประชาชนผู้ใช้นํ้าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

	 	 ในเขตโครงการได้รับการคุ้มครองทั้งด้านปริมาณ	คุณภาพและราคาที่เป็นธรรม	และ 

	 	 เจ้าหน้าที่สามารถนําความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านการตรวจ	 กํากับ	 การประกอบ 

	 	 กิจการประปาสัมปทานไปใช้กับผู ้รับสัมปทานประกอบกิจการประปาได้อย่าง 

	 	 มีประสิทธิภาพ

 ปัญห� อุปสรรค			 กฎหมายที่ใช้อยู่เก่าและล้าสมัยมีข้อบังคับท่ีไม่สอดคล้องกับสถานการณ ์

	 	 	 ในปัจจุบัน

 เงื่อนไขคว�มสำ�เร็จ				กฎหมายท่ีล้าสมัยมักไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง

22
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 ๕. โครงก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลกล�งด้�นทรัพย�กรนำ้�
	 	 การบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ําทั้งรายลุ่มน้ําและในภาพรวมของประเทศจําเป็นต้องใช้ข้อมูล

ประกอบในการดําเนินการ	เช่น	ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มนํ้า	ข้อมูลคณะกรรมการลุ่มน้ํา	ข้อมูลโครงการในพื้นที่

ลุ่มนํ้า	 สภาพปัญหาของลุ่มนํ้า	 ข้อมูลภัยแล้ง/นํ้าท่วม/พิบัติภัย	 ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นแนวทางในการ

จัดทําแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มนํ้าแบบบูรณาการ	 โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในแต่ละพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าเป็นหลัก	 มีการพัฒนา 

กลไกการบริหารจัดการ	 ดูแล	 รักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการฟื้นฟูและรักษาไว้อย่างยั่งยืน	 

ภายใต้ความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างระบบนิเวศ	เศรษฐกิจ

และสังคม	 โดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน

จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

	 	 กรมทรัพยากรนํ้าในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการนํ้า	 จึงมีความจําเป็น 

อย่างยิ่งท่ีจะต้องดําเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ํา	 เพื่อรวบรวมข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มนํ้าที่มีอยู่เดิมปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	ทั้งข้อมูลเชิงพ้ืนที่

และข้อมลูทตุยิภมู	ิรวมไปถึงพฒันาโปรแกรมประยกุต์เชงิพืน้ทีลุ่ม่นํา้ในลกัษณะ	Web	Application	และ	

Mobile	Application	๒๕	ลุ่มนํ้า	เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ําในแต่ละพื้นที่	รวมไปถึง 

อนุรักษ์	 ฟื้นฟูลุ่มนํ้า	 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์นํ้าและพิบัติภัย	 และประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ผลผลิต				ฐานข้อมูลทุติยภูมิลุ่มน้ํา	๒๕	ลุ่มน้ํา	ชั้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่สําคัญของลุ่มน้ํา	๒๕	ลุ่มนํ้า 

และโปรแกรมประยุกต์เชิงพื้นที่ลุ่มน้ําในลักษณะ	Web	 Application	 และ	Mobile	 Application	 

ที่สามารถให้บริการข้อมูล	สามารถปรับปรุงข้อมูลทุติยภูมิผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	

       ผลลัพธ์	 	 	 	 เจ้าหน้าท่ีกรมทรัพยากรน้ํามีฐานข้อมูลทุติยภูมิและเชิงพื้นที่ประกอบการดําเนิน

งานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา	 และประชาชนสามารถดูข้อมูลทุติยภูมิพื้นฐานในพื้นที่ของตนเอง 

เพ่ือวางแผนจัดการในพื้นท่ี

๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี
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 ๖. โครงก�รนิเทศติดต�มผลบำ�รุงรักษ�และตรวจสอบคุณภ�พนำ้�ระบบผลิต 
  นำ้�ดื่มในสถ�นศึกษ�ต�มแผนพัฒน�เด็ก และเย�วชนในถิ่นทุรกันด�รต�ม 
  พระร�ชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี

	 	 กรมทรัพยากรน้ําได้ดําเนินการจัดสร้างระบบผลิตน้ําดื่ม 

ในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม 

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ต้ังแต่

ปีงบประมาณ	๒๕๕๔	โดยจัดสร้างและฝึกอบรมการใช้งานระบบผลิต

นํ้าด่ืมในสถานศึกษา	๓	ประเภท	คือ	๑)	 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว

ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง	 (ศศช.)	 ๒)	 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน	

๓)	โรงเรียนพระปริยัติธรรม		ดังนั้น	 เพื่อให้ระบบผลิตน้ําด่ืมทุกแห่ง

สามารถผลิตน้ําดื่มให้แก่ครู	 นักเรียน	 และประชาชนในหมู่บ้านได้

อย่างต่อเนื่อง	มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ	จึงจําเป็นต้องมีการนิเทศ

ติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพนํ้าในระบบผลิตนํ้าดื่มที่

ได้จัดสร้างขึ้น

ผลผลิต ผลลัพธ์ 	 ระบบผลิตนํ้าดื่มสามารถผลิตนํ้าให้บริการแก่ครูและ 

	 	 นักเรียนตลอดจนประชาชน	 สามารถมีน้ําใช้บริโภค 

	 	 ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้ครูและ 

	 	 บุคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบระบบผลิตน้ําดื่ม 

	 	 มีความรู้ความสามารถในการใช้งานและบํารุงรักษา	
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ยุทธศ�สตร์ที่ ๒   อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒน�แหล่งนำ้� และพื้นที่ชุ่มนำ้� เพื่อจัดห�นำ้�ต้นทุนและ

 เพ่ิมประสิทธิภ�พก�รกักเก็บและก�รระบ�ยนำ้� รวมถึงก�รรักษ�คว�มสมดุล

 ของระบบนิเวศ

  เป้�หม�ยก�รให้บริก�ร 	คือ	แหล่งนํ้าได้รับการอนุรักษ์	พัฒนา	ฟื้นฟู	และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

กักเก็บและการระบายนํ้า	รวมท้ังการฟื้นคืนความสมบูรณ์	และรักษาระบบนิเวศ	และระบบบริหารจัดการน้ํา

ที่สอดคล้องกับความจําเป็นในการดํารงชีวิต	 การผลิตและรักษาระบบนิเวศ	 รวมทั้งแก้ไขและบรรเทาปัญหา

อุทกภัยและภัยแล้ง

 ตัวชี้วัด		 ได้แก่	จํานวนแหล่งน้ําที่ได้รับการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	พัฒนา	ปรับปรุง	และเพิ่มประสิทธิภาพ

เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	จํานวน	๕๙๒	แห่ง	และจํานวนพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัย

ได้รับการแก้ไข	จํานวน	๑๔๐,๐๐๐	ไร่	

 ผลผลิต		 กรมทรัพยากรนํ้า	 มีแผนงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งนํ้า	 ประจําปีงบประมาณ	

พ.ศ.๒๕๕๙	 ดังนี้	 ๑.	 โครงการอนุรักษ์ฟื ้นฟูแหล่งนํ้าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ	 

จํานวน	๒๕	โครงการ	๒.	โครงการอนุรักษ์/ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําจํานวน	๕๔๖	โครงการ	๓.	โครงการบํารุง

รักษาส่ิงก่อสร้างด้านแหล่งน้ํา	จํานวน	๒๑	โครงการ	รวมทุกประเภทโครงการจํานวนทั้งสิ้น	๕๙๒	โครงการ	 

มีผลการดําเนินงานแล้วเสร็จรวม	๓๘๓	โครงการ	ซึ่งโครงการต่างๆ	ทั้งหมดกระจายครอบคลุมในพื้นที่ขอบเขต

อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	 ตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ําและสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค	 ๑-๑๑	

ทั่วประเทศ		โดยได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๙		

จํานวนทั้งส้ิน	๖,๓๖๓,๕๒๖,๔๐๐	บาท	ตัวอย่างโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ	โดยสรุปดังนี้	 	

ผลผลิต		 ปรับปรุงหนองนํ้าเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บ	ความกว้าง	๑๗๑.๐๐	-	๗๕.๐๐	เมตร	

	 	 ความยาว	๑,๑๓๗.๐๐	เมตร	ความลึก	๒.๐๐	-	๓.๐๐	เมตร	ปริมาณการกักเก็บ	

	 	 ๑,๑๐๐,๐๐๐	ลบ.ม.

ผลลัพธ์		 จํานวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	๔๕๐	ครัวเรือน		๑,๒๐๐	คน	พื้นที่รับประโยชน์		๒,๒๐๐	ไร่
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๑.  อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองซง ระยะ ๒ ตำ�บลหนองแรด อำ�เภอเทิง จังหวัดเชียงร�ย

	 	 เป็นแหล่งนํ้าธรรมชาติท่ีสําคัญในพื้นที่	 ตําบลหนองแรด	 อําเภอเทิง	 จังหวัดเชียงราย	 เดิมมีสภาพ

ตื้นเขินด้วยตะกอนดินทรายและมีวัชพืชปกคลุมเป็นจํานวนมาก	 ในช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ําไหลหลากทําให้ 

เกิดนํ้าท่วมพ้ืนที่เกษตร	 ได้รับความเสียหาย	 ราษฎรได้รับความเดือดร้อน	 และไม่สามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้ใน

ฤดูแล้ง	ทําให้เกิดปัญหาท้ังด้านการขาดแคลนน้ําอุปโภค	บริโภค	สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค	๑	จึงขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองซง	 ระยะ	 ๒	 เพื่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อน 

ให้กับราษฎรในพื้นท่ี	

  

๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี
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	 	 ตําบลบางพระหลวง	อําเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์	 

เดิมมีสภาพเป็นพื้นท่ีลุ ่ม	 ในช่วงฤดูนํ้าหลาก	 มีนํ้าท ่วม

ขังเป็นประจําทุกปี	 ในช่วงฤดูแล้งเกิดการขาดแคลนนํ้า 

ใช้อุปโภค	บริโภค	และนํ้าใช้ในการเกษตร	โดยแหล่งนํ้าเดิม

ตามธรรมชาติมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ําได้	ราษฎร

ส่วนใหญ่มีอาชีพทําการเกษตรประสบปัญหาการขาดแคลน

 ๒.  โครงก�รอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนำ้�หนองต้น, หนองกล�ง, หนองปล�ย 
  หมู่ที่ ๒ ตำ�บลบ�งพระหลวง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
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นํ้าใช้ในการเกษตร	 ทําให้ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้ตลอดทั้งปี	 จากปัญหาดังกล่าว

จึงจําเป็นต้องมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําโดยการขุดลอกแหล่งน้ํา	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ 

เกบ็กกันํา้	และเป็นแหล่งนํา้ต้นทุนสาํหรบัอปุโภค	บรโิภค	และการเกษตร	พร้อมทัง้บรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํา้

ในฤดูแล้ง	และให้ชุมชนในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	อย่างยั่งยืน	กรมทรัพยากรน้ํา	จึงได้

จัดสรรงบประมาณ	จํานวน	๙,๘๘๐,๐๐๐	บาท	ดําเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําหนองต้น,	หนองกลาง,	

หนองปลาย	เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาดังกล่าว	ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โดยได้ทําการขุดลอกแหล่งน้ํา	มีความกว้าง	

๑๙๒.๐๐	เมตร	ความยาว	๕๐๐.๐๐	เมตร	ความลึกเก็บกัก	๓.๐๐	เมตร	ก่อสร้างอาคารบังคับนํ้า	จํานวน	๑	แห่ง

  ผลผลิต		 	 คือโครงการอนุรักษ์ฟื ้นฟูแหล่งนํ้าหนองต้น,	 หนองกลาง,	 หนองปลาย	 หมู ่ที่ 	 ๒ 

ตําบลบางพระหลวง	 อําเภอเมือง	 จังหวัดนครสวรรค์	 ได้รับการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 และพัฒนา	 แล้วเสร็จตาม 

แผนงานโครงการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙

  ผลลัพธ์	 	 	 คือโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าหนองต้น,	 หนองกลาง,	 หนองปลาย	 หมู่ที่	 ๒	 ตําบล 

บางพระหลวง	อําเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์	 ได้รับการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และพัฒนา	ให้เป็นแหล่งน้ําสําหรับ

เกษตรกรในพื้นท่ีหมู่ท่ี	๑,	๒,	๓,	๔	ของตําบลบางพระหลวง	ทั้งพื้นที่ทํานา	ปลูกพืช	และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์

สัตว์น้ําตามธรรมชาติ	พื้นที่เกษตรครอบคลุมจํานวน	๘๐๐	ไร่	ประชาชนในพ้ืนที่มีความพึงพอใจต่อโครงการนี	้ 

เป็นอย่างมาก
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี

	 	 โครงการบํารุงรักษาอ่างเก็บนํ้าห้วยเซิม	 จังหวัดเลย	

มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล	 และบํารุงรักษาอุปกรณ์	 ประกอบ

ของอ่างเก็บนํ้า	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน	 รวมทั้ง	 

ดําเนินการถางป่า	ตัดต้นไม้	ซ่อมบํารุงดินถมบริเวณคันอ่างฯ	

ให้อยู ่ในสภาพที่ใช ้งานได้ดี	 ดําเนินการในปีงบประมาณ	 

พ.ศ.๒๕๕๙		วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น	๖๗๙,๒๐๐	บาท	

 ผลผลิต ผลลัพธ์		 ทําให ้สภาพของอ ่างเก็บนํ้ า

มีความพร้อมในการใช้งาน	 ทั้งทําให้ภูมิทัศน์ดูสวยงาม	 ซึ่ง

มีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์	 จํานวนกว่า	 ๓,๐๐๐	 ไร	่

สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นท่ี	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
กระจายนํ้า	ฟื้นฟูแหล่งน้ําให้มีความอุดมสมบูรณ์และรักษาระบบนิเวศ	รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการจัดตั้งกลุ่มชุมชนผู้ใช้นํ้า	เพื่อการบริหารจัดการน้ําและร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ําให้ยั่งยืนต่อไป

 เงื่อนไขคว�มสำ�เร็จ		 	 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค	 ๓	 ได้เข้าดําเนินการซ่อมบํารุงอุปกรณ	์ 

ส่วนประกอบต่างๆ	ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม	

อ่�งเก็บนำ้�ห้วยเซิม

 ๓. โครงก�รบำ�รุงรักษ�อ่�งเก็บนำ้�ห้วยเซิม  บ้�นน�วัว ตำ�บลทร�ยข�ว 
  จังหวัดเลย
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	 กรมทรัพยากรน้ํา	 จัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย 

ประจําปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 จํานวน	 ๙,๘๕๐,๐๐๐	 บาท	

สํ าหรับ ดํา เ นินโครงการอนุ รั กษ ์ฟ ื ้ นฟูอ ่ าง เก็บ น้ํา

หมู ่บ ้าน	 สนับสนุนนํ้าอุปโภคบริโภคบ้านเหล่าน้อย	 

หมู่ที่	 ๘	 ตําบลบ้านเต่า	 อําเภอบ้านแท่น	 จังหวัดชัยภูม	ิ

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าภาคเกษตรกรรม 

และการอุปโภคบริโภคของประชาชนอย่างเพียงพอ 

และเป็นธรรม	 โดยการใช้แหล่งนํ้าที่มีอยู่เดิมแล้วนําแผง 

พลงังานแสงอาทิตย์มาต่อเข้ากับป๊ัมเพือ่สบูนํา้จากแหล่งนํา้ 

มาพักไว้ที่หอถังสูงเพื่อจ่ายไปยังถังกระจายนํ้าเพื่ออุปโภค 

บริโภคและในพื้นท่ีเกษตรกรรมครัวเรือน

        
 ผลผลิต		 ได้แก่	การขุดลอกแหล่งนํา้บ้านเหล่าน้อยโดยดาํเนนิการปรมิาณงานดินขุด	๑๕,๖๐๐	ลบ.ม.	 

	 	 พร้อมก่อสร้างคันดินถมลงลูกรังบดอัดแน่นหนา	๐.๑๕	ม.	กว้าง	๔.๐๐	ม.	ยาว	๑,๗๐๐	ม.	 

	 	 และก่อสร้างระบบกระจายน้ําสู่ครัวเรือน

 ผลลัพธ์		 คือ	แหล่งนํ้าธรรมชาติบ้านเหล่าน้อยได้รับการพัฒนาฟื้นฟู	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้า 

	 	 เป็นแหล่งนํ้าต้นทุนสําหรับอุปโภค	 บริโภค	 และภาคการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและ 

	 	 บรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ําหลาก	 และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา 

	 	 ในพื้นท่ีโดยระบบกระจายน้ํา	เป็นผลให้พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จํานวน	๖๐๐	ไร่		

	 	 ประชาชนได้รับประโยชน์	จํานวน	๔๐๐	ราย

28

 ๔.  โครงก�รอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่�งเก็บนำ้�หมู่บ้�น สนับสนุนนำ้�อุปโภคบริโภค 
  บ้�นเหล่�น้อย  หมู่ที่ ๘ ตำ�บลบ้�นเต่� อำ�เภอบ้�นแท่น จังหวัดชัยภูมิ
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กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี

										โครงการอนุรักษ์ฟื ้นฟูคลองอีสานเขียว	 บ้านก้านเหลือง	 หมู่ที่	 ๓	 ตําบลผักไหม	 อําเภอศีขรภูมิ		 

จังหวัดสุรินทร์	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ํา	 เป็นแหล่งต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค 

ให้แก่ราษฎร	 เป็นแหล่งนํ้าเสริมการเพาะปลูกในพื้นที่	 เพ่ือบรรเทาภัยแล้ง	 รักษาระบบนิเวศทางนํ้าและ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ	 อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการประมง	 และเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดในอนาคต	

ดําเนินการต่อเนื่องเริ่มจากปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 กําหนดสิ้นสุดงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 วงเงิน 

งบประมาณท้ังสิ้น	๓,๓๔๕,๐๐๐.-บาท	มีผลการดําเนินงานแล้วเสร็จเร็วกว่าแผน

 ผลผลิต ผลลัพธ์ 	 ของการดําเนนิโครงการอนรัุกษ์ฟ้ืนฟูคลองอสีานเขยีว	ทาํให้แหล่งน้ํามปีริมาณน้ํา 

	 	 เพิ่มข้ึน	 ๑๕๘,๐๐๐	 ลูกบาศก์เมตร	 มีแหล่งนํ้าต้นทุนเพ่ืออุปโภค-บริโภค 

	 	 ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ	 จํานวน	 ๑๘๐	 ครัวเรือน	 มีแหล่งน้ําที่สามารถ 

	 	 เสริมการเพาะปลูกในพื้นที่	 ๑,๐๐๐	 ไร่สามารถ	 บรรเทาภัยแล้ง	 รักษาระบบ 

	 	 นิเวศทางนํ้า	 และความหลากหลายทางชีวภาพ	 และเป็นการส่งเสริมอาชีพ 

	 	 การประมง	และเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด	ในอนาคตให้กับราษฎรในพื้นที่

 ปัญห� อุปสรรค ในระหว่างการดําเนินการก่อสร้างได้มีการขอแก้ไขแบบแปลนเนื่องจากคันดิน 

	 	 ของโครงการเดิมมีขนาดกว้างกว่าคันดินตามแบบแปลน	 ทางองค์กรปกครอง 

	 	 ส่วนท้องถ่ินจึงได้ขอให้มีการแก้ไขแบบแปลนให้ตรงตามความเป็นจริงและ 

	 	 เพิ่มเติมท่อส่งนํ้า

 เงื่อนไขคว�มสำ�เร็จ		 ช ่างควบคุมงานโครงการได ้ประสานกับหน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องในพื้นที่		 

	 	 เข้าดําเนินการแก้ไขแบบแปลนตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร้องขอ 

	 	 เป็นท่ีเรียบร้อย	ทําให้การดําเนินโครงการสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมาย	

 ๕.  โครงก�รอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองอีส�นเขียว บ้�นก้�นเหลือง หมู่ที่ ๓ 
  ตำ�บลผักไหม  อำ�เภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี
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	 	 หุบกะพงต้ังอยู ่ในท้องที่ตําบลเขาใหญ่	 และตําบลชะอํา	

อําเภอชะอํา	 จังหวัดเพชรบุรี 	 เสด็จแปรพระราชฐานประทับ	 

ณ	 พระราชวังไกลกังวล	 อําเภอหัวหิน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เมื่อปี	 พ.ศ.๒๕๐๗	 และเยี่ยมเยียน

ราษฎรจังหวัดใกล้เคียง	 พระองค์ได้ทรงทราบถึงความเดือดร้อน 

ของเกษตรกร	 กลุ ่มชาวสวนผักชะอํา	 จํานวน	 ๘๓	 ครอบครัว	

ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะนําไปประกอบอาชีพ	 พระองค์จึงทรง 

รบัเกษตรกรเหล่านีไ้ว้ในพระบรมราชปูถมัภ์	ทรงให้จดัหาทีด่นิในเขตจงัหวดัเพชรบุร	ีและจังหวดัประจวบครีขีนัธ์	

นํามาจัดสรรให้แก่เกษตรกรดังกล่าวรัฐบาลอิสราเอลได้อาสาช่วยเหลือในการพัฒนาการเกษตรในรูปของ 

ผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆ	ใช้ชื่อว่า	“โครงการไทย-อิสราเอล	เพื่อพัฒนาชุมชน	(หุบกะพง)”	โดยเลือกที่ดินบริเวณ 

หุบกะพง	 อําเภอชะอํา	 จังหวัดเพชรบุรี	 เป็นที่ต้ังของศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตรกรของโครงการ	 

พระองค์ทรงมีพระราชดําริให ้กับพื้นที่ประมาณ	 ๑๐,๐๐๐	 ไร ่	 ออกจากป่าคุ ้มครองของกรมป่าไม ้ 

	 โครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน้ําบงึหัวบึง	มวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการเกบ็กกัน้ําให้เป็นแหล่งน้ํา 

ต้นทุนสําหรับอุปโภค	บริโภค	และสนับสนุนภาคการเกษตรในช่วงฤดูแล้งทั้งยังสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัย

ในฤดูนํ้าหลาก	ดําเนินงานปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	 โดยเริ่มสัญญาวันที่	๒๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	สิ้นสุด

สัญญาวันที่	๒๓	มิถุนายน	๒๕๕๘	วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น	๒๗,๓๙๐,๐๐๐	บาท	

 ผลผลิต		 ของโครงการ	 คือ	 การขุดลอกแหล่งน้ําบึงหัวบึง	 ความกว้าง	 ๑๗๕	 ความยาว	 ๔๖๕	 

	 	 ความจุเก็บกักนํ้า	๖๕๑,๐๐๐	ลูกบาศก์เมตร

 ผลลัพธ์		 คือ	 แหล่งนํ้าธรรมชาติบึงหัวบึง	 ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู	 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้า 

	 	 เป็นแหล่งนํ้าต้นทุนสําหรับอุปโภคบริโภค	 และสนับสนุนภาคการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง	 

	 	 ท้ังยังสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูนํ้าหลาก	 ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร	 จํานวน	 

	 	 ๒๒๗	ไร่	ประชาชนได้รับประโยชน์	๑,๕๙๐	ครัวเรือน

30

๖.  โครงก�รอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนำ้�บึงหัวบึง หมู่ที่ ๒ ตำ�บลย่�นรี
 อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปร�จีนบุรี

๗.  โครงก�รอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนำ้�สนับสนุนโครงก�รอันเนื่องม�จ�ก
 พระร�ชประสงค์ หุบกะพง ศูนย์ส�ธิตสหกรณ์โครงก�รหุบกะพง 
 (ห้วยนำ้�หม�ก)  ตำ�บลเข�ใหญ่  อำ�เภอชะอำ�  จังหวัดเพชรบุรี
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี

จัดให้เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในตอนต้น	 และเกษตรกรท่ีขยันหมั่นเพียรแต่ขาดแคลนที่ดินทํากิน 

เข้ามาอยู่อาศัยและทําประโยชน์	โดยมีทางราชการเข้าช่วยเหลือให้คําแนะนํา	โดยสมาชิกของหมู่บ้านเกษตรกร

ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตรช่ือว่า	 “สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง	 จํากัด”	 เมื่อวันที่	 ๑๒	 สิงหาคม	

๒๕๑๔	ได้พระราชทานโฉนดท่ีดินบริเวณหุบกะพง	จํานวน	๓	ฉบับ	รวมเนื้อท่ี	๑๒,๐๗๙	ไร่	๑	งาน	๘๒	ตารางวา 

ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง	จํากัด	เป็นผู้รับผิดชอบ	จัดสรรงบประมาณ	จํานวน	

๒,๕๐๐,๐๐๐	ล้านบาท	เพื่อดําเนินโครงการฯ	

  ผลผลิต			 ดําเนินการดําเนินการขุดลอกสระนํ้า	 ความกว้าง	 ๑๒๐	 เมตร	 ความยาว	 ๙๕	 เมตร	 

	 	 ความลึก	๕	เมตร	ความจุน้ําที่ระดับเก็บกักประมาณ	๖๐,๐๐๐	ลูกบาศก์เมตร	โดยมีการ 

	 	 ปรับปรุงทางนํ้าเข้าแบบนํ้าหลากธรรมชาติ	

   ผลลัพธ์			 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์หุบกะพง	 

	 	 ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง	(ห้วยนํ้าหมาก)	ตําบลเขาใหญ่	อําเภอชะอํา	จังหวัด 

	 	 เพชรบุรี	 ได้รับการอนุรักษ์	ปรับปรุง	ฟื้นฟู	 ให้เป็นแหล่งน้ําต้นทุนสําหรับอุปโภค	บริโภค	 

	 	 และภาคการเกษตร	 ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับราษฎรในพ้ืนที่จํานวน	 

	 	 ๘๐๐	 ครัวเรือน	 เป็นผลให้พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์	 จํานวน	 ๑๒,๐๐๐	 ไร่	 ทั้งยัง 

	 	 ช่วยฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ	 และช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎรช่วยกัน 

	 	 ดูแลบํารุงรักษาโครงการแหล่งนํ้า	อย่างยั่งยืนต่อไป

	 	พื้นที่ตําบลบางกลํ่า	 อําเภอบางกล่ํา	 จังหวัดสงขลา	 เป็นพื้นที่รับน้ํา	 

โดยเฉพาะในฤดูนํ้าหลาก	 ทําให้มีนํ้าท่วมขังและไหลเข้าท่วมพ้ืนท่ีการเกษตร

และบ้านเรือนของประชาชน	 และเมื่อเข้าสู ่ฤดูแล้งในบริเวณพ้ืนที่เดียวกัน 

กลับมีสภาพขาดแคลนน้ํา	 แหล่งน้ําแห้งขอด	 โดยเฉพาะป่าพรุในพื้นที่ซึ่งเป็น

สาเหตุส่วนหนึ่งทําให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุบ่อยครั้ง	 ส่งผลให้ในพื้นท่ีไม่มีนํ้าต้นทุน

สําหรับอุปโภคและการเกษตร	 และบางช่วงของปีมีน้ําเค็มรุกล้ําเข้าถึงป่าพรุ

ทําให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรม	 ทําให้ประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็น 

อย่างมาก	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๘	 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค	 ๘	 ได้ดําเนิน 

 ๘.  โครงก�รอนุรกัษ์ฟ้ืนฟพูรบุ�งกลำ�่ ช่วง ๒ ตำ�บลบ�งกลำ�่  
     อำ�เภอบ�งกลำ�่  จงัหวดัสงขล�

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าพรุบางกลํ่า	ต.บางกล่ํา	อ.บางกล่ํา	จ.สงขลา	งบประมาณ	๑๙,๘๘๕,๐๐๐	บาท	

เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรักษาระบบนิเวศ

	 	 สําหรับปีงบประมาณ	 ๒๕๕๙	 ได้ดําเนินการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง	 โดยดําเนิน

โครงการอนุรักษ์ฟื ้นฟูพรุบางกลํ่า	 ช่วง	 ๒	 งบประมาณ	 ๑๘,๖๐๐,๐๐๐	 บาท	 เพื่อดําเนินการแก้ปัญหา 

ด้านแหล่งน้ําให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่	 โดยมีวัตถุประสงค์	 (๑)	 เพ่ือเป็นแก้มลิงรองรับน้ําของ	 อ.บางกล่ํา 

ช่วงฤดูนํ้าหลาก	(๒)	เพื่อเป็นแนวป้องกันไฟไหม้ป่าพรุบางกล่ํา	(๓)	เพื่อป้องกันน้ําเค็มรุกลํ้าป่าพรุบางกล่ํา
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 ผลผลิต		 ดําเนินการขุดลอกแหล่งนํ้า	 อาคารบังคับนํ้า	 ประตูระบายนํ้า	 และอาคารระบายนํ้า	 

	 	 สามารถเพิ่มปริมาณนํ้าเก็บกัก	๑,๐๐๐,๐๐๐	ลบ.ม.

 ผลลัพธ์		 แหล่งนํ้าได้รับการอนุรักษ์	ปรับปรุง	ฟื้นฟู	ให้เป็นแหล่งนํ้าต้นทุนสําหรับการอุปโภค	บริโภค	 

	 	 และภาคเกษตร	ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํ้าสําหรับประชาชนในพื้นที่	ประชาชน 

	 	 ได้รับประโยชน์มากกว่า	 ๕๐๐	 ครัวเรือน	 พ้ืนท่ีการเกษตรมากกว่า	 ๑,๕๐๐	 ไร่	 รวมท้ัง 

	 	 รักษาระบบนิเวศป่าพรุและขยายผลต่อเน่ืองไปสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ  ์

	 	 และกิจกรรมสันทนาการของประชาชนในพื้นที่

 ๙.  โครงก�รอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัว บ้�นท่�ดินข�ว 
  หมู่ที่ ๖  ตำ�บลนำ้�อ่�ง  อำ�เภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

										โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัว	บ้านท่าดินขาว	หมู่	๖	ตําบลนํ้าอ่าง	อําเภอตรอน	จังหวัดอุตรดิตถ์	 

มีวัตถุประสงค ์ เพื่ อ เพิ่ มศักยภาพปริมาณในการเก็บกัก น้ํา สําหรับการอุปโภค-บริ โภคและภาค

การเกษตรและช่วงฤดูแล้งและสามารถบรรเทาปัญหาน้ําท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในช่วง

ฤดูแล ้งนํ้าหลากและรักษาระบบนิเวศ	 และการป้องกันการบุกรุกท่ีดิน	 เร่ิมดําเนินการก ่อสร ้างใน

ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๙	 เริ่มสัญญาวันท่ี	 ๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘	 สิ้นสุดสัญญาวันที่	 ๒๗	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๙	 

งบประมาณ	๑๐.๐๙๙๐	ล้านบาท	และก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่	๗	เมษายน	๒๕๕๙

32
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี

 ผลผลิต ผลลัพธ์ 	 ของการดําเนินโครงการทําให้มีแหล่งนํ้าต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค	

พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์	 ประมาณ	 ๕๗๐,๐๐๐	 ลบ.ม.	 พื้นที่	 ๖๙๐	 ไร่	 และบรรเทาปัญหาอุทกภัย 

และภัยแล้ง	 	 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก	 ฟื้นฟูระบบนิเวศ	 รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการนํ้า	เพื่อดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําต่อไป

 ปัญห� อุปสรรค 	 เนือ่งจากช่วงระยะเวลาดาํเนนิการติดช่วงฤดูฝนทาํให้	การก่อสร้างบางช่วงล่าช้า

 เงื่อนไขคว�มสำ�เร็จ		 ควรติดตามให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงานก่อสร้าง	 และดําเนินการปรุงโครงการให้ 

ตรงตามแบบรูปรายการ	 ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย	 หลักทางวิชาการและวิศวกรรม	 รวมถึงการหาข้อยุติ 

เกี่ยวกับการร้องเรียนของประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน	พยายามในการดําเนินการก่อสร้างและสร้างความ

เข้าใจแก้ไขปัญหาโครงการ
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	 	 หนองตะเคียน	ตั้งอยู่หมู่ที่	๑	ต.บ้านกลาง	อ.อ่าวลึก	จ.กระบี่	เป็นที่สาธารณประโยชน์	เนื้อที่ประมาณ	

๖๖	 ไร่	 ปัจจุบันได้มีความตื้นเขิน	ปริมาณนํ้าไม่พอใช้ในฤดูแล้ง	 ได้ถูกบุกรุกเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดิน	 จึงมีความ

จําเป็นที่ต้องปรับปรุงหนองตะเคียนเพื่อให้มีปริมาณนํ้าเก็บกักเพิ่มขึ้นและเพียงพอกับการอุปโภค-บริโภค	 

ในฤดูแล้ง	 รวมท้ังยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์นํ้า	 ป้องกันการบุกรุกใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์	 

รวมทั้งเป็นสถานท่ีสําหรับจัดกิจกรรมในชุมชน	เช่น	ออกกําลังกาย	จัดงานประเพณีต่างๆ

 ๑๐.  โครงก�รอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนำ้�หนองตะเคียน หมู่ที่ ๑ ตำ�บลบ้�นกล�ง  
   อำ�เภออ่�วลึก จังหวัดกระบี่
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี

   ผลผลิต			 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้า	พื้นที่	๔๓	ไร่	สามารถเก็บกักนํ้าได้	๒๒๕,๙๖๖	ลบ.ม.	 

	 ขุดลอกแหล่ง	นําดินจากการขุดลอกมาก่อสร้างคันดินถมบดอัดแน่น	

	 กว้าง	๕.๐๐	ม.	ระยะทาง	๑,๑๒๔.๒๖	ม.	และก่อสร้างอาคาร	คสล.

   ผลลัพธ์			 มีปริมาณน้ําถึงระดับเก็บกักสูงสุด	ประมาณ	๒๒๕,๙๖๖	ลบ.ม.	

	 เพียงพอต่อการผลิตประปาเพื่ออุปโภคบริโภค	ประมาณ	๒๐๐	ครัวเรือน	

	 ใช้ในการเกษตรของราษฎรประมาณ	๕๐๐	ไร่	เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา		

	 และเป็นสถานท่ีสําหรับจัดกิจกรรมในชุมชน	เช่น	ออกกําลังกาย	

	 จัดงานประเพณีต่างๆ
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	 	 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าห้วย

พันหม	 จังหวัดยโสธร	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือบํารุงรักษา	

และซ่อมแซม	 โดยไม่ต้องใช้แบบแปลน	 เช่น	 ถากถาง

หญ้าและวัชพืช	 เสริมผิวลูกรัง	 อัดจาระบีหล่อล่ืน 

บานประตูน้ํา	 เปลี่ยนประตูน้ํา	 หรือประตูระบายน้ํา

โดยได้ใช้ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๙	 วงเงินงบประมาณ 

ทั้งส้ิน	๗๓๔,๐๐๐	บาท	มีผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ

ตามแผนงาน

๑๑.  โครงก�รอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนำ้�อ่�งเก็บนำ้�ห้วยพันหม 
 บ้�นกุดกุง หมู่ ๑,๓,๔ ตำ�บลกุดกุง อำ�เภอคำ�เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

  ผลผลิต ผลลัพธ์			เป็นแหล่งน้ําเพื่อใช้ทําระบบประปาหมู่บ้าน	การอุปโภค	บริโภค	และการเกษตร	

แหล่งน้ําได้รับการดําเนินการบํารุงรักษาซ่อมแซมเพื่อให้อยู ่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา	 ประชาชน 

โดยรอบพื้นที่ได้ใช้นํ้าในการเพาะปลูกพ้ืนตามฤดูกาล	 และปรับปรุงระบบนิเวศให้เกิดสมดุลกลับคืนความ

สมบูรณ์ตามธรรมชาติ
  ปัญห�และอปุสรรค				แหล่งนํา้ชาํรุดเสียหาย	

ซ่ึงราษฎรในพื้นท่ีและองค์การบริหารส่วนตําบลกุดกุง	

มคีวามต้องการให้กรมทัพยากรนํา้	เร่งดาํเนนิการบาํรงุ

รักษา	และซ่อมแซม	เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้น้ํา

ของราษฎรควบคู่ไปกับการบริหารจัดการ	เพื่อการใช้

ประโยชน์ตลอดจนป้องกันการชํารุดเสียหายซึ่งส่งผล 

ต่อการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง	 และมิให้เกิด

อุปสรรคในการใช ้แหล ่ง น้ํา	 ในยามจําเป ็นของ

ประชาชนในพื้นที่

  เงื่อนไขคว�มสำ�เร็จ				กรมได้ติดตามให้ผู้รับจ้างเข้าดําเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสภาพโครงการให้

ตรงตามรูปแบบรายการ	และตามแบบแปลนเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	รวมถึงการเจรจาหาข้อยุติเกี่ยวกับปัญหา 

การร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเร่ืองกรรมสิทธิ์ที่ดิน	 ซึ่งกรมมีความพยายามในการ 

ดําเนินการสร้างความเข้าใจและร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มที่

	 	 หนองหานกุมภวาปี	 จังหวัดอุดรธานี	 	 เป็นพื้นที่ชุ ่มน้ําและเป็นแหล่งน้ําจืดธรรมชาติขนาดใหญ	่ 

ความลึกเฉล่ีย	๑.๐๐	ม.	มีพื้นท่ีผิวกักเก็บนํ้า	๓๖	ตร.กม.	ความจุ	๑๐๒.๐๐	ล้าน	ลบ.ม.	สภาพปัญหาที่ส่งผล 

กระทบต่อระบบนิเวศ	 และวิถีชีวิตของผู้คนชุมชนรอบหนองหานฯ	 มีสาเหตุหลักคือ	 ๑)	 ปัญหาการตื้นเขิน		 

๒)	 ปัญหาการขยายตัวแพร่พันธุ์ของวัชพืชและพืชลอยน้ํา	 (สนม)	 ๓)	 ปัญหาน้ําท่วมและภัยแล้ง	 ๔)	 ปัญหา 

๑๒.  โครงก�รอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนำ้�ห้วยหลวง - หนองห�นกุมภว�ปี 
 จังหวัดอุดรธ�นี
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี

ความจุเดิม	 ๑๐๒.๐๐	 ล้าน	 ลบ.ม.	 ความจุหลัง	 ปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็น	๑๐๗.๘๗	 ล้าน	 ลบ.ม.	 ความจุเพิ่มขึ้น	 

๕.๘๗	ล้าน	ลบ.ม.

  ผลลพัธ์						แหล่งนํา้ได้รบัการพฒันาฟ้ืนฟเูพ่ิมประสิทธภิาพ	เป็นแหล่งเกบ็กกัน้ําเพ่ือการอปุโภคบริโภค 

การเกษตร	 และรองรับยุทธศาสตร์การผันนํ้าของรัฐบาล	 พื้นที่รอบๆหนองหานกุมภวาปี	 รวม	 ๔	 ตําบล	 

๑๕	หมู่บ้าน	 คิดเป็นพื้นท่ี	 ๘๑,๐๐๐	 ไร่	 ท่ีประสบปัญหาน้ําท่วมได้รับการบรรเทา	 ทรัพยากรธรรมชาติและ

ระบบนิเวศได้รับการฟื้นฟู	 ประชาชนมีรายได้เสริมและมีเงินทุนหมุนเวียน	 จากการที่หนองหานกุมภวาป	ี 

เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ

  ปัญห� อุปสรรค							โครงการประสบปัญหาภาวะภัยแล้งจนเป็นเหตุให้	ไม่สามารถใช้เรือขุดดําเนินการ 

ขุดลอกตามสัญญาเดิมได	้กรมทรัพยากรน้ําหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	โดยการขอให้มีการปรับปรุง

แก้ไขสัญญาใหม่	ลดลงเหลือ	๗๐๑,๕๘๔,๐๐๐	บาท	โดยท่ีปริมาณงานยังคงเดิม	ทําให้ช่วยประหยัดงบประมาณ

ให้กับทางราชการเป็นเงิน	๒๖๒,๙๗๑,๐๐๐	บาท

ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อการใช้

ประโยชน์ในพื้นที่ชุ ่มนํ้า	 กรมทรัพยากรนํ้าได้จัดสรร 

งบประมาณวงเงินก่อสร้างตามสัญญา	๙๖๔,๕๕๕,๐๐๐	

บาท	 ปรับลดงบประมาณคงเหลือ	 ๗๐๑,๕๘๔,๐๐๐	

บาท	 (โดยยังได้ปริมาณงานคงเดิม)	 เพื่อดําเนินการ

จัดทําโครงการอนุรักษ์ฟื ้นฟูแหล่งน้ําห้วยหลวง	 -	

หนองหานกุมภวาปี

  ผลผลิต 	 	 ดํา เนินการขุดลอกดินตะกอน	 

จํานวน	 ๕.๘๗	 ล้าน	 ลบ.ม.	 	 กําจัดวัชพืชและสนม	

๒.๘๐	 ล้านตัน	 ก่อสร้างร่องระบายน้ําแก้ไขปัญหาน้ํา

ท่วม		ก่อสร้างศาลาหลวงปู่ก่ําและท่าเทียบเรือ	๙	แห่ง	

ขยายคันดินรอบหนองหาน	 (จากเดิมผิวจราจรลูกรัง

กว้าง	๓.๐๐	ม.	ขยายเป็น	๘.๐๐	ม.)	ยาว	๕๐.๒๐	กม.	

37
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	 	 เง่ือนไขความสําเสร็จ	 กรมทรัพยากรน้ํามีความต้ังใจทํางานโครงการนี้ให้ดีท่ีสุด	 เพ่ือความสุข 

ของประชาชนที่จะได้มีแหล่งน้ําที่ดี	เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล	นโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมท่ีมุ่งพัฒนาประเทศ	ให้ประชาชนมีความอยู่ดี	กินดี	มั่นคงด้านประกอบอาชีพ	และดํารงชีวิต	 

ข้าราชการกรมทรัพยากรน้ํา	ทํางานเคียงข้างประชาชน	เคียงข้างส่วนราชการต่างๆ	เพื่อร่วมกันสร้างความเจริญ	 

โดยเฉพาะในเรื่องแหล่งน้ํา	 ซึ่งยึดถือตามแนวทางพระราชดํารัส	 ในเร่ืองการทําความดี	 การดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ	ทรัพยากรนํ้าให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

	 	 โครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟอู่างเกบ็น้ําหนองจกิ	ตาํบลสามพระยา	 

อําเภอชะอํา	 จังหวัดเพชรบุรี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณนํ้า 

ต้นทุนให้กับอ่างเก็บนํ้า	 เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนนํ้า 

ในพ้ืนที่	อ่างเก็บนํ้า	เพื่อส่งเสริมการเกษตรกรรมให้กับประชาชน 

ในพื้นที่ โครงการเพ่ือฟื ้นฟูระบบนิเวศแหล่งนํ้าบริเวณพื้นที่ 

โครงการงบประมาณจัดสรรจํานวน	 ๘๓,๐๓๕,๘๐๐	 บาท	 

แบ่งเป็น	 2	 ปี	 ๒๕๕๘	 จํานวน	 ๒๔,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 ปี	 ๒๕๕๙	 

จํานวน	๕๙,๐๓๕,๘๐๐	บาท	

๑๓.  โครงก�รอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่�งเก็บนำ้�หนองจิก ตำ�บลส�มพระย� 
 อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี

  ผลผลิต	 	 	 สามารถกักเก็บน้ําได้จํานวน	 ๔,๕๔๓,๐๐๐	

ลบ.ม.	 เพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนให้กับอ่างเก็บนํ้าหนองจิก	 ช่วยแก้

ปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนนํ้าในพื้นท่ี	ส่งเสริมการเกษตรกรรม

ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ	 และฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ํา

บริเวณพ้ืนที่โครงการ

  ผลลัพธ์	 	 จํานวนพื้นท่ีประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการ 

แก ้ ไข	 ๑,๐๐๐	 ไร ่ 	 จํ านวนครัว เรือนได ้รับประโยชน ์ 	 ๕๐๐	 ครัว เรือน	

ประชาชน/ผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย/ชุมชน/หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

โดยรอบโครงการได้ใช้น้ําในอ่างฯ	เพื่อการอุปโภคและเป็นนํ้าต้นทุนใช้ผลิตนํ้าประปาเพื่อบริโภค
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี

ยุทธศ�สตร์ที่ ๓   พัฒน� ติดตั้ง และเพิ่มประสิทธิภ�พระบบเฝ้�ระวัง เตือนภัยจ�กพิบัติภัย

 ท�งธรรมช�ติ และรองรับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

 
     เป้�หม�ยก�รให้บริก�ร	 	 คือ	 เฝ้าระวังและเตือนภัยจากวิกฤตินํ้าเพ่ือลดความเสียหายต่อชีวิต	 และ 

ทรัพย์สิน	 โดยการมีส ่วนร ่วมจากทุกภาคส่วน	 และการเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า	

 ตัวชี้วัด ได้แก่	 จํานวนหมู่บ้านท่ีได้รับการติดตั้ง	 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซมปรับปรุง

ระบบเตือนภัยด้านนํ้าท่ีให้บริการแก่ประชาชน	จํานวน	๔,๗๘๒	แห่ง	

 ผลผลิต		 กรมทรัพยากรน้ํา	มีโครงการที่ดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและ

เตือนภัยจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ	จํานวน	๔	โครงการ	คือ	

	 ๑.	 โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า	 (Early	 Warning)	 สําหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม	 

ในพ้ืนที่ลาดชันและพื้นท่ีราบเชิงเขา	

	 ๒.	 โครงการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพนํ้าทางไกลอัตโนมัติ	 (Telemetering)	 ระบบส่งข้อมูล

สัญญาณภาพ	(CCTV)	ระบบเตือนภัยนํ้าท่วม-ดินถล่ม	(Early	Warning)	และเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยา

แม่นํ้าโขง	(Mekong-HYCOS)	

	 ๓.	โครงการตรวจวัดปริมาณนํ้า	การเคลื่อนตัวของตะกอน	และตะกอนท้องน้ําแม่นํ้าโขงร่วมไทย-ลาว

	 ๔.	โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ํา	

	 โดยได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ	 พ.ศ.๒๕๕๙ 

จํานวนทั้งส้ิน	๒๘๘,๓๒๑,๑๐๐	บาท	ตัวอย่างโครงการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ	โดยสรุปดังนี้

๑.  โครงก�รบำ�รุงรักษ�ระบบตรวจวัดสภ�พนำ้�อัตโนมัติท�งไกล (Telemetering)

 ระบบส่งข้อมูลสัญญ�ณภ�พ (CCTV) ระบบเตือนภัยนำ้�ท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)

 และเครือข่�ยสถ�นีอุตุ-อุทกวิทย�แม่นำ้�โขง (Mekong-HYCOS)

	 	 กรมทรัพยากรนํ้า	 ได้ดําเนินการโครงการติดตั้ง

ระบบเตือนภัยล่วงหน้า	(Early	Warning)	สําหรับพื้นที่เสี่ยง

อุทกภัย-ดินถล่ม	 ในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา	 ตั้งแต่

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๔๘-๒๕๕๕	ได้ติดตั้งสถานีเตือนภัย

ไปแล้วจํานวน	 ๑,๕๔๖	 สถานี	 ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัย	

จํานวน	๔,๙๑๑	หมู่บ้าน	โครงการศึกษา	สํารวจ	ติดต้ังระบบ

ตรวจวัดสภาพนํ้าอัตโนมัติทางไกล	(Telemetering)	ระบบ

ส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	(CCTV)	เพื่อการเฝ้าระวัง	พยากรณ	์
และเตือนภัย	ในลุ่มนํ้าต่างๆ	จํานวน	๑๘๓	สถานี	เครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่นํ้าโขงและสาขา	(Mekong	

-	 HYCOS)	 จํานวน	 ๑๑	 สถานี	 ซึ่งสถานีเตือนภัยและโทรมาตรประกอบด้วยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และ 

ได้ติดตั้งในที่โล่งแจ้ง	จึงจําเป็นต้องมีการบํารุงรักษาสถานีเตือนภัย	สถานีโทรมาตร	และอื่นๆ	ให้มีความพร้อม

ในการใช้งานตลอดเวลา	เพราะถ้าสถานีชํารุดเสียหายไม่สามารถเตือนภัยได้ในกรณีเกิดเหตุการณ์จะเกิดความ

เสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย	
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 ผลผลิต		 ดําเนินการบํารุงรักษาระบบตรวจวัด

สภาพนํ้าทางไกลอัตโนมัติ	(Telemetering)	ระบบส่งข้อมูล

สัญญาณภาพ	(CCTV)	จํานวน	๑๘๓	สถานี	สถานีเตือนภัย

นํ้าท่วม-ดินถล่ม	(Early	Warning)	จํานวน	๑,๕๔๖	สถาน	ี

และเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ําโขง	 (Mekong- 

HYCOS)	จํานวน	๑๑	สถานี	ได้รับการบํารุงรักษาให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา	 และ 

ทันต่อสถานการณ์

 ผลลัพธ์		 สถานีเตือนภัยสามารถใช้งานเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าท่ีอาจเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาอุทกภัย-ดินถล่มได้อย่างทันท่วงที	 และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําข้อมูลจากการตรวจวัด	 ไปใช้ในการติดตามสถานการณ์นํ้า	 การเฝ้าระวัง	 

เตือนภัยประกอบการตัดสินใจ	และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นได้	ช่วยลดความสูญเสีย 

ในชีวิตและทรัพย์สินในเบ้ืองต้น	 โดยในปี	 พ.ศ.๒๕๕๙	 มีการเตือนภัยจํานวน	 ๘๖๖	 ครั้ง	 ครอบคลุม	 

๒,๙๙๑	หมู่บ้าน

  ปัญห� อุปสรรค			พบว่าขาดแคลนเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคที่มีความรู้ในการซ่อมอุปกรณ์	ขาดแคลน

ยานพาหนะ	 และอุปกรณ์สํารอง	 เนื่องจากที่ตั้งของสถานีเตือนภัยอยู่ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	 

ซึ่งมักอยู่ห่างไกลจากเส้นทางคมนาคมสายหลัก	การเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลําบาก	จึงจําเป็น

ต้องการใช้ยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งสถานีเตือนภัยบางส่วนมีอายุการใช้งานมานาน	 (เกิน	 ๕	 ปี)	

ทําให้ประสิทธิภาพการใช้งานลดลงจนอาจไม่สามารถใช้งานได้	ควรซ่อมปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน

  เงื่อนไขคว�มสำ�เร็จ	 	 คือ	 การจัดหางบประมาณท่ีเพียงพอต่อการดําเนินงานในการซ่อมบํารุง	 

และดูแลรักษาให้ครอบคลุมทุกสถานี	 เพื่อให้ระบบท่ีดําเนินการติดต้ังไปแล้ว	 มีความพร้อมในการใช้งาน 

ตลอดเวลา	 รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตือนภัยและการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	 

เข้าใจถึงการทํางาน	หรือการใช้งานระบบเตือนภัยด้วย	นอกจากนี้ยังต้องคํานึงถึงองค์ประกอบข้างเคียงโดยรวม	

เช่นการจัดหาเครื่องมือ	อุปกรณ์	ยานพาหนะ	ที่มีคุณภาพเหมาะสมในการใช้งาน	การให้ความรู้ต่อเจ้าหน้าที่ 

ที่รับผิดชอบ	เพื่อให้มีความพร้อมในการทํางาน	และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และสิ่งที่สําคัญท่ีสุดคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดดินถล่ม

และอุทกภัย	 เนื่องจากการทํางานต่างๆ	ในการเฝ้าระวังภัยพิบัติต้องมีความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีระหว่าง 

ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	และประชาชนในพื้นที่	การอบรมซ้ําเสริมอย่างสม่ําเสมอให้กับชาวบ้านและ

ผู้ที่เก่ียวข้องจะช่วยเสริมสร้างการตระหนักรู้	และส่งเสริมให้ระบบการเตือนภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 ๒.  โครงก�รตรวจวดัปรมิ�ณนำ�้ ก�รเคลือ่นตวัของตะกอน และตะกอนท้องนำ�้แม่นำ�้โขงร่วมไทย-ล�ว

	 	 กรมทรัพยากรนํ้าร ่วมกับสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง	 (Mekong	 River	 

Commission	Secretariat	:	MRCS)	ได้ดําเนินโครงการวัดปริมาณน้ํา	การเคล่ือนตัวของตะกอน	และตะกอน

ท้องนํ้าแม่น้ําโขงร่วมไทย-ลาว	(Implementation	Plan	of	the	Discharge	and	Suspended	Sediment	

Transport	Measurements	on	The	Mekong	Mainstream)	เพื่อปรับปรุงโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับ

นํ้าและปริมาณนํ้า	(Rating	Curve)	และพัฒนาวิธีการตรวจวัด	รวบรวม	และการจัดเก็บข้อมูลระดับนํ้า	ปริมาณ
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นํ้าและการเคลื่อนตัวของตะกอนแขวนลอย	 ตะกอน 

ท้องน้ํา	 และสภาพการกัดเซาะบนแม่น้ําโขงให้มีความ 

ถูกต้อง	 และน่าเชื่อถือ	 ปริมาณตะกอนมีความสัมพันธ ์

กับปริมาณน้ําท่า	 จําเป็นต้องมีการสํารวจ	 ตรวจวัด 

ซึ่ งเป ็นกิจกรรมท่ีสําคัญปริมาณตะกอน	 ทราบการ

เปล่ียนแปลงและสามารถวิ เคราะห ์หาสาเหตุของ 

การเปล่ียนแปลง	เพ่ือใช้เป็นข้อมูลท้ังในด้านการวางแผน	
พัฒนาแหล่งน้ํา	 การบริหารจัดการ	 และการบริหารทางด้านสิ่งแวดล้อม	 และระบบนิเวศวิทยาแม่น้ําโขง	 

โดยการดําเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศไทย	 -	 ลาว	 รวม	 ๖	 สถานี	 โดยมีสํานักงานเลขาธิการคณะ

กรรมาธิการแม่นํ้าโขง	(Mekong	River	Commission	Secretariat	:	MRCS)	เป็นหน่วยประสานงานกลางและ 

ถ่ายโอนภารกิจให้กรมทรัพยากรนํ้าปี	พ.ศ.๒๕๕๘

	 	 โครงการตรวจวัดปริมาณนํ้า	 การเคล่ือนตัวของตะกอน	 และตะกอนท้องนํ้าแม่นํ้าโขงร่วมไทย-ลาว	

เป็นพันธกรณีภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ําโขงอย่างยั่งยืนที่กรมทรัพยากร

นํ้าต้องดําเนินการโดยจะต้องดําเนินการวัดระดับนํ้า	ปริมาณนํ้า	การวัดปริมาณการเคลื่อนที่ของตะกอนและ

ตะกอนท้องนํ้า	การสํารวจรูปตัดขวางลํานํ้า	การวิเคราะห์ข้อมูล	การดูแลและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ	และรายงาน

ผลการดําเนินการและข้อมูลให้	MRCS	

 ผลผลิต	 	 ดําเนินการตรวจวัดปริมาณน้ํา	 ระดับน้ํา	 

การเคลื่อนตัวของตะกอน	 ตะกอนท้องน้ํา	 รูปตัดขวางลําน้ํา	 

เพ่ือนํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 ผลลัพธ์ จัดทําโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ํา 

กับปริมาณนํ้า	 และปริมาณน้ํากับตะกอน	 สามารถหาปริมาณนํ้า

รายวัน	 รายเดือน	 และปริมาณตะกอนรายวัน	 รายเดือน	 ข้อมูล 

ที่สํารวจมีความถูกต้อง	น่าเชื่อถือ	ทันเวลาและสามารถนําไปใช้ใน
การติดตาม	 เฝ้าระวัง	 พยากรณ์สถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําโขงอย่างมีประสิทธิภาพ	 เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 

ในพ้ืนที่เป้าหมาย	โดยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่	๘	จังหวัดริมแม่น้ําโขง

 ปัญห� อุปสรรค	 	 	 เนื่องจากเป็นการ

ตรวจวัดปริมาณน้ํา	 ตะกอนร ่วมไทย	 -	 ลาว	

พบว่า	 ไม่มีผู ้แทนลาวเข้าร ่วมการปฏิบัติงาน 

ในไตรมาสที่ 	 ๓	 และที่ 	 ๔	 ทําให ้ไม ่สามารถ 

ควบคุมได้ว ่าผู ้แทนจากลาวจะมาร่วมหรือไม  ่

จึ ง ไม ่ สามารถปฏิบั ติ ง านได ้ เนื่ อ งจาก เป ็น 
ความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีฝั่งไทย	 นอกจากนี้บุคลากรของไทยไม่เพียงพอเนื่องจากเกษียณอายุราชการ	

เลื่อนตําแหน่ง	 และย้าย	 ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์	 เป็นความตกลงร่วมไทย-ลาว	 ที่จะสนับสนุนการใช ้

เครื่องมือและอุปกรณ์	 ในการวัดปริมาณนํ้า	 ตะกอน	 โดยฝ่ายไทยจะสนับสนุนการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์	

จํานวน	 ๕	 สถานี	 และลาวจะสนับสนุนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์	 จํานวน	 ๑	 สถานี	 ซึ่งการดําเนินงาน 
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ในช่วงระยะแรกเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือชํารุด	ต้องนํามาซ่อม

ท่ีฝั่งไทยซ่ึงใช้ระยะเวลา	 ๒-๓	 เดือน	 สําหรับทางฝั่งไทย

เครื่องวัดปริมาณนํ้าแบบธรรมดา	 ยานพาหนะและกว้าน

ที่ใช้ประจําสถานีชํารุดเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน	 

ไม่สามารถหาอะไหล่สํารองได้	 ด้านงบประมาณ	 ไม่เพียง

พอในการตรวจวัดปริมาณน้ําและตะกอนเนื่องจากแม่น้ํา

โขงเป็นแม่นํ้านานาชาติ	 ความกว้างของแม่น้ําระหว่าง	 

๕๐๐-๑๐๐๐	 เมตร	 ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงในกิจกรรมมาก	 ค่าใช้จ่ายการซ่อมบํารุงเครื่องมือและ

อุปกรณ์	ยานพาหนะเรือ	รถยนต์	และเทเลอร์ลากเรือ	คอมพิวเตอร์	ฯลฯ

   เงื่อนไขคว�มสำ�เร็จ	 	 การจัดหางบประมาณให้เพียงพอต่อการดําเนินโครงการตรวจวัดปริมาณนํ้า	 

ตะกอนร่วมไทย-ลาว	 ให้ครอบคลุมทุกสถานีเพ่ือให้การดําเนินงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา	โดยไม่นับสถานีแม่น้ําโขงที่นครพนมเป็นตัวชี้วัด	จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ	์

ยานพาหนะและอื่นๆ	 เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด	 สนับสนุนให้มีการอบรมการใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ 

และอุปกรณ์การตรวจวัดปริมาณนํ้า	 ตะกอนกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความ 

ถูกต้องและน่าเช่ือถือในการติดตามและการพยากรณ์สถานการณ์น้ําเพื่อป้องกัน	และบรรเทาชีวิตและทรัพย์สิน

ประชาชน	๘	จังหวัดตลอดแม่นํ้าโขง	 รวมท้ังประเทศสมาชิกในลุ่มน้ําโขงตอนล่างตามพันธะกรณีว่าด้วยการ

พัฒนาลุ่มนํ้าโขงอย่างยั่งยืนต่อไป

 ๓. โครงก�รบรหิ�รจดัก�รเพือ่รองรบัสภ�วะวกิฤตนิำ�้

	 	 การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก	 การทําลาย 

ระบบนิ เวศจนเสียสมดุลอย ่างรวดเร็ว	 การเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรม	และการใช้นํ้าในปริมาณที่ไม่จํากัด

อย่างเสรี	จึงส่งผลให้ต้องเผชิญต่อปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากนํ้า	

เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจากนํ้าท่วม	 นํ้าแล้ง	 การขาดแคลนน้ํา	

ตลอดจนปัญหาการแย่งชิงน้ํา	ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็น

ประจําทุกปี	การเตรียมความพร้อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

จากกรณีภัยพิบัติดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุด

	 	 มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันท่ี	 ๒๗	 ธันวาคม	 ๒๕๕๔	 ได้เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และกระทรวงกลาโหม	 จัดทําข้อเสนอแผนเผชิญเหตุเฉพาะพื้นท่ี 

เพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน	 โดยให้ความสําคัญกับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ	 นิคมอุตสาหกรรม	 และ

พ้ืนที่เมืองใน	๑๑	จังหวัด	๗๕	อําเภอ	๗๔๘	ตําบล	๕,๖๗๔	หมู่บ้าน	๓๖	 เขต	 ของกรุงเทพมหานคร	 และ 

นิคมอุตสาหกรรม	๑๔	แห่ง	รวมพื้นที่	๗.๕	ล้านไร่

  ผลผลิต						มีการจัดเตรียมน้ํามันเชื้อเพลิง	นํ้ามันหล่อล่ืน	เพียงพอสําหรับรถบรรทุก	และเคร่ืองสูบน้ํา	 

และมีอะไหล่เพียงพอสําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาเคร่ืองมือ	 และอุปกรณ์ต่างๆ	 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

ได้ทันทีที่มีสถานการณ์ภัยแล้ง	และอุทกภัย
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี
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  ผลลัพธ ์	 	 	 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ	 

พ.ศ.๒๕๕๙	 กรมทรัพยากรนํ้าสามารถใช้เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ที่เตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

ประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	โดยการนําเครื่องสูบนํ้า

จากแหล่งน้ําขนาดใหญ่	หรือแหล่งน้ําใกล้เคียงไปยังแหล่ง

นํ้าที่แห้งแล้ง/สระเก็บน้ํา	เพื่อใช้เป็นนํ้าต้นทุนสําหรับผลิต

นํ้าประปาสําหรับการอุปโภค	บริโภค	หรือใช้ในการเกษตร	

และได้นําเครื่องสูบนํ้าเข้าช่วยเหลือประชาชนเพื่อสูบนํ้าระบายนํ้าท่วมขังได้อย่างรวดเร็ว	 ทันเหตุการณ์	 

ซึ่งมีพื้นท่ีการเกษตรได้รับประโยชน์	จํานวน	๙๒,๘๖๖	ไร่	และประชาชนได้รับประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภค	

จํานวน	๑๑๓,๗๔๙	ครัวเรือน	ปริมาณการสูบนํ้าทั้งสิ้น	๓๗,๘๑๔,๓๖๐	ลูกบาศก์เมตร	

 ปัญห� อุปสรรค		 เจ้าหน้าท่ีมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ ่

มีตําแหน่งเป็นลูกจ้างประจํา	เกษียณอายุราชการไปแล้วจํานวนมาก	ที่เหลืออยู่ก็มีอายุใกล้เกษียณอายุราชการ	

เคร่ืองมือมีไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน	เช่น	รถบรรทุกพร้อมเครน	เครนมีกําลังยกไม่เพียงพอต่อการติดตั้ง

เคร่ืองสูบนํ้า	อุปกรณ์ท่อทางดูด	ท่อทางส่ง	รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ	รถบรรทุกที่ใช้เชื้อเพลิง	CNG	ไม่สะดวก

ที่จะนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน	 เนื่องจากมีสถานีบริการเชื้อเพลิงน้อย	 ทําให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน	

เพราะไม่สามารถเก็บสํารองเชื้อเพลิง	CNG	ได้

รายงานการเงิน
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี

รายงานการเงิน
ส่วนที่ ๓
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 (หน่วย : บาท) 

รายงานการเงินกรมทรัพยากรน้�า
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  ๓๐  กันยายน ๒๕๕๙
  

   สินทรัพย์    

 สินทรัพย์หมุนเวียน 

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 ๙๔,๗๓๒,๒๒๗.๗๙

	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 ๖๙,๔๒๗,๗๐๖.๑๐

	 	 วัสดุคงเหลือ	 ๒๒,๙๑๘,๕๔๗.๖๘

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 ๕๗,๕๖๘.๒๖

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ๑๘๗,๑๓๖,๐๔๙.๘๓

  

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

	 	 ลูกหนี้ระยะยาว	 ๒๔,๘๖๔.๐๔

	 	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์		 ๕,๘๘๑,๒๖๒,๒๙๙.๑๙

	 	 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	 ๓๖,๓๔๙,๙๖๒,๖๕๘.๙๙

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 ๘,๓๖๐,๗๒๑.๒๑

	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 ๑๗๓,๒๖๘,๑๑๒.๒๙

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๔๒,๔๑๒,๘๗๘,๖๕๕.๗๒

  รวมสินทรัพย์   ๔๒,๖๐๐,๐๑๔,๗๐๕.๕๕
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี

 (หน่วย : บาท) 

กรมทรัพยากรน้�า
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  ๓๐  กันยายน ๒๕๕๙
  

 หนี้สิน	 		 	

       หนี้สินหมุนเวียน 

	 เจ้าหนี้ระยะสั้น		 ๕๒,๗๕๕,๓๖๖.๕๔

	 เงินรับฝากระยะสั้น	 ๒๒๕,๕๖๐,๓๔๑.๐๗

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 ๘,๔๐๐.๐๐

  รวมหนี้สินหมุนเวียน ๒๗๘,๓๒๔,๑๐๗.๖๑

  

  หนี้สินไม่หมุนเวียน 

	 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	 ๑๗,๖๐๖,๖๖๖.๘๑

	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว	 ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐

	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 ๒๑,๓๔๓.๗๔

	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 ๒๐,๗๒๘,๐๑๐.๕๕

 รวมหนี้สิน  ๒๙๙,๐๕๒,๑๑๘.๑๖

  สินทรัพย์สุทธิ  ๔๒,๖๐๐,๐๑๔,๗๐๕.๕๕

สินทรัพย์สุทธิ  

	 ทุน		 	 	 ๔๕๑,๙๕๓,๙๒๙.๐๒

	 รายได้สูง	(ตํ่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 ๔๑,๘๔๙,๐๐๘,๖๕๘.๓๗

  รวมสินทรัพย์สุทธิ ๔๒,๓๐๐,๙๖๒,๕๘๗.๓๙
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 (หน่วย : บาท) 

ร�ยได้    

	 รายได้จากงบประมาณ		 ๗,๔๖๘,๓๙๔,๐๑๓.๑๐

	 รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล		 ๓,๓๒๙,๒๕๐,๘๗๙.๑๐

	 	รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค		 ๔,๙๖๕,๘๐๙.๗๕

	 รายได้อื่น	 																			 	๑,๓๑๑,๕๙๐.๐๐		

  รวมร�ยได้  ๑๐,๘๐๓,๙๒๒,๒๙๑.๙๕

ค่�ใช้จ่�ย    

	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร		 							๘๖๑,๒๔๑,๓๔๒.๓๒	

	 ค่าบําเหน็จบํานาญ	 ๒๕๑,๖๘๘,๔๑๑.๙๓

	 ค่าตอบแทน		 	 ๑๓,๓๕๙,๑๔๕.๐๐

	 ค่าใช้สอย		 	 ๙๒๖,๘๗๑,๓๕๐.๔๔

	 ค่าวัสดุ		 	 ๕๕,๘๓๐,๘๑๙.๘๒

	 ค่าสาธารณูปโภค		 ๓๒,๐๐๓,๓๕๘.๐๔

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย		 ๓,๒๙๙,๔๐๗,๕๖๗.๒๐

	 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค		 ๒๖,๒๒๑,๕๘๑.๑๐

	 ค่าใช้จ่ายอื่น			 																				 ๕,๒๘๒,๗๔๓.๓๒

		 รวมค่าใช้จ่าย		 	 ๕,๔๗๑,๙๐๖,๓๑๙.๑๗

รายได้สูง/(ตํ่า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		 ๕,๓๓๒,๐๑๕,๙๗๒.๗๘

					ต้นทุนทางการเงิน		 -			

ร�ยได้สูง/(ตำ่�)กว่�ค่�ใช้จ่�ยสุทธิ  ๕,๓๓๒,๐๑๕,๙๗๒.๗๘

     ผลงาน/กิจกรรมสำาคัญอื่นๆ

กรมทรัพยากรน้�า
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี

     ผลงาน/กิจกรรมสำาคัญอื่นๆ
ส่วนที่ ๔
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี

	 เมื่อวันที่	 ๒๖	 กันยายน	๒๕๕๙	นายสมนึก	 สุขช่วย	 รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า	 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 

ส่วนราชการที่จัดทําและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส	 ในวันคุณธรรม	 จริยธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ	 

ประจําปี	๒๕๕๙	ซึ่งภายในงานมีการเปิดตัวหลักสูตร	“เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ	 :	สํานักข้าราชการไทยไม่โกง”	

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและการเป็นข้าราชการท่ีดี	 สร้างมาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงาน	

สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ประพฤติมิชอบของรัฐบาล	ณ	หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ	

สํานักงาน	ก.พ.	จังหวัดนนทบุรี

กรมทรัพยากรน�้า รับรางวัล ส่วนราชการโปร่งใส ในวันคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสภาครัฐ ประจ�าปี ๒๕๕๙

  กรมทรพัย�กรนำ�้ รบัร�งวลั จ�กสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพฒัน�ระบบร�ชก�ร 

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 ๑๖	 กันยายน	 พ.ศ.๒๕๕๙	 นายวิวัฒน์	 โสเจยยะ	 รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า	 พร้อมด้วย	 

นายอธิวัฒน์	 สุคนธประดิษฐ	 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค	 ๑	 และนายชลธร	 ปั่นเจริญ	 ผู้อํานวยการ 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค	 ๙	 นําคณะทํางานบริหารจัดการเครือข่ายลุ ่มนํ้าวัง	 (แกนหมุน)	 ภาคประชาชน	 

เข้ารับรางวลับริหารจัดการภาครัฐแห่งชาติ	ประจาํปี	พ.ศ.๒๕๕๙	จากสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(กพร.)	 

จํานวน		๒	รางวัล	ดังนี้

							 ๑.	 รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	 ระดับดีเยี่ยม	 โครงการกระบวนการแกนหมุน 

ลุ่มนํ้าวัง

51



52

							 ๒.	รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	ระดับดี	โครงการ

ระบบผลิตนํ้าดื่มทรายกรองช้าในถิ่นทุรกันดาร	 โดยมี 

นายวษิณ	ุเครืองาม	รองนายกรฐัมนตร	ีเป็นผูม้อบรางวัลใน

ครั้งนี้	ณ	หอประชุมกองทัพเรือ	กรุงเทพมหานคร

 ร�งวัลคว�มเป็นเลิศด้�นก�รบริห�รร�ชก�ร

แบบมีส ่วนร ่วม ประจำ�ป ี  พ.ศ.๒๕๕๙ ประเภท

ร�งวัลก�รพัฒน�ก�รบริห�รร�ชก�รแบบมีส่วนร่วม  

ระดบั “ดเีย่ียม” โครงก�รกระบวนก�รแกนหมุนลุ่มนำ�้วงั 

	 เป็นรางวัลที่ได้รับการประเมินผลงานและการม ี

ส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน	 จากสํานักงาน 

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	(กพร.)	ซึง่กระบวนการ

แกนหมุนลุ่มนํ้าวัง	 เป็นการสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่ม

ย่อยลุ่มนํ้าสาขา	 ๗	 สาขา	 ของลุ่มนํ้าวังในการสร้างกลไก 

การบริหารจัดการเครือข่ายลุ่มนํ้า	สร้างผู้นําในลุ่มนํ้าสาขา	

โดยคัดเลือกจากกลุ่มผู้นํา	 เพิ่มศักยภาพของผู้นําในกลุ่ม

เครือข่ายเปรียบเสมือนฟันเฟืองพวงมาลัยของรถยนต์

เป็นแกนที่อยู่ตรงกลางของฟันเฟืองทั้งหมด	 หรือกลไกกลางท่ีจะหมุนเอากลุ่มผู้ใช้นํ้าท้ัง	 ๗	 ลุ่มนํ้าสาขามาเช่ือมโยง 

ให้ทํางานแบบมีส่วนร่วม	ทั้งต้นนํ้า	กลางนํ้า	และท้ายนํ้า	ทําหน้าที่สนับสนุนในเชิงนโยบาย	งบประมาณ	และวิชาการ 

	โดยการสนบัสนุนของส่วนประสานและบริหารจัดการลุม่นํา้วงั	สาํนกังานทรพัยากรนํา้ภาค	๑	กรมทรพัยากรนํา้	กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ได้รเิริม่โครงการตัง้แต่ปี	พ.ศ.๒๕๕๕	จนถงึปัจจบุนั	มกีารเพิม่ศกัยภาพ	สร้างระเบยีบกลุ่ม	 

จัดทําแผนปฏิบัติการ	 ขับเคลื่อนการทํางาน	 ดําเนินการตามแผน	 ทําให้เกิดการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้นํ้า	 แก้ไขปัญหา	 

การขาดแคลนน้ํา	ระบบนิเวศได้รบัการฟ้ืนฟู	ลดปัญหา	ไฟป่าหมอกควนั	เกดิการเรยีนรู	้โดยภมูปัิญญาท้องถิน่	ไปสูแ่ผนการ

จัดการและพัฒนาลุ่มนํ้าแบบบูรณาการ	ร่วมกันและขยายผลการดําเนินงานไปสู่ลุ่มนํ้าอื่นๆ	ในอนาคต	ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวทางการดําเนินงาน	“ประชารัฐ	เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน”	ของประชาชนต่อไป

52



53

๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี



54    ร�งวัลบริก�รภ�ครัฐแห ่งช�ติ พ.ศ.๒๕๕๙ ระดับ “ดี”  
ประเภทร�งวลัก�รพฒัน�ก�รบรกิ�รท่ีเป็นเลิศ ผลง�นระบบผลิตนำ�้ด่ืม 
ชนิดทร�ยกรองช้�ในพื้นที่ทุรกันด�ร 

	 เป็นระบบผลตินํา้ดืม่ชนดิทรายกรองช้าในถิน่ทรุกนัดาร	เป็นการจดัหา

นํ้าสะอาดด้วยการใช้ระบบทรายกรองช้าขนาด	 ๑๐๐	 ลิตร	 /ชั่วโมง	 ที่ทําให้ 

เกิดสาหร่ายและฟิล์มชีวภาพบนหน้าทรายกรอง	 กําจัดเช้ือแบคทีเรีย	 และ 

ไข่พยาธิได้มากกว่าร้อยละ	 ๙๐	 สามารถผลิตน้ําสะอาดตลอด	 ๒๔	 ช่ัวโมง	 

โดยไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า	 ติดต้ังในโรงเรียนในสังกัด	 สพฐ.	 ตชด.	 และ	

กศน.	 ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	 ซึ่งเป็นโครงการ 

ตามพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 

ให้บรกิารแก่นกัเรียน	และประชาชนในพ้ืนทีใ่ห้ได้รบับรกิารนํา้สะอาด	ในพ้ืนที่

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค	๑
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รายงานประจําปี
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   รฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดล้อม เปิดง�น “ภมูริกัษ์ พทิกัษ์นำ�้” ในวนัอนรุกัษ์

 และพัฒน�แม่นำ�้ ค ูคลอง แห่งช�ต ิประจำ�ปี ๒๕๕๙

	 เมื่อวันที่	๒๐	กันยายน	๒๕๕๙	กรมทรัพยากรนํ้าจัดกิจกรรมโครงการ	“ภูมิรักษ์		พิทักษ์นํ้า”	เนื่องในวันอนุรักษ์

และพัฒนาแม่น้ํา	 คู	 คลอง	 แห่งชาติ	 ประจําปี	 ๒๕๕๙	 โดยมีพลเอกสุรศักดิ์	 กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติ	เป็นประธานเปิดงานร่วมกบัผูแ้ทนทหารบก	และนายสพุจน์		โตวจิกัษณ์ชยักลุ	อธบิดกีรมทรพัยากรน้ํา	 

เพื่อรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้หน่วยงานราชการ	ภาคเอกชน	ประชาชน	และเยาวชน	เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า 

ของแม่นํ้า	 คู	 คลอง	 ณ	 วัดโตนด	 ตําบลบางกร่าง	 อําเภอเมือง	 จังหวัดนนทบุรี	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	 ได้กล่าวไว้ว่า	 “นํ้ามีความสําคัญต่อชีวิตเราทั้งสิ้น	 ปัจจุบันนี้ทุกประเทศให้ความสําคัญ

กับนํ้า	 ประเทศไทยก็เช่นกัน	 ประเทศเราถือเป็นประเทศที่มีนํ้า	 เพียงแต่ยังไม่สามารถจัดการได้อย่างเต็มที่	 หากเราทํา	 

คู	 คลองให้สะอาด	 นํ้าเสียกําจัดให้ถูกวิธี	 แยกและลดขยะ	 เพียงแค่นี้ก็ถือเป็นอีกส่วนท่ีจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้”	 

ทั้งนี้	 ยังได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา	ชมนิทรรศการให้ความรู้ในการดูแล	 รักษา	และใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างรู้คุณค่า	 และมอบ

รางวัลแก่นักเรียนผู้ชนะเลิศการประกวดแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ	“อนุรักษ์และพัฒนาแม่นํ้า	คู	คลองของฉัน”

กรมทรัพยากรน�้า รับรางวัล ส่วนราชการโปร่งใส ในวันคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสภาครัฐ ประจ�าปี ๒๕๕๙



กรมทรัพยากรน�้า รับรางวัล ส่วนราชการโปร่งใส ในวันคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสภาครัฐ ประจ�าปี ๒๕๕๙

	 การประชุมวิชาการนานาชาติด้านทรัพยากรนํ้าและพื้นที่ชุ่มนํ้า	ครั้งที่	๓	ระหว่างวันที่	๘-๑๐	กันยายน	๒๕๕๙	 

ณ	เมอืง	Tulcea	สาธารณรฐัโรมาเนยี	เมอืงตลุเชยี	สาธารณรฐัโรมาเนยี		โดยนายววิฒัน์		โสเจยยะ	รองอธบิดกีรมทรพัยากรนํา้	 

และคณะได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านทรัพยากรนํ้าและพื้นที่ชุ่มนํ้า	ครั้งที่	๓	(The	๓rd	International	

Conference	on	Water	Resources	and	Wetlands)	ภายใต้กรอบความร่วมมือ	Mekong-Danube-Rhine	จัดโดย

สมาคมภูมิศาสตร์ชลธีวิทยาแห่งโรมาเนีย	 (Romanian	 Limnogeographical	 Association)	 มีผู้เข้าร่วมการประชุม 

ทั้งสิ้น	๑๒๐	คน	จาก	๔๐	ประเทศทั่วโลก

									ในพิธีเปิดการประชุมฯ	ณ	 ศาลาว่าการเมืองตุลเชีย	 รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า	 มีถ้อยแถลงกล่าวถึง	 ความ

ประสงค์ของกรมทรัพยากรนํา้ในการแลกเปล่ียนความรูท้างวชิาการ	และแนวปฏบัิตท่ีิดด้ีานการบริหารจัดการทรพัยากรนํา้	 

เพื่อสร้างเครือข่ายและหุ้นส่วนการดําเนินงานกับองค์กรในลุ่มนํ้าดานูป	 รวมถึงสมาคมชลธีวิทยาแห่งภูมิภาคยุโรป 

ตะวันออก	(โรมาเนีย	เยอรมนี	โปแลนด์)	พร้อมกับแสดงความมุ่งมั่นว่า	จะได้มีการเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนา

บุคลากร	การดําเนินงานด้านวิชาการ	และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างลุ่มนํ้าโขงและลุ่มนํ้าดานูป	ต่อไป					

ก�รประชมุวชิ�ก�รน�น�ช�ตด้ิ�นทรพัย�กรนำ�้และพ้ืนทีชุ่ม่นำ�้ 

ครัง้ที ่๓ ณ เมอืง Tulcea ส�ธ�รณรัฐโรม�เนยี
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									นอกจากนี้	 ผู้แทนกรมทรัพยากรนํ้า	 ได้นําเสนอผลการ

ดําเนินงาน	จํานวน	๓	เรื่อง	คือ

	 ๑)		แนวทางการบริหารจัดการพื้นท่ีชุ ่มน้ําอย่างยั่งยืน	 

กรณีศึกษาบึงสีไฟ

	 ๒)		การตรวจสอบผลกระทบทางสังคมและการประเมิน

ความอ่อนไหวของระบบนิเวศทางนํ้าในลุ่มนํ้าโขง

	 ๓)	 การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าที่เกี่ยวกับการประมง	

ด้านความอุดมสมบูรณ์ของปลาและความหลากหลายทางชีวภาพ

								 ท้ังนี้	 ผลการดําเนินงานดังกล่าว	 ได้รับการตีพิมพ์ใน

เอกสารเผยแพร่งานวิชาการของการประชุมฯ	และมีการจัดแสดง

โปสเตอร์/เอกสารงานของกรมทรัพยากรน้ํา	 ซึ่งได้รับความสนใจ

จากนักวิชาการที่เข้าร่วมการประชุมฯ	 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จํานวนมาก
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
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อธบิดีกรมทรพัย�กรนำ�้ ร่วมพธิลีงน�มบนัทกึคว�มเข้�ใจ (MOU) 

กบัส�ธ�รณรฐัประช�ชนจนี เพ่ือร่วมมอืกันบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรนำ�้อย่�งยัง่ยนื

	 วันที่	๙		กันยายน	๒๕๕๙		นายสุพจน์		โตวิจักษณ์ชัยกุล	อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า	ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึก

ความเข้าใจในสาขาทรัพยากรนํ้า	 ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย 

และกระทรวงทรัพยากรน้ําแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	 โดยมี	 พลเอก	 สุรศักดิ์	 กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้ประชุมเจรจาทวิภาคี	 และลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือ 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืน	 กับ	 H.E.	 Mr.	 CHEN	 Lei	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรนํ้า	 

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	ณ	โรงแรมแชงกรีล่า	กรุงเทพ

กรมทรพัย�กรนำ�้ ต้อนรบัคณะรฐัมนตรจี�กสหพันธ์ส�ธ�รณรฐัประช�ธปิไตยเนป�ล

									เมื่อวันที่	๑๑	กรกฎาคม	๒๕๕๙	นายภาดล	ถาวรกฤชรัตน์	รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า	ต้อนรับคณะรัฐมนตรี

จากสหพนัธ์สาธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาล	นาํโดย	Mrs.	Manju	Kumari	Chaudhary	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพฒันา

พัฒนาเมือง	 เพ่ือการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการน้ําและการจัดการลุ่มน้ํา	 ในหัวข้อ	 “นโยบายการจัดการ

นํ้าและการจัดการลุ่มนํ้ากรณีศึกษาประเทศไทย	พร้อมการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การจัดการลุ่มนํ้า	ณ	จังหวัดสมุทรสงคราม
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กรมทรพัย�กรนำ�้ ร่วมง�น “ทส. ตล�ดสร้�งสรรค์ ของขวญัจ�กทรัพย�กรธรรมช�ต”ิ

								 เม่ือวันที่	 ๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๙	 กรมทรัพยากรนํ้าร่วมจัดงานมหกรรม	 “ทส.ตลาดสร้างสรรค์	 ของขวัญจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์	

สร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มาจําหน่ายสินค้า	 เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนและชุมชน	 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้ร่วมกับ	หน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	จัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม	ข้างทําเนียบรัฐบาล	 

เป็นศูนย์รวมจําหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โดยนําสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนและเกษตรกรในเครือข่าย 

มาจําหน่ายในราคาพิเศษ	ภายใต้กรอบแนวคิดในการจัดงาน	๔	ช	ประกอบด้วย	๑)	ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม		๒)	ใช้ของดีและ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๓)	ชมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สานพลังชุมชน		๔)	ชิมอาหารจากธรรมชาติ

								 ภายในงาน	 มีสินค้าคุณภาพจากเครือข่ายชุมชนและผู้ประกอบการที่หน่วยงานในกระทรวงทํางานด้วยและกิจกรรม

ต่างๆ	 มากมาย	 อาทิ	 กิจกรรมส่งเสริมการขาย	 เช่น	 สินค้านาทีทอง	 กิจกรรมบริการและสวัสดิการประชาชน	 เช่น	 บริการ

ตรวจสอบอัญมณี	 จากกรมทรัพยากรธรณี	 อนึ่ง	 การจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนในโครงการ	 “ตลาดคลอง 

ผดุงกรุงเกษม”	 ตามดําริของ	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ได้เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม	๒๕๕๘	 เป็นต้นมา	 

โดยมีหน่วยงานราชการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ	 ในการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าบริเวณข้างทําเนียบรัฐบาล	 

ริมคลองผดุงกรุงเกษม	อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา	๑๙	เดือนแล้ว
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี

กรมทรพัย�กรนำ�้ ร่วมพธิเีจรญิพระพทุธมนต์ถว�ยพระพรชยัมงคลและพระร�ชกศุล

แด่พระบ�ทสมเด็จพระปรมนิทรมห�ภมิูพลอดลุยเดช และสมเดจ็พระน�งเจ้�สริกิติิ ์พระบรมร�ชนีิน�ถ

	 เมื่อวันที่	๔	กรกฎาคม	๒๕๕๙	พลเอกสุรศักดิ์		กาญจนรัตน์		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ร่วมพิธีเจริญ 

พระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ	๗๐	ปี	และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษาครบ	๗	รอบ	๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๙	ณ	วัดพระราม	๙	กาญจนาภิเษก	กรุงเทพฯ

	 ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนไว้ว่า	 

กิจกรรมดังกล่าวเราจัดขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ	 เพราะปีนี้ถือเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย	 เราแบ่งการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติออกเป็น	 

๔	 กลุ่มกิจกรรมประกอบด้วย	 ๑)	 กิจกรรมที่ถวายเป็นพระราชกุศล	 มีการสวดมนต์	 ปฏิบัติธรรม	 บริจาคโลหิต	 

๒)	กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	เผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านการจัดนิทรรศการ	จัดทําสปอร์ต

วทิย	ุโทรทศัน์	สารคดเีทดิพระเกยีรต	ิ๓)	กจิกรรมเกีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อม	ปลกูป่า	สร้างฝาย	

และการดแูลชวีติสตัว์	๔)	กจิกรรมอืน่ๆ	เช่น	การฝึกราษฎรพทัิกษ์ป่า	เป็นต้น	สาํหรบัพธิสีวดมนต์เฉลมิพระเกยีรตดิงักล่าวนี้	 

เราจัดทําทั้งในระดับกระทรวง	ระดับกรม	และระดับสํานัก	รวมแล้วไม่ตํ่ากว่า	๑๐๐	ครั้ง	จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน

ทุกคนร่วมกันทําดีถวายทั้งสองพระองค์ท่านเนื่องในโอกาสมหามงคลและยังเกิดเป็นสิริมงคลแก่ตัวพวกเราด้วย
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กรมทรพัย�กรนำ�้ เข้�ร่วมประชมุคณะกรรมก�รทรพัย�กรนำ�้แห่งช�ติ

	 เมื่อวันที่	 ๑	 กรกฎาคม	๒๕๕๙	 	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานการประชุมคณะ

กรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๓/๒๕๕๙	ณ	 ตึกสันติไมตรี	 (หลังใน)	 ทําเนียบรัฐบาล	 โดยมีหน่วยงานต่างๆ	

ร่วมรายงานผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําปี	 ๒๕๕๘-๒๕๖๙	 สถานการณ์น้ํา 

ในปัจจุบัน	การเตรียมพร้อมในฤดูฝน	การบริหารจัดการนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่	การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	 นํ้าท่วม	 และฟื้นฟูป่าไม้	 รวมถึงการเตรียมความพร้อม 

เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหว	 กรมอุตุนิยมวิทยา	 รายงานว่าในปี	 ๒๕๕๙	 ปริมาณฝนเฉลี่ยตํ่ากว่า

ปกติ	 ๑๑%	 โดยบริเวณที่มีปริมาณฝนต่ํากว่าปกติคือภาคเหนือตอนล่าง	 ภาคกลางตอนบน	 และภาคใต้ฝั่งตะวันออก	 

ในส่วนของการคาดการณ์ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนนี้	 ประเทศไทยฝนตกเพิ่มมากขึ้น	 ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน	

ปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มมากข้ึน	 ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นท่ี	 อาจทําให้เกิดภาวะน้ําท่วมฉับพลัน	

นํ้าป่าไหลหลาก	 นํ้าท่วมล้นตลิ่งในบางแห่ง	 ในการนี้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร	 (สสนก.)	 ร่วม

กับกรมชลประทาน	 และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 จัดทําผังนํ้าเพื่อการติดตามสถานการณ์น้ําทั้ง 

ในลุม่น้ําเจ้าพระยา	โขง	ช	ีมลู	และภาคตะวนัออก	โดยการรวบรวมข้อมลูแหล่งกกัเกบ็นํา้และจดุตรวจวดัตามระดบันํา้	และ

กล้องวงจรปิดแสดงผลเป็นแผนผงัเพือ่ติดตามน้ําตามเวลาจรงิ	สาํหรับใช้ในการบริหารจดัการน้ําได้ทัง้น้ําแล้งและน้ําท่วม	

	 กรมชลประทาน	ได้ระบุถึงสถานการณ์นํ้าในเขื่อนไว้ว่าปัจจุบันปริมาณนํ้าใช้การได้ทั้งเขื่อนขนาดใหญ่	และเขื่อน

ขนาดกลางมีปริมาณอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าปีที่แล้ว	ขณะนี้กําลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝน	กรมชลประทานเตรียมมาตรการบริหาร

จัดการนํ้าไว้ครอบคลุมการจัดสรรนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค	 และรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดปี	 การส่งเสริม 

การปลูกพืชฤดฝูนให้ใช้น้ําฝนเป็นหลกั	การบรหิารจดัการน้ําท่าให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุด้วยระบบและอาคารชลประทาน 

รวมถึงการดําเนินการเก็บกักนํ้าในเขื่อนให้มากที่สุด	 สําหรับการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนขอให้พื้นที่ลุ่มทําการเกษตร 

ก่อนจากนั้นตามด้วยพื้นที่ดอน	 จากการสํารวจพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศในปัจจุบัน	 เพาะปลูกแล้ว	 ๒,๒๕๖,๘๙๓	 ไร่	 

(พื้นที่ลุ่มตํ่า	๓๔๗,๒๑๒	และพื้นที่ดอน	๑,๙๐๙,๖๘๑	ไร่)	การเตรียมรับสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ปัจจุบัน
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ดําเนินการล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ําแล้วเสร็จ	

๓,๒๘๘	 กม.	 (๘๕.๕๔%)	 ดําเนินการเปิดทางนํ้าไหลใน

คลองแล้วเสร็จ	 ๑,๒๖๔	 กม.	 (๙๗.๔๕%)	 เตรียมสถานีสูบ

นํ้า	 กําลังสูบ	 ๑,๗๗๔.๖๐	 ลบ.ม./วินาที	 พร้อมสนับสนุน

เครื่องสูบน้ําและสํารองเครื่องสูบนํ้ากรณีฉุกเฉิน	 จํานวน	

๕๘๘	 เครื่อง	 แก้มลิงรองรับนํ้าจํานวน	 ๒๕	 แห่ง	 หน่วย

เคลื่อนที่เร็ว	 กทม.	 หรือ	 BEST	 จํานวน	๑๐๘	หน่วย	 รวม

ถึงเตรียมความพร้อมของศูนย์ควบคุมป้องกันนํ้าท่วม	 :	

เรดาร์	 พยากรณ์อากาศ	 วิทยุสื่อสารรวมถึงการประชาสัมพันธ์	 ในการนี้ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามข้อมูลและ 

แจ้งปัญหานํ้าท่วมขังได้ผ่าน		Line	id	@bkk_best	

	 กรมทรัพยากรนํ้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห ่งชาติ	 เผยผลการดําเนินการ 

ปี	 ๒๕๕๗-๒๕๕๙	 ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า	 ส่วนใหญ่มีความคืบหน้าเพิ่มข้ึนกว่าการ

ประชุมครั้งที่	 ๒	 รายงานล่าสุด	ณ	 วันท่ี	 ๒๓	 มิถุนายน	 ๒๕๕๙	 การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านแล้วเสร็จ	 ๕,๕๘๓	 

หมู่บ้าน	(๗๕%)	การพัฒนาแหล่งนํ้าทั้งในและนอกเขต 

ชลประทานได้	 ๑,๗๓๘	 ล้าน	 ลบ.ม.	 การพัฒนา

แหล ่งนํ้ าบาดาลมาใช ้ประโยชน ์ได ้ 	 ๒๐๘	 ล ้าน	

ลบ.ม.	 ปริมาณน้ําเพื่อการเกษตรทําแล้ว	 ๑,๘๙๔	 

ล้าน	ลบ.ม.	การดาํเนนิงานโครงการบรูณาการการขดุลอก

แหล่งน้ํา	แบ่งเป็นโครงการขดุลอกลํานํา้ตามธรรมชาตใิน

พื้นที่	๑	จังหวัดโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	และ

โครงการขุดลอกคลองและแหล่งนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่	 

๗๕	จงัหวดั	โดยกองทพับก	รวมปรมิาณนํา้ทีค่าดว่าจะได้คอื	๓๘.๗๗	ล้าน	ลบ.ม.	ประชาชนได้ประโยชน์	๓๑๐,๗๘๐	ครวัเรอืน	 

พื้นที่ได้รับประโยชน์	 ๒๖๙,๘๓๑	 ไร่	 โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์จาก	 แหล่งนํ้าระหว่าง

ประเทศ	ผ่าน	๓	โครงการทีป่ระกอบด้วย	โครงการศกึษาทบทวนการเพิม่ปรมิาณน้ําต้นทนุให้เขือ่นภมูพิล	โครงการศกึษา

ทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ําต้นทุนเพื่อรองรับพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก	 

และโครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว	 

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหว	 (เข่ือนศรีนครินทร์)	 ปัจจุบันต้องเน้นการสร้าง

ความเข้าใจให้แก่ประชาชนว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวท่ีจะทําให้เข่ือนแตกหรือเกิดเหตุอย่างรุ่นแรงนั้นมีโอกาสเป็นไปได้

ยาก	ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	มีกระบวนการดําเนินงานด้านความปลอดภัยเขื่อนตามมาตรฐาน

สากล	มีการเฝ้าระวัง	สําหรับแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหว	พร้อมมีการซักซ้อมแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่

๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี
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เสมอ	เพ่ือให้ประชาชนทีอ่าศยัอยูท้่าย	เขือ่นเกดิความมัน่ใจ	ในส่วนของการฟ้ืนฟเูขาหวัโล้น	จงัหวดัน่าน	กรมป่าไม้	มลูนธิิ 

แม่ฟ้าหลวง	 และ	 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร	 (สสนก.)	 ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไข	 โดยใช้หลัก 

ประชารัฐ	 สร้างจิตสํานึกปลูกป่าในใจคน	 จําแนกพื้นที่ป่าตามความร่วมมือ	 ขยายผลการปลูกป่าจากต้นแบบดอยตุง 

พร้อมพิจารณาพื้นที่เฉพาะโดยเน้นให้คนอยู่ร่วมและใช้ประโยชน์จากป่าได้	จากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้า

แห่งชาติครั้งที่	๒/๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๒๐	เมษายน	๒๕๕๙	นายกรัฐมนตรีเน้นให้เห็นถึงความสําคัญที่ประเทศไทยต้องเดิน

หน้าอย่างรวดเรว็	ประกอบกบัการทีน่ายกรฐัมนตรเีดนิทางไปตรวจราชการทีจ่งัหวดันครราชสมีา	เมือ่วนัที	่๒๕	พฤษภาคม

ทีผ่่านมา	จงึได้มข้ีอสัง่การให้ปรับแผนยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ให้เกิด	ผลสมัฤทธ์ิในระยะสัน้	ประชาชน

ได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็ว	 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัด

ทําแผนงาน/โครงการเน้นชุดโครงการบูรณาการแบบเบ็ดเสร็จ	 ๙	 หน่วยงานร่วมเสนอ	 รวมจํานวน	๓,๒๐๐	 โครงการ	 

วงเงิน	๑๕,๐๙๓.๕๓	ล้านบาท	เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ	จะได้ปริมาณนํ้าเพิ่มขึ้น	๒๕๒.๖	ล้าน	ลูกบาศก์เมตร	ประชาชน

ได้รับประโยชน์	๑,๖๑๓,๒๔๔	ครัวเรือน	พื้นที่รับประโยชน์	๓,๗๙๒,๐๐๐	ไร่
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๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี
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กรมทรพัย�กรนำ�้ รบัเสดจ็สมเดจ็พระเทพรัตนร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�ร ี

ในง�นประชมุน�น�ช�ติว่�ด้วยเรือ่งก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ

๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี
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	 เมือ่วนัที	่๒๗	มถินุายน	๒๕๕๙	นายววิฒัน์		โสเจยยะ	รองอธบิดกีรมทรพัยากรนํา้	พร้อมเจ้าหน้าทีก่รมทรพัยากรนํา้	 

เฝ้ารับเสด็จฯ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการ

นานาชาติ	 ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ความหลากหลายทางชีวภาพ	 และบริการของระบบนิเวศ 

ที่มุ ่งสู ่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน:นโยบายและการปฏิบัติ	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	๕	รอบ	๒	เมษายน	๒๕๕๘	และทรงเป็นประธานในพิธีรับมอบจักรยาน	

“โครงการปันน้ําใจ	ป่ันสู่ฝัน	จกัรยานเพือ่น้อง”	พร้อมเสดจ็ทอดพระเนตรนทิรรศการ	ณ	อทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร 

									ในการน้ี	 กรมทรัพยากรน้ําได้ร่วมเสวนา	 และให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการการวิจัยและการจัดการความรู้ 

เพือ่พัฒนาการบรหิารจดัการระบบนเิวศลุม่นํา้	โดยเน้นยํา้ถงึความร่วมมอืในการศกึษาวจิยั	พร้อมทัง้นาํเสนอยทุธศาสตร์

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ	เพื่อนําไปปรับใช้ในเรื่องการปรับตัวเข้าสู่ภาวะโลกร้อนต่อไป

	 เมื่อวันที่	 ๑๒	 มิถุนายน	 	 ๒๕๕๙	 นายสุพจน	์ 

โตวิจักษณ์ชัยกุล	 อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าและโฆษก 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมพร้อมคณะ	 

เข ้าร ่วมประชุมคณะกรรมการสภาระหว่างรัฐบาล 

โครงการอุทกวิทยานานาชาติครั้งที่	๒๒	(๒๒nd	Session	 

of	the	IHP	Intergovernmental	Council:	IHP-IC-XXII)	 

ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านอุทกวิทยา	 ซึ่งการ 

ประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะกรรมการสภาระหว่าง 

รัฐบาลโครงการอุทกวิทยานานาชาติเพื่อเป ็นการ 

ติดตาม	 รายงานผลการดําเนินงานในช่วง	๒	ปีที่ผ่านมา	 

การคัดเลือกประธานและรองประธานคนใหม่	 การร่วม 

อธบิดีกรมทรพัย�กรนำ�้ ร่วมประชมุคณะกรรมก�รสภ�ระหว่�งรัฐบ�ล

โครงก�รอทุกวทิย�น�น�ช�ต ิคร้ังที ่๒๒

รายงานผลการดําเนินงานภายใต้กรอบการพัฒนาของยูเนสโก	 และผลการดําเนินงานภายใต้แผนงานระยะที่	 ๘	 

โดยมีคณะกรรมการสภาระหว่างรัฐบาลจาก	๓๖	ประเทศเข้าร่วมประชุม	

	 นอกจากนี้ยังได้ร่วมการประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ	 “Hydrological	 Inputs	 for	Water-Related	 SDGs	 

Implementation:	Knowledge,	Data,	Indicators,	Tools	&	Innovations”	ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่	๑๒	-	๑๙	มิถุนายน	

๒๕๕๙	ณ	กรุงปารีส	สาธารณรัฐฝรั่งเศส

66



67

๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี

กรมทรพัย�กรนำ�้ รบัโล่ประก�ศเกยีรตคิณุ หน่วยง�นต้นแบบในก�รจัดตัง้ศนูย์

ข้อมลูข่�วส�รของหน่วยง�นภ�ครฐั พ.ศ.๒๕๔๐

๒๕๕๙ปี พ.ศ.
กรมทรัพยากรนํ้า
รายงานประจําปี

	 เมื่อวันที่	๑๗	มีนาคม	๒๕๕๙		พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา

ทางวิชาการประจําปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร	พ.ศ.	๒๕๔๐	ประจําปี	๒๕๕๘	ณ	ตึกสันติไมตรี	

ทําเนียบรัฐบาล	 โดยมีนายสุวพันธุ์	 ตันยุวรรธนะ	 	 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี	 เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมา 

ของโครงการฯ	ผลการดําเนินงานและรายละเอียดของการจัดงานดังกล่าว	

	 ในวันนี้	 กรมทรัพยากรนํ้า	 ได้ประสบความสําเร็จไปอีกก้าวหนึ่ง	 ด้วยการเป็นหน่วยงานต้นแบบของศูนย ์

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	 ในระดับดีเด่น	 โดยมีนายวิวัฒน์	 โสเจยยะ	 รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า	 เป็นตัวแทน 

กรมทรพัยากรน้ํา	เข้ารบัมอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุหน่วยงานต้นแบบของศนูย์ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ	พร้อมกนันี้	 

นายกรัฐมนตรี	 ได้กล่าวปาฐกถา	 ในหัวข้อ	 “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ” 

และมอบโล่แก่หน่วยงานต้นแบบระดับโดดเด่น	 พร้อมชมนิทรรศการเก่ียวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	 พร้อมฝากให้พัฒนา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต่อไป	 เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดต่อกับทางราชการได้สะดวก	 รวดเร็ว	 เป็นธรรม	 

ภายใต้สังคมเดียวกันที่ทุกคนต้องช่วยกัน	ทั้งภาครัฐ	เอกชน	และประชาชน
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	 เมื่อวันท่ี	 ๒๙	 มกราคม	 ๒๕๕๙	 สํานักโฆษก	

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 จัดให้มีการแถลงข่าว	 

“รัฐราษฎร์	 ร ่วมใจ	 รับมือภัยแล้ง”	 โดยมีผู ้ร ่วม 

แถลงข่าว	 ได้แก่	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	 อธิบดีกรมชลประทาน	

อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า	 	รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	

โฆษกกระทรวงกลาโหม	 และ	 รองผู ้อํานวยการ

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	

(องค์การมหาชน)	ณ	 ตึกสันติไมตรี	 (หลังใน)ทําเนียบ

รัฐบาล

กรมทรพัย�กรนำ�้ ร่วมง�นแถลงข่�ว “รฐัร�ษฎร์ ร่วมใจ รบัมอืภยัแล้ง”

	 นายสุพจน์	 โตวิจักษณ์ชัยกุล	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา	 กล่าวถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําส่วนหนึ่งไว้ว่า	 

หลงัจากรฐับาลน้ีเข้ามาบรหิารประเทศ	ได้จดัทาํแผนยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้	(พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๙)	

ทั้งนี้แผนดังกล่าวจัดเป็นการบริหารงานครบในทุกมิติในด้านนํ้า	 ผ่านแผนงาน	๖	 ยุทธศาสตร์ท่ีมีเป้าหมายและมีความ 

คืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม	 ในส่วนของสถานการณ์น้ําในปัจจุบัน	 จากการวิเคราะห์	 Demand	 และ	 Supply	 

เพื่อหาสมดุลนํ้า	 ในแต่ละอําเภอท่ัวประเทศ	 พบว่าไม่มีอําเภอใดที่ขาดแคลนนํ้าถึงข้ันวิกฤติ	 อย่างไรก็ตามรัฐบาล 

ได้มีมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน	เช่น	นํารถบรรทุกนํ้าไปแจกจ่ายนํ้า	เจาะบ่อบาดาลเพิ่ม	สร้างระบบ

กระจายนํ้า	สร้างแหล่งนํ้าประจําหมู่บ้าน



กรมทรัพยากรนํ้า  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๘๐/๓ ถนนพระรามที่ ๖ ซอย ๓๔ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์  ๐ - ๒๒๗๑ - ๖๐๐๐


