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ค�ำน�ำ

 กรมทรัพยากรน�้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจส�าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

อย่างบูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความส�านึกร่วมกันของภาคประชาชนในการใช้

ทรัพยากรน�้าอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของกรมทรัพยากรน�้าที่ต้องการให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

แบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน�้า โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีของกรมทรัพยากรน�้า ในการเสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวกับ

ทรัพยากรน�้า ท้ังในการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมทั้งการควบคุม ดูแล ก�ากับ ประสาน ติดตาม ตลอดจน 

การประเมินผลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน�้า

 การด�าเนินงานในปี 2561 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินโครงการส�าคัญหลายด้านโดยเฉพาะการด�าเนินงาน 

ตามยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรน�้า ทั้งในเรื่องของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการ 

โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้าและแหล่งน�้าธรรมชาติ เพื่อจัดหาน�้าต้นทุนและ 

เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน�้า ตลอดจนการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ และ 

กรมทรัพยากรน�้ายังสนองตอบนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ซึ่งจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องน�้า โดยด�าเนินโครงการพัฒนาระบบกระจายน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถบรรเทาปัญหา

ภัยแล้ง ประชาชนสามารถน�าน�้าไปใช้ได้อย่างสะดวก ในการเพาะปลูกพืชผักต่างๆ ไว้บริโภคในครัวเรือนและขาย 

เพื่อสร้างรายได้และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ท�าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

 การสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน ส�าหรับกิจกรรมการจัดงานวันน�้าโลกและสัปดาห์ทรัพยากรน�้าแห่งชาต ิ

รวมถึงวันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น�้า คู คลอง แห่งชาติ เพื่อปลูกจิตส�านึกให้ประชาชนได้เห็นความส�าคัญของทรัพยากรน�้า 

และร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าที่มีจ�านวนมาก และดูแลรักษาทรัพยากรน�้าในแหล่งน�้าต่างๆ ให้เกิดความยั่งยืน

 รายงานประจ�าปี 2561 ฉบับนี้ ได้น�าเสนอเรื่องราว สถิติ ตลอดจนผลการด�าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 

ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐตลอดจนสถาบันต่างๆ องค์กร ภาคประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องได้รับรู้ผล 

การด�าเนินงานของกรมทรัพยากรน�้าตามภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าต่อไป
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	 	 • ผลการด�าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)  19
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ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน

วิสัยทัศน์
 “สังคมมีน�้าใช้ที่มั่นคง มีความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน”

ภารกิจ
 ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน�้า กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 มีดังนี้
 ให้กรมทรัพยากรน�้ามีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะในการจัดท�านโยบายและแผน 
และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน�้าบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื ้นฟู  
รวมทั้งควบคุม ดูแล ก�ากับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ
ทรัพยากรน�้า พัฒนาวิชาการ ก�าหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน�้า 
ทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่มน�้า เพื่อการจัดการทรัพยากรน�้าที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน

พันธกิจ
 1. จัดท�านโยบายและแผน ส่งเสริมความร่วมมือ การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
  แบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ ระดับประเทศและระหว่างประเทศ
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรและเครือข่าย 
  ลุ่มน�้า
 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และรักษาสมดุลระบบนิเวศของแหล่งน�้า 
  และพื้นที่ชุ่มน�้า
 4. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล ก�าหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน�้า  
  และระบบเตือนภัยแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการน�าไปใช้ของทุกภาคส่วน  
  ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบน�้าอุปโภค บริโภค
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ยุทธศาสตร์
 1. พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการ  
  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้า และพื้นที่ชุ ่มน�้า เพ่ือจัดหาน�้าต้นทุนและเพิ่ม 
  ประสิทธิภาพการกักเก็บและการระบายน�้า รวมถึงรักษาความสมดุลของ 
  ระบบนิเวศ
 3. พัฒนา ติดตั้ง และเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบเฝ้าระวัง เตือนภัยจากพิบัติภัย 
  ทางธรรมชาติ และรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

แผนงาน
 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
 2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน�้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

เป้าหมาย
 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

  1. เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการภาครัฐ

 แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน�้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 

 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  1. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการทุกระดับ โดยการม ี

   ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

  2. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน�้าของแหล่งน�้าธรรมชาติและปรับปรุงอาคาร   

   สิ่งก่อสร้าง แหล่งน�้าที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. เฝ้าระวังและเตือนภัยน�้าท่วมดินถล่ม

 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

  1. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน�้า เพื่อเป็นแหล่งน�้าต้นทุน และเพิ่ม 

   ประสิทธิภาพการกระจายน�้า เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

  2. องค์กรลุ่มน�้าได้รับการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพัฒนา 

   ระบบบริหารจัดการน�้าที่ส�าคัญ

ผลผลิต
 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้า/พื้นที่ชุ่มน�้า และบริหารจัดการน�้า

 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน�้า
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ผังแสดงควำมเชื่อมโยง

แผนงาน
กรมทรัพยากรน�้า

เป้าหมาย
กรมทรัพยากรน�้า

ตัวชี้วัด
กรมทรัพยากรน�้า

ผลผลิต/โครงการ
กรมทรัพยากรน�้า

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 - 2579)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 – 2564)

ยุทธศาสตร์ ทส.
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 - 2579)

วิสัยทัศน์
กรมทรัพยากรน�้า

พันธกิจ
กรมทรัพยากรน�้า

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(ข้อ 5.2 : วางระบบบริหารจัดการน�้าให้มีประสิทธิภาพ)

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(เป้าหมายที่ 2 : สร้างความมั่นคงด้านน�้า และบริหารจัดการทรัพยากรน�้าทั้งน�้าผิวดินและน�้าใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ) 
(ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 : ข้อ 2.2 ลุ่มน�้าส�าคัญของประเทศ 25 ลุ่มน�้า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างสมดุล ระหว่างความ
ต้องการใช้น�้ากับปริมาณน�้าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม)
(ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 : ข้อ 2.4 ประสิทธิภาพการใช้น�้าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพิ่มขึ้น)

วิสัยทัศน์ : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการน�้า
                         : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

“สังคมมีน�้าใช้ที่มั่นคง มีความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน”

1.  จัดท�านโยบายและแผน ส่งเสริมความร่วมมือ การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ ระดับประเทศ 
 และระหว่างประเทศ
2.  ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรและเครือข่ายลุ่มน�้า
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และรักษาสมดุลระบบนิเวศของแหล่งน�้าและพื้นที่ชุ่มน�้า
4. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล ก�าหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน�้า และระบบเตือนภัยแบบบูรณาการ  
 เพื่อให้เกิดการน�าไปใช้ของทุกภาคส่วน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบน�้าอุปโภค บริโภค

แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน�้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้า

เป็นค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนิน
การภาครัฐ

เกิดกลไกในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้า
แบบบูรณาการทุกระดับ 
โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน

เพิ่มประสิทธิภาพการกัก
เก็บน�้าของแหล่งน�้า
ธรรมชาติและปรับปรุง
อาคารสิ่งก่อสร้าง แหล่ง
น�้าที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เฝ้าระวังและเตือน
ภัยน�้าท่วม 
ดินถล่ม

อนุรักษ์ พัฒนา 
ปรับปรุงและฟื้นฟู
แหล่งน�้า เพื่อเป็น
แหล่งน�้าต้นทุน 
และเพิ่มประสิทธิ  
ภาพการกระจายน�า้ 
เพื่อแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง

องค์กรลุ่มน�้าได้รับ
การส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
รวมถึงมีการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
น�้าที่ส�าคัญ

เป็นค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนิน
การภาครัฐ

1. จ�านวนเครื่องมือและ
กลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้า 15 เรื่อง
2. เครื่องมือและกลไก
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าน�าไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

1. จ�านวนแหล่งน�้าที่ได้รับ
การพัฒนา ปรับปรุง เพิ่ม
ประสิทธิภาพ และบ�ารุง
รักษาแหล่งน�้า 22 แห่ง
2. ครัวเรือนได้รับประโยชน์
จากการพัฒนา ปรับปรุง 
เพิ่มประสิทธิภาพ และ
บ�ารุงรักษาแหล่งน�้า 485 
ครัวเรือน

1. จ�านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
บ�ารุงรักษาระบบ
เตือนภัยด้านน�้า 
1,546 หมู่บ้าน
2. ประชาชนได้รับ
ข้อมูลแจ้งเตือนล่วง
หน้าได้ตรงต่อ
เหตุการณ์น�้าท่วม
น�้าป่าไหลหลาก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

1. แหล่งน�้าได้รับ
การอนุรักษ์ฟื้นฟู 
จ�านวน 388 แห่ง

1. มีแผนการ
บริหารจัดการน�้า
อย่างบูรณาการ 25 
ลุ่มน�้า
2. พัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ฐานข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจ 
จ�านวน 1 ระบบ

ผลผลิตที่ 1 : 
รายการ ค่าใช้
จ่ายในการ
ด�าเนินการ
ภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่ม
ศักยภาพกลไกในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้า

ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพและ
บ�ารุงรักษาแหล่งน�้า

ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่ม
ศักยภาพระบบ
พยากรณ์ และเตือน
ภัยด้านน�้า

โครงการที่ 1 : 
โครงการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง
น�้าและบริหาร
จัดการน�้า

โครงการที่ 2 : 
โครงการพัฒนา
กลไกองค์กรบริหาร
จัดการน�้าทุกระดับ
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ผู้บริหำรองค์กร

นายวรศาสน์  อภัยพงษ์
อธิบดี

นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์
รองอธิบดี

นายสมนึก  สุขช่วย
รองอธิบดี

นายสันติพร  นิ่มกิ่งรัตน์
รองอธิบดี
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โครงสร้ำงองค์กร

                                                           อธิบดี

 รองอธิบดี รองอธิบดี รองอธิบดี

 

 ผู้ตรวจราชการกรม  ผู้ตรวจราชการกรม

 ส�านักผู้ตรวจราชการ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 กลุ่มนิติการ  กลุ่มตรวจสอบภายใน

 ส�านกังานเลขานกุารกรม ส�านักนโยบาย ส�านักบริหารจัดการน�้า ส�านักประสานความร่วมมือ 

  และแผนทรัพยากรน�้า  ระหว่างประเทศ

 ส�านักพัฒนาแหล่งน�้า ส�านักวิจัย พัฒนา ส�านักส่งเสริม ส�านักอนุรักษ์  

  และอุทกวิทยา และประสานมวลชน และฟื้นฟูแหล่งน�้า

 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน�้า ศูนย์สารสนเทศ ส�านักบริหารจัดการ

  ทรัพยากรน�้า ลุ่มน�้าระหว่างประเทศ

 ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 1 ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 2 ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 3

 ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 4 ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 5 ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 6

 ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 7 ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 8 ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 9

 ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 10 ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 11

 แบ่งส่วนราชการตามกฏกระทรวง

  จัดตั้งขึ้นภายในส่วนราชการ
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แผนที่ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 1-11
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อัตรำก�ำลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
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จ ำนวนข้ำรำชกำร แยกตำมประเภทสำยงำน
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จ ำนวนลกูจ้ำงประจ ำ แยกตำมประเภทสำยงำน
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จ ำนวนพนักงำนรำชกำร แยกตำมประเภทสำยงำน
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งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

รายการ งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.

งบสุทธิที่ได้รับ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

ร้อยละการใช้จ่าย
งบประมาณ

งบบุคลากร 758,717,200.00 747,587,200.00 732,145,030.71 97.93

งบด�าเนินงาน 127,124,500.00 129,545,553.00 120,533,323.75 93.04

งบลงทุน 4,619,157,000.00 4,537,201,864.00 1,946,841,854.81 42.91

งบเงินอุดหนุน 31,715,800.00 31,715,800.00 29,795,534.68 93.95

งบรายจ่ายอื่น 219,143,800.00 191,660,372.00 147,020,664.12 76.71

รวม 5,755,858,300.00 5,637,710,789.00 2,976,336,408.07 52.79
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กำรเปรียบเทียบงบประมำณ ปี 2560 และปี 2561

รายการ
งบประมาณ ผลการเปรียบเทียบ

ปี 2560 ปี 2561 เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-) ร้อยละ

งบบุคลากร 756,836,300 758,717,200 +1,880,900 0.25

งบด�าเนินงาน 144,981,600 127,124,500 -17,857,100 -12.32

งบลงทุน 6,788,136,400 4,619,157,000 -2,168,979,400 -31.95

งบเงินอุดหนุน 30,591,800 31,715,800 +1,124,000 3.67

งบรายจ่ายอื่น 197,615,700 219,143,800 +21,528,100 10.89

รวม 7,918,161,800 5,755,858,300 -2,162,303,500 -27.31
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๘,๐๐๐ 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอุดหนุน งบรายจา่ยอื่น

การเปรียบเทียบงบประมาณ ปี 2560 และปี 2561

2560

2561

การเปรียบเทียบงบประมาณ ปี 2560 และปี 2561
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สรุปงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. 2561 ของกรมทรัพยากรน�้า มีดังนี้

 1. กรมทรัพยากรน�้าได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

  จ�านวน 5,755,858,300.00 บาท 

 2. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 จ�านวน 93,608,700.00 บาท มีดังนี้

  - แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน�้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

   จ�านวน 20,207,700.00 บาท

  - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า จ�านวน 73,401,000.00 บาท

 3. งบสุทธิที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง (พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561) มีจ�านวนคงเหลือ  

  5,637,710,789.00 บาท และกรมทรัพยากรน�้า ได้น�างบสุทธิท่ีได้รับหลังโอนเปล่ียนแปลงไปใช้ด�าเนินการ  

  ดังนี้ 

  - ใช้ด�าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�านวน 2,976,336,408.07 บาท 

  - งบเงินกันเหลื่อมปี 2562 จ�านวน 2,410,721,699.71 บาท 

  - งบประมาณคงเหลือคืนคลัง จ�านวน 250,652,681.22 บาท
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รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร

 1. ผลการด�าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)

  รายละเอียดประกอบการประเมินส่วนราชการ

  ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  หน่วยงาน กรมทรัพยากรน�้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบ
การประเมิน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน
สรุปผลการประเมิน

ผ่าน ไม่ผ่าน

1. ประสิทธิภาพใน

การด�าเนินงานตาม

หลักภารกิจพื้นฐาน 

(Function Base)

1. ความส�าเร็จของ

การจัดท�าแผนบริหาร

จัดการทรัพยากรน�้า

แผนการบริหารจัดการ

และพัฒนาลุ่มน�้าแบบ

บูรณาการ 25 ลุ่มน�้า

แผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้า 25 ลุ่มน�้า 

ที่ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการลุ่มน�า้

✓

2. ความส�าเร็จของ

การพัฒนาแหล่งน�้า 

(แห่ง)

จ�านวน 295 แห่ง จ�านวน 172 แห่ง

คิดเป็นร้อยละ 58.31*

✓

3. จ�านวนครัวเรือน

ในพื้นที่ขาดแคลนน�้า

ได้รับประโยชน์ 

(ครัวเรือน)

100,092 ครัวเรือน 54,294 ครัวเรือน 

คิดเป็น ร้อยละ 54.24

✓

4. จ�านวนแหล่งน�้า

ที่มีคุณภาพอยู่ใน

เกณฑ์ดี

ยกระดับคุณภาพน�้า 

1 แหล่ง โดย 

55 แหล่งน�้าเดิมยังคง

อยู่ระดับพอใช้ขึ้นไป

ยกระดับคุณภาพน�้า 

1 แหล่ง โดย 

55 แหล่งน�้าเดิมยังคง

อยู่ระดับพอใช้ขึ้นไป

✓

  *เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายเนื่องจากเกิดปัญหาอุปสรรค ในเร่ืองของอุทกภัย จึงได้มีการปรับแผนโดยเพิ่ม 

เป้าหมายจากการน�างบเหลอืจ่ายมาด�าเนนิการเพ่ิมเติม จ�านวน 108 แห่ง คดิเป็นครวัเรอืนได้รบัประโยชน์ 3,661 ครวัเรอืน 

แต่เนื่องจากตัวชี้วัดนิยามไว้เฉพาะโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีจึงไม่ผ่านการประเมิน
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องค์ประกอบ
การประเมิน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน
สรุปผลการประเมิน

ผ่าน ไม่ผ่าน

2. ประสิทธิภาพ

ในการด�าเนินงาน

ตามหลักภารกิจ

ยุทธศาสตร์ แนวทาง

ปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย

เร่งด่วน หรือภารกิจ

ที่ได้รับมอบหมาย

เป็นพิเศษ หรือการ

บูรณาการการด�าเนิน

งานร่วมกัน

หลายหน่วยงาน 

(Agenda Base)

1. ตัวชี้วัดการสร้าง

ความรับรู้ความเข้าใจ

แก่ประชาชน

1.1 ร้อยละ

การด�าเนินการ

ตามแผนการสร้าง

ความรับรู้ความเข้าใจ

แก่ประชาชน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ✓

1.2 ร้อยละการชี้แจง

ประเด็นส�าคัญ

ที่ทันต่อสถานการณ์ 

(ถ้ามี)  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

จ�านวน 1 เรื่อง 

จากจ�านวนทั้งหมด 

จ�านวน 1 เรื่อง

✓

2. ความส�าเร็จ

ในการจัดท�าฐาน

ข้อมูลทรัพยากรน�้า

มีฐานข้อมูลสถานภาพ

พื้นที่

(1) ไม่ท่วม/ไม่แล้ง

(2) ไม่ท่วม/แล้ง

(3) ท่วม/ไม่แล้ง

(4) ท่วม/แล้ง

และฐานข้อมูลจ�านวน/

ขนาด/ที่ตั้ง ของแหล่งน�้า

ธรรมชาติ ครอบคลุม 

6 ภูมิภาค

มีฐานข้อมูลสภาพพื้นที่

และจ�านวน/ขนาด/ที่ตั้ง

ของแหล่งน�้าธรรมชาติ

ครอบคลุม 6 ภูมิภาค

✓

3. ประสิทธิภาพ

ในการด�าเนินงาน

ตามหลักภารกิจพื้นที่/

ท้องถิ่น ภูมิภาค 

จังหวัด กลุ่มจังหวัด 

หรือการบูรณาการ

การด�าเนินงาน

หลายพื้นที่หรือ

หลายหน่วยงาน 

(Area base)

- ไม่มี – - ไม่มี –
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องค์ประกอบ
การประเมิน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน
สรุปผลการประเมิน

ผ่าน ไม่ผ่าน

4. ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรม
ในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ
ทรัพยากรบุคคล และ
การให้บริการ
ประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐเพื่อ
ไปสู่ระบบราชการ 4.0 
(Innovation Base)

1. การพัฒนา
นวัตกรรม

พิจารณาจากคุณภาพ
ของนวัตกรรมต้องมีผล
การประเมินตั้งแต่ 50 
คะแนนขึ้นไป

การพัฒนานวัตกรรมเรื่อง 
Mobile Application
(เชื่อมโยงข้อมูล
สถานการณ์
ด้านทรัพยากรน�้า
เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
ติดตามข้อมลูทรัพยากรน�า้ 
และรายงานข้อมูล
สถานการณ์จากพื้นที่ 
จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ซึ่งสามารถใช้งานได้
ทุกที่ทุกเวลา) 

✓

2. การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานใน 
3 กิจกรรม
- การลดพลังงาน
- การลดกระดาษ
- การประหยัด
  งบประมาณ

ด�าเนินกิจกรรมได้
ร้อยละ 80

ด�าเนินกิจกรรมได้
คิดเป็นร้อยละ 91.66

✓

5. ศักยภาพในการ
ด�าเนินการของส่วน
ราชการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(Potential Base)

1. การจัดท�าและ
ด�าเนินการตาม
แผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ

เป็นการวัดสมรรถนะใน
การส่งมอบผลผลิตและ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ
ส่วนราชการตามหลักเกณฑ์
ที่ก�าหนด โดยมีประสิทธิภาพ
ผลการด�าเนินงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
เป้าหมายไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ 80  

1. ด�าเนินงานร้อยละ 84
2. ผลการใช้จ่ายเงิน
    ร้อยละ 85.11

✓

2. การด�าเนินการจัด
ท�าแผนปฏิรูปองค์การ

จัดส่งข้อเสนอ
การเปลี่ยนแปลง
ในระยะ 3 ปี ในระบบ 
e-SAR ภายในวันที่
26 ต.ค. 61

จัดส่งข้อเสนอ
การเปลี่ยนแปลง
ในระยะ 3 ปี ในระบบ 
e-SAR ภายในวันที่ 
26 ต.ค. 61 

✓
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 สรุปผลการประเมิน : 
 องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน 2 ตัวชี้วัดจาก 4 ตัวชี้วัด ผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย

 องค์ประกอบที่ 2 ผ่าน 3 ตัวชี้วัดจาก 3 ตัวชี้วัด ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย

 องค์ประกอบที่ 3 กรมทรัพยากรน�้าไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้

 องค์ประกอบที่ 4 ผ่าน 2 ตัวชี้วัดจาก 2 ตัวชี้วัด ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย

 องค์ประกอบที่ 5 ผ่าน 2 ตัวชี้วัดจาก 2 ตัวชี้วัด ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย

ระดับส่วนราชการ
 กรมทรัพยากรน�้าอยู่ใน  ระดับมาตรฐาน

หมายเหตุ : หลักในการประเมินฯ

 1. เปรียบเทียบจ�านวนตัวชี้วัดที่สามารถด�าเนินการบรรลุเป้าหมายต่อตัวชี้วัดทั้งหมดในแต่ละองค์ประกอบ

 2. ในแต่ละตัวชี้วัด มีการประเมิน ดังนี้

  • ผ่าน  คือ ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

  • ไม่ผ่าน คือ ผลการด�าเนินงานต�่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

 3. ในแต่ละองค์ประกอบจะได้ระดับผลการประเมินในระดับ “เป็นไปตามเป้าหมาย” ต่อเมื่อ

  • ผ่าน 1 ตัวชี้วัดจาก 2 ตัวชี้วัด (50%)

  • ผ่าน 2 ตัวชี้วัดจาก 3 ตัวชี้วัด (67%)

  • ผ่าน 2 ตัวชี้วัดจาก 4 ตัวชี้วัด (50%)

  • ผ่าน 3 ตัวชี้วัดจาก 5 ตัวชี้วัด (60%)

 4. ก�าหนดค่าเป้าหมายแต่ละองค์ประกอบ จากร้อยละตัวชี้วัดที่ด�าเนินการบรรลุเป้าหมายต่อตัวชี้วัดทั้งหมด ดังนี้

  • ต�่ากว่าเป้าหมาย  ต�่ากว่า 50%

  • เป็นไปตามเป้าหมาย  ระหว่าง 50 - 67%

  • สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่า 67%

 5. ก�าหนดให้ทุกตัวชี้วัดน�้าหนักเท่ากัน เพราะถือว่าต่างเป็น core functions ที่ต้องมีความส�าคัญเท่าๆ กัน

ระดับส่วนราชการ แบ่งการประเมินเป็น 3 ระดับ คือ

  ระดับคุณภาพ เป็นส่วนราชการที่มีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่า เป้าหมายทุกองค์ประกอบที่ประเมิน

  ระดับมาตรฐาน เป็นส่วนราชการที่มีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ 

  ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่�ากว่าเป้าหมาย

  ระดับต้องปรับปรุง เป็นส่วนราชการที่มีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับต่�ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใด 

  องค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 

  เป้าหมาย)
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 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency 

Assessment – ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด�าเนินงาน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และเพื่อให้มีการจัดท�า

มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ โดยมี

หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินจ�านวน 222 หน่วยงาน ประกอบด้วยส่วนราชการระดับกรม จ�านวน 146 หน่วยงาน 

และจังหวัดจ�านวน 76 จังหวัด โดยประเมินจาก 3 แหล่งข้อมูล คือ 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 

and Transparency Assessment : EIT) 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency  

Assessment : IIT) และ 3) หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment : 

EBIT) ซึ่งมีดัชนีที่ท�าการประเมินจ�านวน 5 ดัชนี คือ 1) ดัชนีความพร้อมรับผิด 2) ดัชนีความปลอดจากการทุจริต 

ในการปฏิบัติงาน 3) ดัชนีความโปร่งใส 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5) ดัชนีคุณธรรมการท�างาน 

ในหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานภาครัฐส่วนราชการระดับกรม จ�านวน 146 หน่วยงาน เข้ารับการประเมินจากโรงเรียน 

นายร้อยต�ารวจที่ได้รับมอบหมายจากส�านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการส�ารวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ                                       

        ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้มอบหมายให้โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินฯ ซึ่งผลการประเมิน

ปรากฏว่า โดยภาพรวมระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของกรมทรัพยากรน�้า ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 

83.54 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานระดับสูงมาก ซึ่งสามารถจ�าแนกเป็นรายดัชนีได้ดังนี้                                                                                

 1. ดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 92.13 ระดับการประเมินสูงมาก                            

 2. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.62 ระดับการประเมินสูงมาก   

 3. ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.61 ระดับการประเมินสูงมาก                                       

 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.81 ระดับการประเมินสูง

 5. ดัชนีคุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.86 ระดับการประเมินสูง   

โดยเมื่อจัดอันดับผลคะแนนระดับกรม พบว่ากรมทรัพยากรน�้าได้คะแนน ITA เท่ากับร้อยละ 83.54 ซึ่งอยู ่ใน 

อันดับที่ 103 ของจ�านวน 146 หน่วยงาน
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สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ�าแนกตามดัชนีและตัวชี้วัด

ดัชนี/ตัวชี้วัดย่อย

ค่า

น�้าหนัก

(ร้อยละ)

EBIT IIT EIT
คะแนน

ที่ได้

คะแนน

หลังถ่วง

น�้าหนัก

1. ดัชนีความโปร่งใส 26 87.61 22.78

    1.1 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 90.63 95.31

    1.2 การมีส่วนร่วม 100.00 85.05 92.53

    1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง 75.00 75.00

2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 18 92.13 16.58

    2.1 การด�าเนินงานตามภารกิจ 100.00 92.01 96.01

    2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 100.00 92.93 96.47

    2.3 เจตจ�านงสุจริตของผู้บริหาร 100.00 76.35 89.55 88.63

    2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน 100.00 73.61 88.60 87.40

3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 22 88.62 19.50

    การรับสินบน 100.00 78.51 87.35 88.62

    *กรณีมีการชี้มูลความผิดและไต่สวนข้อเท็จจริง

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 16 76.81 12.29

    4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 100.00 82.77 91.39

    4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 50.00 72.93 61.47

    4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 100.00 70.24 85.12

    4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน 69.28 69.28

5. ดัชนีคุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน 18 68.86 12.39

    5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรม

          ในการปฏิบัติงานและให้บริการ

50.00 74.78 89.24 71.34

    5.2 คุณธรรมการบริหารงาน 66.38 66.38

คะแนนรายแบบส�ารวจ (100.00) 86.36 73.53 89.33

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน 83.54
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 3. ผลการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน�้า

 ตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรน�้า ปี พ.ศ. 2561 ได้ก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วย

 1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน�้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

  (ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ  ทรัพยากรน�้า)

 2. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า (โครงการพัฒนากลไกองค์กรบริหารจัดการน�้าทุกระดับ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้า และพื้นที่ชุ่มน�้า เพื่อจัดหาน�้าต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ 

การกักเก็บ และการระบายน�้า รวมถึงรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ประกอบด้วย 

 1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน�้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

  (ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบ�ารุงรักษาแหล่งน�้า)

 2. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า (โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้าและบริหารจัดการน�้า) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา ติดตั้ง และเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบเฝ้าระวัง เตือนภัยจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ  

และรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประกอบด้วย

 1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน�้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

  (ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน�้า)

ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินโครงการส�าคัญสอดรับกับยุทธศาสตร์ข้างต้น ดังนี้ 

 1. นโยบายและแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในพื้นที่เกษตรน�้าฝน

 2. แผนบริหารจัดการลุ่มน�้าและการมีส่วนร่วม

 3. การจัดการน�้าอุปโภค บริโภค 

 4. การต่างประเทศ

 5. พัฒนาเครื่องมือกลไก 

 6. การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร

 7. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน�้า

 8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้า

 9. การเตือนภัย และอุทกวิทยา 
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  3.1 นโยบายและแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในพื้นที่เกษตรน�้าฝน

 เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าเป็นไปอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนตามแนวทางการปฏิรูป

ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เกิดการบูรณาการข้อมูล แผนงานหรือ

โครงการ งบประมาณและการติดตามประเมินผลในเชิงนโยบายและการวางแนวทางก�ากับ ควบคุมการปฏิบัติการด้าน 

การบริหารจัดการน�้า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค�าสั่งที่ 46/2560 สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 และ 

ที่ 2/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 จัดตั้งส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานหลักด้านนโยบาย

ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศ โดยตัดโอนภารกิจและอัตราก�าลังของกรมทรัพยากรน�้าในด้านงานเสนอแนะ

นโยบายและแผนทรัพยากรน�้าในภาพรวมของประเทศ งานจัดท�าแผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศ  

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในระดับข้ามลุ่มน�้า การประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า รวมทั้งการติดตามประเมินผล และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ

ทรัพยากรน�้าแห่งชาติให้ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ 

 ประกอบกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 112ก  

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561) ที่ก�าหนดให้กรมทรัพยากรน�้ามีหน้าที่ภายใต้หมวด 1 ทรัพยากรน�้า หมวด 4 การจัดสรรน�้า

และการใช้น�้า หมวด 6 การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน�้าสาธารณะ และหมวด 8 ความรับผิดทางแพ่งในกรณีที่ท�าให้

เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน�้าสาธารณะ ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว กรมทรัพยากรน�้าจึงต้องปรับบทบาท

ภารกิจเป็นหน่วยงานปฏิบัติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้าและระบบกระจายน�้า และบริหาร

จัดการน�้าในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน หรือพื้นที่เกษตรน�้าฝน รวมถึงการควบคุม ก�ากับ ดูแล อนุรักษ์และการพัฒนา

ทรัพยากรน�้าสาธารณะในภาพรวมของประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการงาน 

ด้านนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแบ่งเป็น 3 ด้านหลัก ดังนี้

 1. การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน�้า 20 ปี

 2. การด�าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรน�้า 

 3. การขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน�้าและสุขอนามัย

ส�าหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
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1. การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน�้า 20 ปี

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 65 ก�าหนดให้รฐับาลต้องจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ชาติ 

20 ปี  เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 

ในระยะยาว ตามหลักการธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบ 

ในการจัดท�าแผนต่างๆ ให้สอคล้องและบูรณาการกันให้

บรรลุเป้าหมายในระยะเวลาที่ก�าหนด โดยมีวิสัยทัศน์ว่า 

“ประเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

ภารกิจของกรมทรัพยากรน�้า คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน 

การสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวิีตทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

ซึ่งถ่ายทอดลงสู่การด�าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหาร

จัดการน�้าท้ังระบบ (แผนระดับที่ 2 : แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน

เป้าหมายการด�าเนินการของกรมทรัพยากรน�้าสอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติ  ฉบับที่  12 นโยบาย 

Thailand 4.0 ประกอบกับบริบทการเปล่ียนแปลง 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 กรมทรัพยากรน�้าจึงได้ทบทวนผลการด�าเนินการเพ่ือยกร่างแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน�้า 20 ปี  

พร้อมการศึกษาและวิเคราะห์พื้นท่ีวิกฤตน�้า (Area-based) และโครงสร้างรายได้ประชากรส�าหรับพื้นที่เกษตรน�้าฝน  

เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของพื้นที่เกษตรน�้าฝน โดยใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางกายภาพ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และสภาพสังคม  

ตามล�าดับ และเพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งน�้า/ระบบกระจายน�้าในพื้นที่เกษตรน�้าฝน ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่  

รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งมีแนวคิดด้านการวิเคราะห์พื้นที่วิกฤติส�าหรับพื้นที่เกษตรน�้าฝน โดยการจ�าแนกประเภท 

ของพื้นที่เกษตรน�้าฝน ด้วยระดับความวิกฤติของพ้ืนที่ด ้านทรัพยากรน�้า (ภาวะน�้าท่วมและภาวะน�้าแล้ง) รายได้ 

ของประชาชนรายปีเปรียบเทียบกับค่าเส้นชั้นความยากจน และโครงสร้างรายได้ของประชาชน (ภาคการเกษตร และรายได้

จากภาคการผลิตอื่นๆ) เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ 20 ปี ของกรมทรัพยากรน�้า และเพ่ือบรรจุ

แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน�้าภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศต่อไป
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แนวคิดการวิเคราะห์พื้นที่วิกฤตน�้าส�าหรับพื้นที่เกษตรน�้าฝน

พื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาโครงการด้านทรัพยากรน�้าในเขตเกษตรน�้าฝน
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2. ผลการด�าเนินงานแผนปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรน�้า 

 ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการ

ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ก�าหนดให้การจัดท�ามีแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งแผนปฏิรูปประเทศที่ได้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษามีประเด็นที่ส�าคัญ 11 ประเด็น หนึ่งในนั้นคือประเด็นปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โดยจัดล�าดับความส�าคัญของเรื่องเร่งด่วนพร้อมน้อมน�าศาสตร์พระราชาและแนวทางตามโครงการพระราชด�าริมา 

ประยุกต์ใช้และขยายผลต่อ ซึ่งประเด็นปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ก�าหนดประเด็นในการปฏิรูปไว้  

6 เรื่องส�าคัญ ประกอบด้วย 1) ทรัพยากรทางบก 2) ทรัพยากรน�้า 3) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4) ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 5) สิ่งแวดล้อม และ 6) ระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเรื่องทรัพยากรน�้า 

มีกรอบการปฏิรูป 5 ด้าน ประกอบด้วย

 1) การบริหารแผนโครงการที่ส�าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

 2) การบริหารเชิงพื้นที่ 

 3) ระบบเส้นทางน�้า 

 4) ระบบขยายผลแบบอย่างความส�าเร็จ 

 5) ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการน�้า

 กรมทรัพยากรน�้า เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ท�าหน้าที่รวบรวม 

ผลการด�าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นเรื่องทรัพยากรน�้า  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการโครงการส�าคัญเร่งด่วน Flagship และโครงการ Quick win 

ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศในหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้า ด�าเนินการในพื้นที่ลุ่มน�้าล�าเชียงไกร 

จังหวัดนครราชสีมา แสดงแผนผังและผลการด�าเนินงานของกรมทรัพยากรน�้า ดังนี้

แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1. การบริหารแผนงาน
โครงการที่ส�าคัญตาม
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้า

2. การบริหารเชิงพื้นที่
1. ทรัพยากรทางบก

2. ทรัพยากรทางน�้า

5. สิ่งแวดล้อม

3. ระบบเส้นทางน�้า

4. ระบบขยายผล
แบบอย่างความส�าเร็จ

3. ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

4. ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

6. ระบบบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

5. ความรู้ เทคโนโลยี 
และทรัพยากรมนุษย์

1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหนองไทร
 น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 355 ครัวเรือน 
 พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 200 ไร่ 
 ปริมาณความจุเก็บกัก 233,200 ลบ.ม.
2. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองตะไก้
 น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 380 ครัวเรือน 
 พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 300 ไร่ 
 ปริมาณความจุเก็บกัก 262,000 ลบ.ม.
3. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสง่า
 น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 294 ครัวเรือน
 พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 180 ไร่ 
 ปริมาณความจุเก็บกัก 291,548 ลบ.ม.
4. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหนองแวง
 น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 83 ครัวเรือน 
 พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 280 ไร่ 
 ปริมาณความจุเก็บกัก 211,520 ลบ.ม.
5. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระหนองหว้า
 น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 352 ครัวเรือน 
 พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 150 ไร่ 
 ปริมาณความจุเก็บกัก 222,200 ลบ.ม.
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3. ผลการด�าเนินงานในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 6 

 กรมทรัพยากรน�้าในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักเป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันให้มีน�้าใช้ และมีการบริหาร

จัดการน�้าและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนส�าหรับทุกคน ได้ด�าเนินการขับเคลื่อนการด�าเนินการผ่านกลไกคณะท�างานเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจากผลการประชุม High Level Political Forum on Sustainable 2018 and 

High - Level Segment on ECOSOC ระหว่างวันที่ 9 - 18 กรกฎาคม 2561 ณ ส�านักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ 

นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีประเทศต่างๆ จ�านวน 47 ประเทศ ได้เสนอผลการด�าเนินการตามวาระการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review - VNR) ได้มีการจัดอันดับตาม 2018 SDG 

Index and Dashboards ทั้งหมด 156 ประเทศ อันดับ 1 คือ ประเทศสวีเดน/อันดับ 43 ประเทศสิงคโปร์/อันดับ 59 

ประเทศไทย (ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 4 ในกลุ่มอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม) แต่ถ้าแยก 

รายเป้าหมาย พบว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 6 ได้คะแนน 94.8 จาก 100 คะแนน ซึ่งมิติที่ท�าให้ได้คะแนนสูง  

คือ ประชากรในประเทศเข้าถึงน�้าดื่ม ขั้นพ้ืนฐานและเข้าถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานรวมถึงการเข้าถึงแหล่งน�้า แต่ปัญหา 

ด้านคุณภาพน�้าและการบ�าบัดน�้าเสียยังถือเป็นประเด็นท้าทายในการด�าเนินการต่อไป
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3.2 แผนบริหารจัดการลุ่มน�้าและการมีส่วนร่วม

 กรมทรัพยากรน�้ามีภารกิจรับผิดชอบในการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 

ของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ ได้แก่ การสนับสนุนองค์กรชุมชน องค์กรลุ่มน�้า และเครือข่ายระหว่างลุ่มน�้า

ทุกระดับ การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการในภาวะปกติและภาวะวิกฤตในระดับประเทศและระดับ 

ลุ่มน�้า การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม เพ่ือให้การด�าเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

ของประเทศ กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ขององค์กรทุกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าทุกลุ่มน�้า และเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้มีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จ�านวน 2 โครงการ ประกอบด้วย

 1. โครงการด�าเนินงานตามกิจกรรมวันส�าคัญด้านทรัพยากรน�้า

 2. โครงการด�าเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน�้า 25 ลุ่มน�้าหลัก

1. โครงการด�าเนินงานตามกิจกรรมวันส�าคัญด้านทรัพยากรน�้า

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินโครงการด�าเนินงานตามกิจกรรมวันส�าคัญด้านทรัพยากรน�้า 

จ�านวน 2 โครงการคือ

  1.1 โครงการจัดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน�้าแห่งชาติและวันน�้าโลก ประจ�าปี 2561 องค์การ

สหประชาชาติได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นจึงได้ก�าหนดให้ทุกวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันน�้าโลก (World 

Water Day) เพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรน�้า และกระตุ้นให้ประชาคมโลกร่วมกันอนุรักษ์

ทรัพยากรน�้า โดยช่วยกันดูแล บ�ารุงรักษา และการพัฒนาแหล่งน�้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส�าหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรี

มีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้สัปดาห์ที่ตรงกับวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน�้า

แห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน�้าได้ให้ความส�าคัญโดยจัดกิจกรรม 

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน�้าต่อเนื่องทุกปี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมองค์การสหประชาชาติและสนองตอบต่อนโยบาย

ของรัฐบาล ส�าหรับในปีงบประมาณ 2561 ได้ก�าหนด Theme คือ “Nature for Water”.

  1.2 โครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้า คู คลอง แห่งชาติ ประจ�าปี 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ 

วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้า คู คลอง แห่งชาติ สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จพระพาสทางชลมารค เพ่ือตรวจสภาพคลองแสนแสบและเยี่ยมประชาชนสองฝั่งคลอง 

จากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 ประกอบกับกรมทรัพยากรน�้าเป็นหน่วยงาน 

ที่มีบทบาทในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีความตระหนักถึงความส�าคัญและ 

คุณค่าของแม่น�้า คู คลอง ในปีงบประมาณ 2561 จึงได้จัดท�าโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้า คู คลอง แห่งชาติ  

ประจ�าปี 2561 เพ่ือเป็นการรณรงค์สร้างจิตส�านึกให้องค์กรทุกภาคส่วน ประชาชน ให้มีความตระหนักถึงความส�าคัญ 

และคุณค่าของแม่น�้า คู คลอง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  

และประชาชน
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ผลผลิต   

 1. โครงการจัดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน�้าแห่งชาติและวันน�้าโลกประจ�าปี 2561 ด�าเนินการจัดงาน 

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี รูปแบบการจัดงาน แบ่งเป็น 1) การบรรยาย

และการเสวนา 2) การจัดนิทรรศการ โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน�้า คณะอนุกรรมการลุ่มน�้า  

คณะท�างานและเครือข่าย ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมจ�านวนผู้เข้า 

ร่วมงาน 1,145 คน ในภาพรวมผู้เข้าร่วมงานมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ ของโครงการจัดงานฯ คิดเป็น 

ร้อยละ 85

 2. โครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้า คู คลอง แห่งชาติ ประจ�าปี 2561 ด�าเนินการจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 20 

กันยายน 2561 จ�านวน 2 แห่ง ดังนี้

  2.1 บริเวณริมแม่น�้านครชัยศรี โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ ต�าบลสามพราน อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มผู้ใช้น�้า เครือข่าย จิตอาสา สถาบัน 

การศึกษา ประชาชน เยาวชน และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน�้า จ�านวน 713 คน 

  2.2 บริเวณริมแม่น�้าแม่กลอง ตลาดเจ็ดเสมียน อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย  

ผู ้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน กลุ ่มผู ้ใช้น�้า เครือข่าย จิตอาสา สถาบันการศึกษา ประชาชน  

เยาวชน และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน�้า จ�านวน 430 คน รูปแบบการจัดงาน ประกอบด้วย 1) การแข่งขันประกวดวาดภาพ

ในหัวข้อ “แม่น�้า คู คลอง ของฉัน” 2) การจัดนิทรรศการ 3) การจัดแสดง ผลไม้หรือของดีในพ้ืนที่/การจัดแสดง 

การท�าอาหารพื้นบ้านจากวัตถุดิบในท้องถิ่น 4) การแสดงบนเวทีเพื่อปลูกจิตส�านึกที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนา 

แม่น�้า คู คลอง 5) การออกร้านค้าจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนครปฐมและราชบุรี  ในภาพรวมผู้เข้าร่วมงานมีระดับ 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของโครงการจัดงานฯ คิดเป็นร้อยละ 81

ผลลัพธ์ 

 องค์กรทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความตระหนักรู้คุณค่าของทรัพยากรน�้า  

ร่วมกันดูแล รักษา อนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน�้าให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

เงื่อนไขความส�าเร็จ  

 1. กรมทรัพยากรน�้าให้ความส�าคัญในการจัดกิจกรรมวันส�าคัญด้านทรัพยากรน�้าระดับชาติ

 2. การได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่
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โครงการจัดงานเนื่องในงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน�้าแห่งชาติและวันน�้าโลก ประจ�าปี 2561

โครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้า คู คลอง แห่งชาติ ประจ�าปี 2561
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2. โครงการด�าเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน�้า 25 ลุ่มน�้าหลัก

 รัฐบาลได ้ก�าหนดนโยบายส�าคัญให ้ม ี

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศ โดย

คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 

2558 เห็นชอบแผนยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการ

ทรพัยากรน�า้ของประเทศ (ปี พ.ศ.2558 - 2569) 

ตามที่ คณะกรรมการก�าหนดนโยบายและ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าเสนอ และ 

มอบหมายให้คณะกรรมการทรพัยากรน�า้แห่งชาติ 

(กนช.) น�าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้าไปสู่การปฏิบัติ กรมทรัพยากรน�้าใน

ฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน�้า

แห่งชาตแิละมภีารกิจรบัผดิชอบในการด�าเนนิงาน 

ตามยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการ ได้แก่ 

การสนับสนุนองค์กรชุมชน องค์กรลุ ่มน�้าและ

เครือข่ายระหว่างลุ่มน�้าทุกระดับ การจัดท�าแผน

ยุทธศาสตร ์/แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการใน 

ภาวะปกติและภาวะวิกฤตในระดับประเทศและ 

ระดับลุ่มน�้า การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม เป็นต้น ได้ด�าเนินการจัดตั้งองค์กรลุ่มน�้าใน25 ลุ่มน�้าหลัก ได้แก่ 

คณะกรรมการลุ่มน�้า คณะอนุกรรมการลุ่มน�้าด้านต่างๆ คณะท�างานลุ่มน�้าระดับจังหวัด คณะท�างานลุ่มน�้าสาขาและ 

กลุ่มเครือข่าย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจาก 

ทุกภาคส่วน การพัฒนาศักยภาพ และการเผยแพร่และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ดังนั้นเพ่ือให้การด�าเนินงานสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศ จึงจ�าเป็นต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท�าแผนบริหาร

จัดการทรัพยากรน�้าในระดับประเทศ ระดับลุ่มน�้า และระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งมีกรอบขั้นตอนการจัดท�าแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้า ประกอบด้วย วิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องและการด�าเนินงานที่ผ่านมา ติดตามแผนงาน/โครงการ ปี 2561 

ที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ ่มน�้า 

แบบบูรณาการ และประชุมองค์กรลุ่มน�้าในทุกระดับ

AW ���������������������������61-2.indd   34 27/8/2562   10:05:41



รายงานประจ�าปี 2561 กรมทรัพยากรน�้า

35

ผลผลิตและผลลัพธ์

 1. 25 ลุ่มน�้าได้ด�าเนินการตามขั้นตอนการจัดท�าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน�้าเป็นผลส�าเร็จและได้แผนบริหาร

จัดการทรัพยากรน�้าที่ผ่านคณะกรรมการลุ่มน�้าครบทั้ง 25 ลุ่มน�้า

 2. ประชาชน องค์กรลุ่มน�้า 25 ลุ่มน�้าหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เจ้าหน้าที่และเครือข่าย มีความรู้  

มีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลุ่มน�้า ไม่น้อยกว่า 20,000 คน และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80

เงื่อนไขความส�าเร็จ  

 1. ลุ่มน�้ามีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า และขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ เป็นผลให้การด�าเนินการ

บริหารจัดการลุ ่มน�้า สามารถพัฒนาแนวทางและขยายผลการด�าเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีลุ่มน�้า และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

ของประเทศ

 2. การได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
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3.3 การจัดการน�้าอุปโภค บริโภค

 ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน�้าอุปโภคบริโภค  

กรมทรัพยากรน�้ามีหน้าที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การเติบโต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการวัดผลตามตัวชี้วัดที่ “ประชาชนมีน�้าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้าอุปโภคบริโภค ในราคาที่เป็นธรรม” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภารกิจด้าน 

การจัดการน�้าอุปโภคบริโภค ของกรมทรัพยากรน�้า ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย ได้แก่ การยกระดับมาตรฐาน 

การจัดการน�้าอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู ้รับผิดชอบหลักในการจัดการบริการสาธารณะ 

ด้านน�้าอุปโภคบริโภค การคุ้มครองผู ้บริโภคในเขตเมืองในกรณีประปาสัมปทาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้า 

ในหน ่วยงานราชการตามนโยบายของ

รัฐบาล และการขยายผลงานศึกษาวิจัย 

ด ้ านการพัฒนาระบบน�้ าดื่ มสะอาดใน 

พื้นที่ทุรกันดาร รวมจ�านวน 4 โครงการ 

ประกอบด้วย

 1. โครงการจัดท�าร ่างหลักเกณฑ์

แนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพ

ระบบประปาหมู่บ้าน

 2. โครงการตรวจก� ากับประปา

สัมปทาน

 3. โครงการส ่งเสริมและติดตาม 

การประหยัดน�้าของหน่วยงานภาครัฐ

 4. โครงการนิเทศติดตามผลบ�ารุง

รักษาและตรวจสอบคุณภาพน�้าระบบผลิต

น�้าดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด�าริ

สมเ ด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 

บรมราชกุมารี
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1. โครงการจัดท�าร่างหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

 ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศ (พ.ศ. 2558 - 2569) ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  
“ทุกหมู่บ้านมีน�้าสะอาดอุปโภคบริโภค น�้าเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน�้าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน บริหารจัดการน�้าอย่างย่ังยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน” ในยุทธศาสตร์ที่ 1 
การจัดการน�้าอุปโภคบริโภค ได้ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานคือจัดหาแหล่งน�้า ผิวดิน/น�้าบาดาล และพัฒนาประปา
ชนบทหรือประปาหมู ่บ้าน จ�านวน 7,490 หมู ่บ้าน มีน�้าสะอาดอุปโภคบริโภคภายในปี พ.ศ. 2560 ไว้นั้น และ 
กรมทรัพยากรน�้าได้จัดท�ายุทธศาสตร์กรมทรัพยากรน�้า 20 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2579) โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 น�้าอุปโภคบริโภค 
ได้ก�าหนดเป้าหมายว่า ประชาชนมีน�้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพียงพอและราคาที่เป็นธรรม ซึ่งก็จะสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ข้อ 6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน�้าดื่มที่ปลอดภัยและ
มีราคาที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี 2573 จากการที่กรมทรัพยากรน�้า ได้มีการถ่ายโอนประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไปด�าเนินการเองต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน พบว่าประชาชนในหลายพื้นที่ยังคงประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน�้าอุปโภค บริโภคที่สะอาด ดังนั้น กรมทรัพยากรน�้า จึงต้องด�าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา
หมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด�าเนินการ 
ในเรื่องการจัดท�าร่างหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
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ผลผลิต 
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการและภาคเอกชนตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดท�าร่างหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
 2. มีการจัดท�าเอกสารหลักเกณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมทั้ง CD ข้อมูลและโปรแกรม
ประมวลผลคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน จ�านวน 10,000 ชุดแล้วเสร็จตามกรอบการท�างานภายในปีงบประมาณ 2561 
พร้อมทั้งส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพระบบประปา
หมู่บ้านทั่วประเทศต่อไป 

ผลลัพธ์
 1. มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลคุณภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน ส�าหรับเป็นเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนา 
ยกระดับคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านทั่วประเทศต่อไป 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการน�า 
หลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
ไปเป็นเครื่องมือและกลไก การก�ากับ ดูแล ติดตามประเมินผลคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
 3. ประชาชนในชนบทได้มีน�้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพียงพอและราคาที่เป็นธรรม

เงื่อนไขความส�าเร็จ
 1. หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาคราชการและภาคเอกชนตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดท�าหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ท�าเกิดความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน 
จึงท�าให้การจัดท�าหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 2. เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน�้าทั้งจากส่วนกลางและส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 1-11 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

ในเรื่องของระบบประปาหมู่บ้านเป็นอย่างดี
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2. โครงการตรวจก�ากับประปาสัมปทาน

    การประกอบกิจการประปาสัมปทาน เป็นการด�าเนินการ

ภายใต้กฎหมายกลาง คือ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 

ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 ก�าหนดให้กิจการประปา 

เป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคที่ต้องขอสัมปทานจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยกเว้น กิจการประปาที่มีกฎหมายเฉพาะให้อ�านาจหน่วยงาน 

ได้แก่ การประปานครหลวง ภายใต้พระราชบัญญัติการประปา

นครหลวง พ.ศ. 2510 การประปาส่วนภูมิภาค ภายใต้ 

พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งการประกอบกิจการประปา

สัมปทานด�าเนินการภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายดังนี้

    1 .  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การด�าเนินการเก่ียวกับสัมปทาน

ประกอบกิจการประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของ

ประชาชน พ.ศ. 2554  โดยก�าหนดให ้ภาคเอกชนที่ มี 

ความประสงค์จะด�าเนินการเกี่ยวกับกิจการประปาเพื่อบริการ

ประชาชนต้องขอสัมปทานจากรัฐเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้ใช้น�้าให้ได้รับน�้าสะอาด ปลอดภัยและ 

ราคาเป็นธรรมจากการใช้น�้าประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค ปัจจุบันกิจการประปาสัมปทานที่อยู่ภายใต้การควบคุม ก�ากับ 

ดูแล ของกรมทรัพยากรน�้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจ�านวนประมาณ 60 แห่ง กระจายอยู่ใน 

เขตพื้นที่ 19 จังหวัด 

 2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติกิจการ 

ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการประปา  

ลงวันที่ 30 เมษายน 2553 แต่งตั้งให้ผู ้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าท่ีของกรมทรัพยากรน�้า เจ้าหน้าท่ีส�านักงาน 

ทรัพยากรน�้าภาค และส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจหน้าที่

ในการตรวจสอบ ก�ากับ ดูแล ให้การด�าเนินกิจการประปาเป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 และเงื่อนไข

สัมปทาน  ซึ่งหลักเกณฑ์การด�าเนินการในการตรวจสอบ ก�ากับ ดูแล การประกอบกิจการประปาสัมปทาน ก�าหนดให้มี 

การตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อควบคุม ก�ากับ ดูแล กิจการประปาสัมปทานให้ด�าเนินการอย่างถูกต้องตามเงื่อนไข

สัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปา การด�าเนินการตรวจสอบมีรายละเอียดในการด�าเนินการ คือ การตรวจสอบ

โครงสร้างระบบประปา ตรวจสอบการด�าเนินการจ�าหน่ายน�้าในเรื่องปริมาณน�้า อัตราค่าน�้า ระยะเวลาการให้บริการ 

น�้าประปาและคุณภาพน�้า โดยการตรวจสอบคุณภาพน�้า เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบจะน�าน�้าประปาจากโครงการที่ได้รับสัมปทาน

มาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าเบื้องต้นในพื้นที่ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน�้าประปาดื่มได้  

พ.ศ. 2553 นอกจากนี้ ยังต้องตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ ต่อการด�าเนินกิจการประปาพร้อมให้ค�าปรึกษา สอบถาม 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้น�้า และตรวจสอบการกระท�าผิดเงื่อนไขสัญญาสัมปทานด้วย 
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 กรมทรัพยากรน�้า จึงได้จัดท�าโครงการตรวจก�ากับประปาสัมปทาน เพ่ือให้การด�าเนินการตรวจสอบ ควบคุม ก�ากับ 

การประกอบกิจการประปาสัมปทานเป็นไปตามกฎหมาย โดยมีการตรวจสอบก�ากับติดตามและให้ค�าแนะน�าในการตรวจ 

ก�ากับ ของจังหวัดและผู้รับสัมปทาน เพื่อคุ้มครองประชาชนผู้ใช้น�้าประปาในการอุปโภคบริโภคให้ได้รับน�้าสะอาด ปลอดภัย

และราคาเป็นธรรม รวมทั้งด�าเนินการส่งเสริมการประกอบกิจการประปา

ผลผลิต

 สามารถด�าเนินการตรวจ ก�ากับ และส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานได้ จ�านวน 66 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 

19 จังหวัด

ผลลัพธ์

 1. ผู้รับสัมปทานประกอบกิจการประปา ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิชาการ เกี่ยวกับการด�าเนินการประปา  

ตามข้อบังคับและเงื่อนไขในสัมปทานประกอบกิจการประปาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 2. กิจการประปาสัมปทาน จ�านวน 54 แห่ง ได้รับ 

การตรวจสอบ ควบคุม ก�ากับ ประจ�าทุกป ี  รวมท้ัง 

การส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน จ�านวน 

12 แห่ง

 3. ประชาชนผู ้รับบริการได้รับน�้าประปาที่สะอาด

ปริมาณเพียงพอ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย

 4. บุคลากรที่ รับผิดชอบเก่ียวกับการด�าเนินการ

ประกอบกิจการประปาสัมปทาน ได้รับความรู้และสามารถ

ด�าเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมายก�าหนด

เงื่อนไขความส�าเร็จ

 การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และ

วิชาการเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการประปา ข้อบังคับและ

เงื่อนไขสัมปทานประกอบกิจการประปาและกฎหมายอ่ืน 

ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นมาตรฐานในการตรวจก�ากับประปา

สัมปทานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 

และส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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3. โครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน�้าของหน่วยงานภาครัฐ

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 

2558 ได ้รับทราบแนวทางการประหยัดน�้ าใน 

หน่วยงานภาครัฐตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน�้า

แห ่งชาติ ท่ีขอความร ่วมมือทุกภาคส ่วนร ่วมกัน

ประหยัดน�้า โดยให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้น�้า 

อย่างน้อยร้อยละ 10 พร้อมรายงานผลทุกเดือน ทั้งนี้

แนวทางประหยัดน�้าในหน่วยงานภาครัฐดังกล่าว 

ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อการประหยัดน�้าระยะส้ัน 

ให้หน่วยงานภาครัฐด�าเนินมาตรการประหยัดน�้า 

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤติการขาดแคลนน�้ารวมถึง

สร้างความเสมอภาคระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการลด

ปริมาณการใช้น�้าลง ให้ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ส�า นักงาน ก.พ.ร. )  ก�าหนดให ้ 

“ผลการประหยัดน�้า”เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของ

ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้บริหารระดับสูงทุกหน่วยงาน 

รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงาน

ตุลาการ หน่วยงานรัฐสภา และโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเริ่ม

ในป ีพ .ศ .  2559 ให ้ส� านักงาน ก .พ .ร .  และ 

กรมทรัพยากรน�้า ร ่วมกันพิจารณาก�าหนดเกณฑ  ์

ที่จะใช ้ส�าหรับการประเมินผล กรมทรัพยากรน�้า 

ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการทรพัยากรน�า้แห่งชาติ (ขณะนัน้) ได้รบัมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพด�าเนนิการ 

และจากรายงานผลการด�าเนินงานเข ้าเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน�้า มีหน่วยงานลงทะเบียนเข ้าร ่วมโครงการ 

จ�านวน 409 หน่วยงาน ผลการด�าเนินงานปี 2559 มีหน่วยงานลดการใช้น�้าได้มากกว่าร้อยละ 10 จ�านวน 184 หน่วยงาน 

คิดเป็นร้อยละ 43.52 และกรมทรัพยากรน�้าได้แจ้งผลคะแนนให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ทราบแล้ว และในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 กรมทรัพยากรน�้าได้รับการสนับสนุนงบประมาณด�าเนินงานโครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน�้า 

ของหน่วยงานภาครัฐ
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ผลผลิตและผลลัพธ์

 1. มีแนวทางการติดตามประเมินผลการประหยัดน�้าในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยให้หน่วยงานได้รับทราบสถานการณ์

การใช้น�้าในแต่ละเดือนท�าให้ทราบแนวโน้มของการใช้น�้า       

 2. มีการส่งเสริมการประหยัดน�้าของหน่วยงานภาครัฐ

 3. มีการสร้างจิตส�านึกให้ตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมการประหยัดน�้าของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ

 4. หน่วยงานภาครัฐได้รับการส่งเสริมการประหยัดน�้า จ�านวน 200 หน่วยงาน

เงื่อนไขความส�าเร็จ

 1. มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน�้าของหน่วยงานภาครัฐ

 2. มีหน่วยงานภาครัฐได้รับการสนับสนุน สร้างจิตส�านึก ตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการประหยัดน�้าในหน่วยงาน
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4. โครงการนิเทศติดตามผลบ�ารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน�้าระบบผลิตน�้าดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็ก 

และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยและจัดสร้างระบบผลิตน�้าด่ืมชนิดทรายกรองช้า ขนาด 100 ลิตร 

ต่อช่ัวโมง ในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา มีการพัฒนารูปแบบของระบบผลิตน�้าดื่มเรื่อยมา  

โดยการออกแบบตามสภาพแวดล้อมในพื้นที่ และบริบทของสถานศึกษา ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ 1) ศูนย์การเรียนรู้ 

ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) 2) โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน และ 3 ) โรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยมีรูปแบบ

ของระบบผลิตน�้าดื่มจัดสร้างและสาธิตการใช้งาน ให้แก่สถานศึกษาและชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษา 2 รูปแบบ ได้แก่  

1) ระบบผลิตน�้าดื่มชนิดทรายกรองช้า ขนาด 100 ลิตรต่อชั่วโมง ใช้งานในพ้ืนที่สูง โดยใช้งานร่วมกับระบบประปาภูเขา 

และไม่ใช้ไฟฟ้า และ 2) ระบบผลิตน�้าดื่มชนิดใช้ไฟฟ้า ใช้งานในพื้นที่ที่มีระบบประปาแต่ยังมีคุณภาพน�้าไม่ได้มาตรฐาน 

เพียงพอในการบริโภค และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมทรัพยากรน�้าจัดสรรงบประมาณในการศึกษา วิจัยเรื่อง 

การศึกษารูปแบบการขยายผลการใช้งานระบบผลิตน�้าดื่ม ชนิดทรายกรองช้าในพ้ืนที่ทุรกันดารอ�าเภออมก๋อยและอ�าเภอ

แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ท�าให้ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 1  มีหลักสูตร มาตรฐาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน�้าดื่ม 

และด�าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการปรับแผนงานจากงบประมาณ โครงการนิเทศติดตามผลบ�ารุงรักษา

และตรวจสอบคุณภาพน�้าในระบบผลิตน�้าดื่ม มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน                          
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ผลผลิต 
  1. ด�าเนินการติดตามผลการใช้งานระบบผลิตดื่ม ตรวจสอบคุณภาพน�้า สอนสาธิตการบ�ารุงรักษา ให้แก่ผู้ดูแลระบบฯ 
ในสถานศึกษาฯเป้าหมาย รวม 300 แห่ง ในจังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา ล�าปาง ตาก 
 2. จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน�้าด่ืม โดยปรับหลักสูตรให้มีการถ่ายทอดความรู ้ ทั้งระบบผลิต 
น�้าด่ืมชนิดทรายกรองช้าฯ และระบบผลิตน�้าด่ืมชนิดใช้ไฟฟ้า ให้แก่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน 2 รุ่น  
ในอ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และอ�าเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดต้ังศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีระบบผลิตดื่ม 
ชนิดทรายกรองช้าขนาด 100 ลิตรต่อชั่วโมง ในโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และ โรงเรียนไทยรัฐ 
วิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 3. กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซม ล้างระบบผลิตน�้าด่ืม ในการร่วมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชด�าเนินทรงเย่ียมและติดตามงานฯ ในสถานศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนรางวัลอินทิราคานธี  โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ  ศิวะโกเศศ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
และ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ผลลัพธ์   
 1. ระบบผลิตน�้าดื่มสามารถผลิตน�้าให้บริการแก่ครูและนักเรียน ตลอดจนประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบระบบผลิตน�้าดื่มมีความรู้ความสามารถในการใช้งานและบ�ารุงรักษา                                                                                                
 3. ครูและนักเรียน ตลอดจนประชาชนมีน�้าสะอาดเพื่อการบริโภคอย่างต่อเนื่อง        
 4. เกิดการขยายผลการใช้งานระบบผลิตน�้าด่ืมชนิดทรายกรองช้าขนาด 100 ลิตรต่อช่ัวโมง มีการจัดสร้างเพิ่มขึ้น 
โดยหน่วยงานที่มีศักยภาพในชุมชนพื้นที่สูง                                           
 5. มีศูนย์การเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน�า้ดื่มชนิดทรายกรองช้าขนาด 100 ลิตรต่อชั่วโมง                                                                                                                  

เงื่อนไขความส�าเร็จ   
 มีการประเมินผลทางเทคนิควิชาการ มีการจัดการ
ความรู้ และพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ 
องค์ความรู ้ให้แก่บุคลากรในพื้นที่อย่างครอบคลุม เพ่ือ 

ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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3.4 การต่างประเทศ

 ภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศจ�าเป็นต้องมีการประสานงานและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือมุ่งหวัง

ให้เกิดความร่วมมือด้านน�้าท่ีเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นผ่านรูปแบบความร่วมมือต่างๆ เช่น ความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี  

การด�าเนินงานในฐานะสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงความจ�าเป็นในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู ้และ

ประสบการณ์ในการบริหารจัดการน�้ากับหน่วยงานของต่างประเทศ เพื่อน�าเทคโนโลยีและแนวทางการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ 

(Best Practices) มาปรับใช้กับการบริหารจัดการน�้าของประเทศไทย ดังนั้น กรมทรัพยากรน�้า จึงต้องมีการพัฒนาและ 

เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพเพียงพอที่จะสามารถขับเคลื่อนงานความร่วมมือ

ระหว่างประเทศส่งผลให้ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านน�้ามีความก้าวหน้าและขยายขอบเขตความร่วมมือ 

ให้กว้างขวางขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินโครงการ จ�านวน 6 โครงการ ประกอบด้วย

 1. โครงการถ่ายโอนภารกิจหลักการบริหารจัดการลุ่มน�้าของ MRC สู่ประเทศสมาชิก

 2. โครงการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง ครั้งที่ 24

 3. โครงการเงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง

 4. โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

 5. การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินเปรียบเทียบและก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานขององค์กรลุ่มน�้า

อย่างเป็นระบบ (International Workshop on RBO Performance Benchmarking)

 6.  โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการ

ไฟฟ้าพลังน�้าในแม่น�้าโขงสายประธาน

1. โครงการถ่ายโอนภารกิจหลักการบริหารจัดการลุ่มน�้าของ MRC สู่ประเทศสมาชิก

 คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (Mekong River Commission: MRC) ประกอบด้วยประเทศภาคีสมาชิก 4 ประเทศ 

ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทย 

เป็นองค์กรที่ท�าหน้าที่ในการบริหารจัดการน�้า และทรัพยากรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในลุ ่มน�้าโขงตอนล่าง เพื่อให้เกิด 

ความเป็นธรรมและความย่ังยืนในการใช้ทรัพยากรร่วมกันของประเทศสมาชิก ซึ่งในการด�าเนินการบริหารจัดการฯ ในระดับ

ภูมิภาคลุ่มน�้าโขงตอนล่างนั้น MRC จะมีการก�าหนดแผนกลยุทธ์ของคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (MRC Strategic Plan)  

ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน�้าของคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (Basin Development Strategy: BDS) 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการถ่ายโอนภารกิจหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าสู่ประเทศสมาชิก

 ภายใต้นโยบายรัฐบาลของราชอาณาจักรไทยในการด�าเนินงานของหน่วยงานราชการนั้น ต้องด�าเนินการตาม 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 ที่มุ่งการพัฒนาระบบราชการไทย 

ให้มีความเป็นเลิศ สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ โดยยึดหลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

(Good Governance) และประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งก�าหนดวิธีการและกลไกในการถ่ายทอดนโยบายรัฐบาลไปสู่

การปฏิบัติของส่วนราชการต่างๆ ไว้ตามมาตรา 16 ของพระราชกฤษฎีกาฯ ก�าหนดให้ส ่วนราชการต้องจัดท�า 

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

ซึ่งมีผลผูกพันกับการได้รับงบประมาณประจ�าปี

 การด�าเนินการบริหารจัดการลุ่มน�้าโขงตอนล่างในส่วนของการด�าเนินงานภายในประเทศไทย จึงได้จัดท�าแผนปฏิบัติ

การระดับประเทศ (National Indicative Plan: NIP) เพื่อเป็นกรอบแผนงานในการด�าเนินงานของประเทศไทยในระยะเวลา 

5 ปี ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ ได้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2558 และเพื่อให้เกิดการด�าเนินงานและการพัฒนาลุ่มน�้าโขงอย่างต่อเนื่อง 
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จึงต้องมีการจัดท�าแผนปฏิบัติการฯ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 ซ่ึงต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศและ 

ระดับภูมิภาค โดยน�ากรอบของ MRC มาพิจารณาพร้อมกับค�านึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติฉบับที่ 11 - 12 และแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 - 2569  

รวมถึงประสบการณ์การด�าเนินงานและการถอดบทเรียนจากการจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับประเทศที่ผ ่านมา  

(พ.ศ. 2554 - 2558) อีกทั้งยังมีการบูรณาการโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และองค์กรลุ่มน�้าเข้าไว้ด้วย                                                       

ผลผลิตและผลลัพธ์  

 มีการบูรณาการการบริหารจัดการน�้าในระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม 8 จังหวัดริมน�้าโขง หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

และประเทศสมาชิกลุ่มน�้าโขงตอนล่าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการถ่ายโอน

ภารกิจหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าสู่ประเทศสมาชิก

เงื่อนไขความส�าเร็จ

 เน่ืองจากเป็นพันธกรณีที่จะด�าเนินการร่วมกันตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือแม่น�้าโขงตอนล่างในการถ่ายโอน

ภารกิจหลักการบริหารจัดการลุ่มน�้าของ MRC สู่ประเทศสมาชิก มีเป้าหมายมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ก่อให้เกิดความมีชีวิตที่ดีของ

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้าโขงของไทย มีการเชื่อมโยงและเครือข่ายการท�างานร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคม หน่วยงาน

ราชการ หน่วยงานเอกชน และสถาบันการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนจึงจ�าเป็นต้องมีการบูรณาการการด�าเนินงาน 

งบประมาณร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาลุ่มน�้าโขงตอนล่างให้เกิดความยั่งยืน
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2. โครงการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง ครั้งที่ 24

 การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง คร้ังที่ 24 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิก 

คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (Mekong River Commission: MRC) จ�านวน 4 ประเทศ ประกอบด้วย ราชอาณาจักรไทย  

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประเทศคู่เจรจา มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและ

ก�าหนดนโยบายความร่วมมือในการพัฒนาลุ่มแม่น�้าโขงอย่างยั่งยืน การบริหารองค์กรของคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง และ

ก�าหนดแนวทางความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา หุ้นส่วนการพัฒนาและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

 นายกรัฐมนตรีมีบัญชาอนุมัติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

คณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง ครั้งที่ 24 (The 24th Meeting of Mekong River Commission Council)  

ร่วมกับส�านักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) ระหว่าง 

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัล พัทยา รีสอร์ท อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และ

อนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หรือผู้แทน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 

เป็นองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ 

 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติกรอบการหารือส�าหรับการประชุมคณะมนตรี  

คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง ครั้งที่ 24 และเห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง 

ตามประเด็นในกรอบการหารือฯ ตามที่กรมทรัพยากรน�้าเสนอ                                                 

ผลผลิต

 ด�าเนินการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2561 รับทราบผลการประชุมคณะมนตรี  

คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง ครั้งที่ 24 สาระส�าคัญ ดังนี้

 1. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธาน

คณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง พ.ศ. 2560 ท�าหน้าท่ีประธานการประชุม โดยมีผู ้เข้าร่วมการประชุมฯ  

ประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรน�้าและอุตุนิยมวิทยาแห่งกัมพูชา (H.E. Mr. Bun Hean) รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป.ลาว (H.E. Mme. Bounkham Vorachit) รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งเวียดนาม (H.E. Mr. Nguyen Linh Ngoc) ผู้แทนถาวรสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ประจ�าคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ประจ�าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) 

ในฐานะประเทศคู่เจรจา และผู้แทนหุ้นส่วนการพัฒนาและองค์กรที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 9 องค์กร   

 2. การอนุมัติแผนด�าเนินงานประจ�าปี 2561 ของคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง ซึ่งก�าหนดกิจกรรมโครงการและ 

เป้าหมายการด�าเนินงานรายปี ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของคณะกรรมาธิการฯ พ.ศ. 2559 - 2563 ประกอบด้วย 

รายรับจ�านวน 15.64 ล้านเหรียญสหรัฐ (เงินอุดหนุนจากประเทศสมาชิก เงินสนับสนุนจากหุ ้นส่วนการพัฒนา  

ค่าธรรมเนียมส�าหรับการบริหารงาน และอื่นๆ) รายจ่ายจ�านวน 13.60 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อด�าเนินกิจกรรมหลักรวม   

7 ด้าน คือ 1) การศึกษาวิจัย 2) การจัดท�ากลยุทธ์ 3) การจัดท�าแนวปฏิบัติการด�าเนินงาน 4) การด�าเนินงานตามระเบียบ

ปฏิบัติการใช้น�้า จ�านวน 5 ฉบับ 5) การพัฒนาความร่วมมือ 6) การตรวจติดตามด้านทรัพยากรน�้า 7) การพัฒนาองค์กร 

ทั้งนี้ได้มีการแบ่งกิจกรรมโครงการตามล�าดับความส�าคัญชุดที่ 1 จ�านวน 39 กิจกรรมหลัก และล�าดับความส�าคัญชุดที่ 2 

จ�านวน 21 กิจกรรมหลัก 
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 3. การอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มแม่น�้าโขง และแผน ปฏิบัติการ 

(Mekong Adaptation Strategy and Action Plan: MASAP) เพื่อเป็นเอกสารเชิงนโยบายของประเทศสมาชิก  

ที่มีการน�าเสนอการจัดล�าดับความส�าคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการด�าเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ในลุ ่มแม่น�้าโขง โดยระบุถึงความเสี่ยงและการเสริมสร ้างความยืดหยุ ่นต ่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

จากสถานการณ์จ�าลองสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตรวม 3 สถานการณ์ และน�าเสนอสรุปผลการศึกษา 

การประเมิน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับลุ่มน�้าจ�านวน 7 ด้าน คือ อุทกวิทยา น�้าท่วม น�้าแล้ง 

ไฟฟ้าพลังน�้า ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางอาหาร และเศรษฐกิจสังคม รวมทั้งมีการจัดท�า

ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเพื่อการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในลุ่มแม่น�้าโขง

 4. การอนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการและการพัฒนาการประมงในระดับลุ่มน�้า (Basin wide Fisheries 

Management and Development Strategy: BFMS) จัดท�าข้ึนเพ่ือก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรประมงในลุ่มน�้าโขง โดยมีสาระส�าคัญ ประกอบด้วย 1) การตรวจติดตามด้านการประมง การวิเคราะห์ การสร้าง

แบบจ�าลองและการประเมินผล 2) การอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น�้าท่ีส�าคัญ (Conservation of Key Habitats)  

3) การเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้า การปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าและการเพ่ิมพ้ืนท่ีแหล่งท่ีอยู่อาศัยสัตว์น�้า (Fisheries Enhancement, 

Restocking or Habitat Enhancement) 4) การประมงและการเกษตรกรรม การชลประทานที่เป็นมิตรกับสัตว์น�้า 

(Fisheries and Fish Friendly Irrigation and Agriculture)  5) การพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น�้า (Aquaculture  

Development) 6) มิติหญิงชายทางการประมง (Gender and Fisheries) 7) การจัดการประมงแบบมีส่วนร่วม  

(Fisheries co-management) 8) การจัดการประมงข้ามพรมแดน (Transboundary Issue and Shared Fish Stocks) 

9) การพัฒนาน�้าและการประมง (Water Development and Fisheries) และ 10) การประมงลุ่มน�้าโขงตอนล่างและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Fisheries and Climate Change) 

 5. การอนุมัติการจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขงจากประเทศสมาชิก ส�าหรับปี พ.ศ. 2562-2573 

โดยที่สัดส่วนการจ่ายเงินอุดหนุนที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบันจะมีผลถึงปี 2561 กล่าวคือ ไทย ร้อยละ 30 กัมพูชา ร้อยละ 20 

ลาว ร้อยละ 20 เวียดนาม ร้อยละ 30 ดังนั้นในปี 2562 เป็นต้นไป จะมีสัดส่วนการจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 

(กัมพูชา ลาว) และลดลง ร้อยละ 1 (ไทย เวียดนาม) ในทุกๆ 3 ปี เพื่อให้ในปี 2573 ประเทศสมาชิกจะมีสัดส่วนการจ่าย

เงินอุดหนุนเท่ากันที่ร ้อยละ 25 ทั้งน้ี เงินอุดหนุนรวมของประเทศสมาชิกจะมีการปรับฐานเพิ่มขึ้นทุกปีในอัตรา  

ร้อยละ 10 ดังตารางการจ่ายเงินอุดหนุนฯ 

 6. การเพิ่มพูนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา (จีน-เมียนมา) หุ้นส่วนการพัฒนาและความร่วมมือในภูมิภาค 

ประกอบด้วย 1) ความร่วมมือกับจีนและเมียนมาในฐานะประเทศคู่เจรจา อาทิ การศึกษาวิจัยร่วมด้านอุทกวิทยา  

การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการตะกอนของเขื่อน การจัดท�าแผนพัฒนาลุ ่มน�้า 

ในเมียนมา 2) การแสดงความจ�านงสนับสนุนงบประมาณของหุ้นส่วนการพัฒนา (เพ่ิมเติม) คือ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น  

3) การขยายกิจกรรมความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ อาทิ อาเซียน สถาบันการพัฒนาแห่งเกาหลี ราชอาณาจักรโมร็อกโก 

คณะกรรมาธิการแม่น�้ามิสซิสซิปปีแห่งสหรัฐอเมริกา คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจ�า

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ฯลฯ 
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 7. การเตรียมการจัดประชุมสุดยอดผู้น�าลุ่มน�้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3 (The 3rd Mekong River Commission 
Summit) ในวันท่ี 5 เมษายน 2561 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกัมพูชา  
จะกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม ร่วมกับนายกรัฐมนตรีลาว เวียดนาม จีน และเมียนมา โดยในการประชุม
ครั้งน้ีมีแนวคิดหลัก คือ “การเพิ่มพูนความพยายามและความเป็นหุ้นส่วน เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนของ 
ลุ่มแม่น�้าโขง (Enhancing Joint Efforts and Partnerships towards the Achievement of the Sustainable  
Development Goals in the Mekong River Basin)” และการร่วมรับรองปฏิญญาเสียมราฐ พ.ศ. 2561  
โดยผู้น�าประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง 

ผลลัพธ์
 1. พัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาลุ่มแม่น�้าโขงอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบความตกลงฯ ปี พ.ศ. 2538 รวมถึง 
การคุ้มครองสภาพแวดล้อมและความสมดุลทางนิเวศวิทยาของลุ่มน�้าโขง
 2. การก�าหนดนโยบายความร่วมมือ เพ่ือน�าไปสู่การก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานและการอนุมัติงบประมาณ  
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในแม่น�้าโขง
 3. การป้องกันความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านที่เกิดจากการแย่งกันใช้น�้า 
 4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน�้าข้ามพรมแดนที่ทันสมัยในระดับสากลและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจสีเขียว
และมีแนวทางการรักษาความมั่นคงด้านอาหาร น�้า และพลังงาน
 5. เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศด้านการประสานและการเจรจาระหว่างประเทศ รวมถึง 
การบริหารจัดการน�้าข้ามพรมแดน

เงื่อนไขความส�าเร็จ
 1. การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการด�าเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ และ 
การด�าเนินงานภายในประเทศ
 2. การบูรณาการและก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในประเด็น 

ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนราชการอื่น อาทิ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประมง ฯลฯ 
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3. โครงการเงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง

 รัฐบาลประเทศไทยมีพันธกรณีต้องจ่ายเงินสนับสนุนประจ�าปีแก่คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (Mekong River  

Commission มีชื่อย่อว่า MRC) ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาลุ่มแม่น�้าโขงอย่างยั่งยืน  ปี พ.ศ. 2538 

ข้อ 14 ได้ก�าหนดให้ประเทศสมาชิกจ่ายเงินอุดหนุนเท่าเทียมกันเป็นรายปี เพ่ือจ่ายให้แก่ MRC ส�าหรับใช้ในการบริหาร

จัดการ พัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า รวมถึงทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้องในลุ่มแม่น�้าโขง เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง

ประเทศภาคีสมาชิก 4 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรไทย 

และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ต่อมาการจ่ายเงินอุดหนุนได้เปล่ียนมาเป็นการจ่ายตามความสามารถทางการเงิน 

ของแต่ละประเทศ โดยน�าเอารายได้ประชาชาติต่อหัวประชากร พื้นที่ชลประทาน พื้นที่รับน�้าที่อยู่ภายในลุ่มแม่น�้าโขง 

ตอนล่างของแต่ละประเทศมาคิดค�านวณ  ได้ตารางการจ่ายเงินอุดหนุนส�าเร็จรูประยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-2557  

ซึ่งที่ประชุมคณะมนตรี (Council) ของ MRC ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2543 ณ ปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ได้ให้ความเห็นชอบ และได้เริ่มใช้ตารางการจ่ายเงินอุดหนุนในปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา

ผลผลิต

 1. มีการวางแผนพัฒนาลุ่มน�้าร่วมกันโดยการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิก 

 2. มีการใช้น�้าอย่างสมเหตุสมผล และเป็นธรรมเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ร่วมกันสูงสุด และเกิดผลกระทบ 

ที่เป็นอันตรายน้อยที่สุด

 3. ในการพิจารณาใดๆ จะต้องด�าเนินการคุ ้มครองและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู ่ใน 

ความสมดุลทางนิเวศวิทยาที่มีลักษณะเฉพาะของลุ่มน�้านี้

 4. มีการส่งเสริมและสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคลุ่มน�้าโขงให้เข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

และการจัดการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้สมดุล  
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ผลลัพธ์

 เป็นการบริหารองค์กรร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และด�าเนินการได้ เพ่ือปฏิบัติตามความตกลง ตลอดจน

โครงการ แผนงาน และกิจกรรมที่ด�าเนินการภายใต้ความตกลงในความร่วมมือและการประสานงานกับประเทศภาคี

สมาชิกแต่ละประเทศและประชาคมระหว่างประเทศ และเพื่อพิจารณาแก้ไขเรื่องต่างๆ ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้

และการพัฒนาทรัพยากรน�้าและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องของลุ่มแม่น�้าโขงในเวลาอันควรและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน

เงื่อนไขความส�าเร็จ

 เกิดความร่วมมือกันในทุกด้านของการพัฒนาที่ยั่งยืน การใช้ การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าและ

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องของลุ่มแม่น�้าโขง เช่น การชลประทาน ไฟฟ้าพลังงานน�้า การเดินเรือ การป้องกันน�้าท่วม การประมง 

การล่องซุง สันทนาการ และการท่องเที่ยว ในลักษณะท่ีจะท�าให้การใช้น�้าในประเภทต่างๆ และผลประโยชน์ร่วมกัน 

ของประเทศภาคีทั้งปวงบรรลุผลสูงสุดและให้ผลกระทบที่เป็นอันตรายอันเกิดเน่ืองมาจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ 

และจากการกระท�าของมนุษย์ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
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4. โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

 ปัจจุบันปัญหาด้านน�้า อาทิ น�้าท่วม น�้าแล้ง และคุณภาพน�้า รวมถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ 

ภูมิอากาศที่มีต่อทรัพยากรน�้า จัดเป็นปัญหาส�าคัญในระดับต้นๆ ที่ทุกประเทศท่ัวโลกต่างให้ความส�าคัญและมุ่งแสวงหา

แนวทางแก้ไขร่วมกัน ในรูปแบบของการเจรจาความร่วมมือท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี การจัดเวทีการประชุม 

ในระดับนานาชาติและระดับโลก การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน รวมถึง 

การจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน�้า ทั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็น แนวทางการด�าเนินงาน 

ที่เป็นเลิศ และทางออกในการแก้ไขปัญหาจากผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญทั่วทุกมุมโลก ในการประชุมระดับโลก 

มักจะมีบุคคลส�าคัญระดับประเทศเข้าร่วมน�าเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายด้านน�า้ของประเทศตน รวมถึงลงมติในประเด็นที่

ยอมรับร่วมกัน กรมทรัพยากรน�้า ในฐานะหน่วยงานด้านน�้า ซึ่งมีภารกิจในการบริหารจัดการน�้าในภาพรวมของประเทศ  

ก็มีความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี เช่น ความร่วมมือไทย-ออสเตรเลีย ไทย-เยอรมนี  

ไทย-จีน ไทย-สิงคโปร์ ไทย-ลาว รวมถึงการเป็นภาคีสมาชิกกับองค์การระหว่างประเทศที่มีข้อผูกพัน/ข้อตกลงที่จะต้อง

ด�าเนินการร่วมกันภายใต้กรอบแผนงานที่ก�าหนด เช่น ความร่วมมือภายใต้คณะท�างานอาเซียนว่าด้วยการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้า (ASEAN Working Group on Water Resources Management: AWGWRM) โครงการอุทกวิทยา

นานาชาติของยูเนสโก (UNESCO - International Hydrological Programme: IHP) สมาชิกเครือข่ายองค์กรลุ่มน�้า 

แห่งภูมิภาคเอเชีย (Network of Asian River Basin Organizations: NARBO) สมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (UN) 

คณะกรรมาธิการลุ ่มน�้าโขง (Mekong River Commission: MRC) ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นท่ีชุ ่มน�้า อนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ซึ่งท�าให้ผู ้บริหารและบุคลากรกรมทรัพยากรน�้า  

โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ จ�าเป็นจะต้องมีการเดินทาง เพื่อเข้าร่วมการประชุม เจรจา และแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์กับบุคลากรของหน่วยงานในต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศเป็นประจ�าทุกปีเช่นเดียว

กับหน่วยงานด้านน�้าอื่นๆ 
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ผลผลิตและผลลัพธ์      

 1. มีการด�าเนินงานอันเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุม

 2. มีการน�าองค์ความรู้และนวัตกรรมมาเผยแพร่ให้แก่บุคลากรกรมทรัพยากรน�้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบ

และใช้ประโยชน์

 3. บุคลากรกรมทรัพยากรน�้าได้เพิ่มพูนศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการน�้า 

 4. มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น

เงื่อนไขความส�าเร็จ

 โครงการด�าเนินงานด้านน�้าอันเกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศจ�าเป็นต้องมีการขับเคลื่อนโดยอาศัยปัจจัยร่วม

อย่างเพียงพอ เช่น บุคลากร องค์ความรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั้งงบประมาณ ซึ่งปัจจัย

ที่กล่าวมานั้นยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรคส�าคัญที่ท�าให้กิจกรรมหรือโครงการความร่วมมือด้านน�้ายังไม่ประสบผลส�าเร็จ

เท่าที่ควร
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5. การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินเปรียบเทียบและก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานขององค์กรลุ่มน�้า

อย่างเป็นระบบ (International Workshop on RBO Performance Benchmarking)

 ประเทศไทยแบ่งขอบเขตการบริหารจัดการน�้า 

ออกเป็น 25 ลุ่มน�้า โดยมีคณะกรรมการลุ่มน�้า (River 

Basin Committee: RBC) เทียบเท่าองค์กรลุ่มน�้า (River 

Basin Organization: RBO) ท�าหน้าที่ในการจัดท�าแผน

และบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ลุ ่มน�้า และมีส�านักงาน

ทรัพยากรน�้ าภาค  1 -11 ท� าหน ้ าที่ เ ลขานุ การ 

คณะกรรมการลุ ่มน�้า ซึ่งได้น�าหลักการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการ (IWRM) มาใช้เป็นแนวทาง

หลักในการด�าเนินงาน เนื่องจากเป็นวิธีการที่ได ้รับ 

การยอมรับอย ่างกว ้างขวางว ่ามีประสิทธิภาพใน 

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า ช่วยลดความขัดแย้ง 

เพิ่มผลประโยชน์ให้กับพื้นที่ลุ่มน�้า และมีความสอดคล้อง

กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยองค์กรลุ่มน�้ามีบทบาท

ที่ส�าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการให้บรรลุผลส�าเร็จ ดังนั้น 

จึงจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงการด�าเนินงานขององค์กร 

ลุ่มน�้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆ ทั่วไป 

 การประเมินเปรียบเทียบและก�าหนดเป้าหมาย 

การด�าเนินงานขององค์กรลุ่มน�้าอย่างเป็นระบบ (RBO  

Performance Benchmarking) ได้ถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการด�าเนินงานขององค์กรลุ่มน�้า โดยมี 

การเปิดตัวครั้งแรกในการประชุมว่าด้วยเรื่องน�้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 2 (2nd Southeast Asia  

Water Forum) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย หลังจากที่ได้มีการออกแบบโดยการมีส่วนร่วม และเริ่มด�าเนินการในพื้นที่ลุ่มน�้า

น�าร่องของอินโดนีเซีย และต่อมาได้ขยายผลไปสู่ลุ ่มน�้าอื่นๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันได้รับ 

การสนับสนุนการด�าเนินงานโดยเครือข่ายองค์กรลุ ่มน�้าแห่งภูมิภาคเอเชีย (Network of Asian River Basin  

Organizations: NARBO) และศูนย์การบริหารจัดการองค์กรลุ่มน�้า (Center for River Basin Organization and  

Management: CRBOM) ส�าหรับประเทศไทย เมื่อปี 2556 NARBO และ CRBOM ได้สนับสนุนการจัดฝึกอบรม RBO 

Performance Benchmarking ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน�้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลุ่มน�้ามูลตอนบน  

 ในการนี้ เพื่อเผยแพร่เครื่องมือดังกล่าว ซึ่งสนับสนุนการด�าเนินงานตามหลักการ IWRM ให้ครอบคลุมทั้ง 25 ลุ่มน�้า 

กรมทรัพยากรน�้า ร่วมกับเครือข่ายองค์กรลุ่มน�้าแห่งภูมิภาคเอเชีย (NARBO) จึงก�าหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ว่าด้วยการประเมินเปรียบเทียบและก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานขององค์กรลุ่มน�้าอย่างเป็นระบบ (International 

Workshop on RBO Performance Benchmarking) ส�าหรับผู้แทนลุ่มน�้าของไทย ลุ่มน�้าในภูมิภาคเอเชีย และองค์กร

เครือข่ายที่เป็นสมาชิกของ NARBO 
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ผลผลิต

 กรมทรัพยากรน�้าร่วมกับเครือข่ายองค์กรลุ ่มน�้า

แห่งภูมิภาคเอเชีย (Network of Asian River Basin  

Organizations: NARBO) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่า

ด้วยการประเมินเปรียบเทียบและก�าหนดเป้าหมาย 

การด�า เนินงานขององค ์กรลุ ่มน�้ าอย ่างเป ็นระบบ 

(International Workshop on RBO Performance 

Benchmarking) ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 

ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่ อ เพิ่ มพูนความรู ้ ความเข ้ า ใจ เกี่ ยวกับแนวทาง 

การประเมินเปรียบเทียบและก�าหนดเป้าหมายการด�าเนิน

งานขององค์กรลุ่มน�้าอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ในองค์กรลุ ่มน�้าของภูมิภาคเอเชีย ผู ้เข ้าร ่วมประชุม

ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 

1-11 29 คน เจ้าหน้าที่จากส�านักส่วนกลาง 15 คน 

และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านน�้าของต่างประเทศ 

7 คน รวมทั้งสิ้น 51 คน

ผลลัพธ์   

 1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรลุ่มน�้าของไทย

และของภูมิภาคเอเชียมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินเปรียบเทียบและก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงาน

ขององค์กรลุ่มน�้าอย่างเป็นระบบ (RBO Performance Benchmarking) และสามารถน�าแนวทางดังกล่าวไปปรับใช ้

ในการด�าเนินงานในลุ่มน�้าได้

 2. ด้านเศรษฐกิจ มีการใช้จ่ายของภาครัฐ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจภายในประเทศ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร  สายการบิน

 3. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีบรรยากาศของความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย โดยมีผู้แทนจากเครือข่ายด้านน�้า

เข้าร่วมการประชุมจากทั้งในและต่างประเทศที่สามารถติดต่อประสานงานและแลกเปล่ียนข้อมูลได้ในโอกาสต่อไป                                                                                                                         

เงื่อนไขความส�าเร็จ 

 ความพร้อมของงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาในการด�าเนินการ                                        
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6. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการ

ไฟฟ้าพลังน�้าในแม่น�้าโขงสายประธาน

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการศึกษาผลกระทบและ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ผลการศึกษาของโครงการนี้ในสองปีแรก เน้นการสร้างข้อมูล 

พื้นฐานปฐมภูมิ (baseline) ส�าหรับการคาดคะเนผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ีเกิดข้ึนในลุ่มน�้าโขงในส่วนของ

ประเทศไทยด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ (คุณภาพน�้า พื้นที่ชุ ่มน�้า) ชีวภาพ (ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ นิเวศทางน�้า ด้านเศรษฐกิจ (เกษตรริมฝั่ง ประมงและการท่องเที่ยว) ด้านสังคม (สุขอนามัย ประเพณี

วัฒนธรรม) และด้านนิเวศบริการ (ecosystem services) แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาในระยะเริ่มต้นยังไม่สมบูรณ์ 

ทั้งในประเด็นความครบถ้วน ประโยชน์และการน�าข้อมูลตามขอบเขตการศึกษาไปใช้อธิบายผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้ามพรมแดน นอกจากนี้เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการศึกษา ตลอดจนการเก็บข้อมูลและข้อเท็จจริงในระยะเริ่มต้น 

ดังกล่าวยังมีช่องว่างท่ีต้องเพิ่มเติม และผลการศึกษาในสองปีที่ผ่านมายังไม่สามารถชี้ชัดถึงความเชื่อมโยงกับผลกระทบ

ข้ามพรมแดนจากการโครงการไฟฟ้าพลังน�้าในแม่น�้าโขงสายประธานได้โดยตรง เนื่องจากขอบเขตพื้นที่และประเด็น 

ที่ศึกษากว้างขวาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลปฐมภูมิไว้ใช้ในระยะถัดไป    

 กรมทรัพยากรน�้า เห็นว่ามีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม

ข้ามพรมแดนต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สอดคล้องตามแผนงานแม่บทเดิมที่ได้พิจารณาร่วมกับส�านัก

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเบื้องต้นได้ก�าหนดพื้นที่ศึกษาในลุ่มน�้าโขงตอนล่างในส่วนของ

ประเทศไทย คือ ลุ่มน�้ากก โขง ชี มูล และโตนเลสาป ซ่ึงต่อมากรมทรัพยากรน�้าได้ก�าหนดพ้ืนท่ีรายละเอียด ดังนี้ คือ 

ขอบเขตพื้นที่ 8 จังหวัดของประเทศไทยที่ติดแม่น�้าโขง ครอบคลุมพื้นที่ห่างจากริมแม่น�้าโขง 15 กิโลเมตร และในส่วน 

ของโตนเลสาปอาจจะด�าเนินการศึกษาในระยะต่อไป การด�าเนินโครงการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเป็น 

รอบปีที่ 5 ส�าหรับระยะเวลาที่ต้องศึกษาต่อเนื่อง 15 ปี ซึ่งยังต้องมีการปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการศึกษาและเก็บรวบรวม

ข้อมูลปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิท่ีละเอียดมากขึ้นทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา ตลอดจนการศึกษา 

บางด้านที่มีความส�าคัญและเป็นท่ีสนใจของสาธารณะต้องมีการศึกษาในเชิงลึกมากขึ้น ได้แก่ การประเมินมูลค่าของ 

การให้บริการระบบนิเวศด้านต่างๆ การศึกษาความเชื่อมต่อ/แยกส่วนของการอพยพย้ายถิ่นของสัตว์น�้า การเปล่ียนแปลง

ผลผลิตประมง การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน�้าด้านสารอาหาร สารปนเปื้อนในน�้า การติดตามการผันแปรเปลี่ยนแปลง

ของช่วงเวลาของฤดูกาลของน�้า
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ผลผลิต 

 ก�าหนดขอบเขตของงานว่าจ้างท่ีปรึกษาให้ด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ชุดต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการจ้างท่ีปรึกษา คณะกรรมการก�ากับดูแลงานท่ีปรึกษาด้านวิชาการ และ 

คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา เพื่อก�ากับการด�าเนินงานของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามแผน

ผลลัพธ์

 1. รายงานผลการศึกษา ผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้า

พลังน�้าในแม่น�้าโขงสายประธาน 

 2. เกณฑ์การก�าหนดพื้นที่เสี่ยงและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

 3. ระบบฐานข้อมูลท่ีทันสมัย ในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอื่นๆ พร้อมระบบน�าเสนอข้อมูลเพื่อเผยแพร ่

ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน�้า 

 4. ข้อเสนอมาตรการการลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน และแผนการปรับตัวของประชาชน 

ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติในระยะถัดไป และข้อเสนอมาตรการเชิงนโยบายเพื่อใช้ในการสนับสนุนกระบวนการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการแม่น�้าโขงแห่งชาติไทย

 5. เครือข่ายภาคประชาสังคมมีความรู้ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

จากโครงการไฟฟ้าพลังน�้าในแม่น�้าโขงสายประธาน 
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3.5 พัฒนาเครื่องมือกลไก

 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือกลไก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร เอื้ออ�านวยต่อการ

ท�างานให้กับองค์กร และน�าไปสู ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ด�าเนินโครงการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�านวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

 1. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน�้า “การประเมินและตรวจติดตามคุณภาพน�้าผิวดิน

ของแหล่งน�้าชุมชนในพื้นที่เสี่ยงต่อผลกระทบจากจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาพ้ืนที่ลุ่มน�้าชายฝั่ง

ทะเลตะวันออก”

 2. โครงการปรับปรุงแบบมาตรฐาน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้า กรมทรัพยากรน�้า

 3. โครงการศึกษาความเหมาะสม ส�ารวจออกแบบ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental 

Examination: IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าหนองแขนนาง อ�าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

1. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน�้า “การประเมินและตรวจติดตามคุณภาพน�้าผิวดิน 

ของแหล่งน�้าชุมชนในพื้นที่เสี่ยงต่อผลกระทบจากจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาพื้นท่ีลุ่มน�้า

ชายฝั่งทะเลตะวันออก”

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate change) ส่งผลกระทบ

โดยตรงต ่อสภาพอากาศของประเทศไทย ทั้ งการเพิ่มขึ้นของอุณหภูม ิ

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน�้าฝน และจ�านวนวันท่ีฝนตกในรอบปี การท้ิงช่วง

ของฤดูฝนที่ยาวนานข้ึน การเกิดภาวะอากาศรุนแรงสุดขั้ว (extreme weather) 

ฯลฯ และท�าให้แหล่งน�้าชุมชนได้รับผลกระทบ ด้วยเช่นกัน ที่เห็นได้ชัดเจนคือ 

การระเหยของน�้าเพิ่มสูงขึ้น ท�าให้ปริมาณน�้าตามธรรมชาติในแหล่งน�้าลดลง 

นอกจากนี้ อุณหภูมิของน�้าที่เพิ่มสูงขึ้น ก็ท�าให้คุณภาพน�้าเปลี่ยนแปลงไป 

ที่ส�าคัญคือ ปริมาณออกซิเจนละลายน�้า ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิและ 

ความดันบรรยากาศ มีแนวโน้มลดลง จึงเกิดข้อวิตกกังวลว่า หากแหล่งน�้าชุมชน

ซึ่งมีความส�าคัญในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

เป็นแหล่งน�้าต้นทุนของน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค การสร้างแหล่งอาหาร การผลิต

สินค้าและบริการของชุมชน ฯลฯ นั้น มีคุณลักษณะบางประการเปลี่ยนแปลงไป 

เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมและ

ประชาชนในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้ การสร้างองค์ความรู้ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับผลกระทบต่อคุณภาพ

น�้าของแหล่งน�้าในชุมชน จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

 กรมทรัพยากรน�้า จึงด�าเนินโครงการประเมินและตรวจติดตามคุณภาพน�้าผิวดินของแหล่งน�้าชุมชนในพื้นที่เส่ียง 

ต่อผลกระทบจากจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน�้าชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีเป้าประสงค์

เพ่ือตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์คุณภาพน�้าของแหล่งน�้าชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้าชายฝั่งทะเลตะวันออก พร้อมทั้ง

วิเคราะห์สาเหตุปัจจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อคุณภาพน�้าแหล่งน�้าชุมชน สร้างเป็น 

ชุดความรู้ที่ส�าคัญ ส�าหรับการปรับตัวด้านการจัดการน�้า รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต และใช้โอกาส

น้ีในการให้ความรู้กับประชาชน นักเรียนและสถานศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพน�้า

ของแหล่งน�้าในชุมชนของตน อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน�้า อีกทางหนึ่ง
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ผลผลิต  

 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการส�ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล น�ามาสร้างข้อสรุป และเกิดเป็นชุดความรู้ด้าน 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับคุณภาพน�้าของแหล่งน�้าชุมชนและผลกระทบที่เกิดขึ้น  

แล้วน�าชุดความรู้ดังกล่าวมาถ่ายทอดให้กับนักเรียน ผ่านกิจกรรม “เยาวชนรักษ์น�้า รับมือโลกร้อน” ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านน�้าแดง อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 90 คน  

และนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งเพล อ�าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 149 คน นอกจากนี้ ยังสร้างพันธกิจสัมพันธ์  

(Engagement) กบัชมุชนต้นแบบด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรน�า้ ในจงัหวดัระยองและจนัทบรุ ี ผ่านการประชมุเชงิปฏบิตักิาร

และกิจกรรมน�าร่องจัดการคุณภาพน�้าของแหล่งน�้าชุมชน ซึ่งจัดขึ้น 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วม จ�านวน 100 คน

ผลลัพธ์  

 ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์คุณภาพน�้าของแหล่งน�้าชุมชน ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

ของคุณภาพน�้า ภายใต้การคุกคามของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดจิตส�านึกร่วมในการติดตามเฝ้าระวัง 

คุณภาพน�้าของแหล่งน�้าในชุมชนโดยชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน�้าในชุมชน
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2. โครงการปรับปรุงแบบมาตรฐาน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้า กรมทรัพยากรน�้า

 กรมทรัพยากรน�้า มีภารกิจหน้าที่ด�าเนินการส�ารวจ ออกแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู 

แหล่งน�้าตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี โดยการก�าหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ จัดท�าข้อก�าหนดโครงการอนุรักษ์ 

ฟื้นฟูและบ�ารุงรักษา เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพการกักเก็บน�้าของแหล่งน�้าธรรมชาติและปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง 

แหล่งน�้าที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันการส�ารวจออกแบบและเขียนแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู

แหล่งน�้าของส่วนกลางและส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค จ�าเป็นต้องออกแบบและเขียนแบบแปลนโดยเฉพาะ 

แต่ละโครงการ เนื่องจากไม่มีแบบมาตรฐานไว้ใช้งาน ท�าให้ต้องใช้เวลาในการออกแบบและเขียนแบบแปลนของโครงการ

แต่ละแห่งมาก และเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแผนปฏิบัติการก�าหนดข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในอนาคต

 กรมทรัพยากรน�้า จึงได้พิจารณาถึงแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยให้มีการจัดท�าแบบมาตรฐานส�าหรับ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้า เพื่อให้ส่วนกลางและส�านักงานทรัพยากรน�้าภาคสามารถใช้แบบมาตรฐานประกอบการ

ออกแบบและเขียนแบบส�าหรับโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาด�าเนินงาน และถูกต้องได้มาตรฐาน 

ตามหลักวิชาการ

ผลผลิตและผลลัพธ์ 

 กรมทรัพยากรน�้าได้จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้ากรมทรัพยากรน�้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบโครงการ

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าทั้งในส่วนกลางและส�านักงานทรัพยากรน�้าภาคให้มีความเข้าใจและสามารถใช้แบบมาตรฐาน

ประกอบการออกแบบและเขียนแบบส�าหรับโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาด�าเนินงานและถูกต้อง 

ตามหลักวิชาการ
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3. โครงการศึกษาความเหมาะสม ส�ารวจออกแบบ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental 

Examination: IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าหนองแขนนาง อ�าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 หนองแขนนางเป็นแหล่งน�้าสาธารณะ มีพื้นที่รวมประมาณ 740 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 15 

ต�าบลวังดาล และหมู่ท่ี 3 ต�าบลกบินทร์ อ�าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยในส่วนของต�าบลวังดาล  มีพื้นที ่

ใกล้เคียงกับแม่น�้าปราจีนบุรี และได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างรุนแรงต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี  

จากการตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ ปรากฏว่าพื้นที่สาธารณะหนองแขนนาง สามารถด�าเนินการพัฒนาเป็นแหล่ง

กักเก็บน�้าขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ของต�าบลวังดาลและต�าบลกบินทร์ได้ แต่เนื่องจาก 

ในสภาพปัจจุบันแหล่งน�้าดังกล่าวมีสภาพที่ตื้นเขินอันเกิดจากการทับถมของดินตะกอนและวัชพืชจ�านวนมากท�าให้ 

ไม่สามารถกักเก็บน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอกับความต้องการและไม่สามารถรองรับน�้าได้เต็มประสิทธิภาพในช่วง

ฤดูน�้าหลาก ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน�้าและน�้าท่วมท�าให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม ทรัพย์สินบ้านเรือน 

และภาวะจิตใจของราษฎร อีกท้ังพ้ืนที่บางส่วนยังถูกเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่รับน�้าตามธรรมชาต ิ

มาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว กรมทรัพยากรน�้าเห็นความจ�าเป็นที่ต ้องเร่งรัดการอนุรักษ์และฟื ้นฟูแหล่งน�้า 

หนองแขนนางให้เป็นไปอย่างถูกทิศทาง สามารถใช้เป็นแหล่งกักเก็บน�้าและเป็นแหล่งรวมพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ประจ�าถิ่น 

โดยให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้าอย่างยั่งยืน 

ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการศึกษาความเหมาะสม ส�ารวจออกแบบ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  

(Initial Environmental Examination: IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าหนองแขนนาง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้

ส�าหรับการด�าเนินการก่อสร้างโครงการต่อไป
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ผลผลิตและผลลัพธ์ 

  กรมทรัพยากรน�้ามีข้อมูลจากผลการศึกษาความเหมาะสม ส�ารวจออกแบบ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

(Initial Environmental Examination: IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื ้นฟูแหล่งน�้าหนองแขนนาง จังหวัดปราจีนบุรี  

เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้าอย่างยั่งยืน 
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3.6 การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร

การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร

 การขับเคลื่อนกรมทรัพยากรน�้าสู่ระบบราชการ 4.0

 แนวคิดการขับเคลื่อนกรมทรัพยากรน�้าสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วย PMQA เพื่อผลักดัน และขับเคล่ือนองค์กร 

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาลและเทียบเท่า

มาตรฐานสากล จึงมุ่งสร้างความเข้มแข็งจากภายในขับเคล่ือนองค์การไปสู่องค์การคุณภาพคู่คุณธรรมในการเปลี่ยนแปลง

ทั้งระบบที่สอดรับกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA) 7 หมวด คือ 

 1. การน�าองค์กร

 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์

 3. การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 4. การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้

 5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

 6. การจัดการกระบวนการ

 7. ผลลัพธ์การด�าเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมทรัพยากรน�้า ได้ผ่านการรับรองเกียรติคุณการรับรองคุณภาพ การบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 และได้เข้ารับรางวัลการมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการ 

ภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจ�าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561  โดยมี นายธงทอง จันทรางศุ  

เป็นประธานการมอบรางวัล โดย กรมทรัพยากรน�้า เป็น 1 ใน 49 หน่วยงาน ที่ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจ�าปี พ.ศ. 2561 

 การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดังกล่าว ส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนดให้ส่วนราชการเข้ารับ 

การตรวจ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และเปิดโอกาสในการพัฒนาองค์กรและเพ่ิมขีด 

สมรรถนะ ทั้งนี้ เกณฑ์การตดัสนิพจิารณาจากบทบาทผูบ้รหิารองค์กรในการขบัเคลือ่นและน�าองค์กรอย่างม ีธรรมาภบิาล 

มคีวามรบัผดิชอบต่อสังคม รวมถงึการให้ความส�าคญักบัการวางแผนยทุธศาสตร์ ปฏบิตัแิละตดิตามผลอย่างมคีณุภาพ 

ตลอดจนการสร้างความพึงพอใจ ความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้ง  

มกีารจดัการ วเิคราะห์ ความรู ้เพือ่พฒันาองค์กรและขดีความสามารถของบคุลากร เป็นต้น

 “การท่ีกรมทรัพยากรน�้า ได้ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพในครั้งนี้ เป็นการเสริมพลัง สร้างก�าลังใจให้บุคลากร 

ของกรมทรัพยากรน�้า มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรเพื่อเตรียมเข้าสู่การประเมิน PMQA 4.0 ในปี พ.ศ. 2562” 
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 การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับสมรรถนะสู่ระบบราชการ 4.0

 นอกจากการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA แล้ว กรมทรัพยากรน�้าได้มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

โดยได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารจัดการน�้า การบริหารโครงการส�ารวจ ออกแบบ งานก่อสร้าง 

งานอุทกวิทยา การบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงการป้องกันและการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัยและภัยต่างๆ จ�านวน  

9 หลักสูตร ดังนี้

 1. อบรมหลักสูตร การพัฒนาพนักงานราชการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน 72 ราย

 2. อบรมหลักสูตร การควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน�้า รุ่นที่ 3 โดยมีผู้เข้ารับ 

การอบรม จ�านวน 35 ราย

 3. อบรมหลักสูตร การส�ารวจอุทกวิทยา เรื่อง “การประเมินน�้าท่า” โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน 40 ราย

 4. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมเบื้องต้น โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้า 

พื้นที่ชุ่มน�้า โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน 43 ราย

 5. อบรมหลักสูตร การส�ารวจเพื่อการออกแบบโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้า รุ่นท่ี 2 โดยมี ผู้เข้ารับ

การอบรม จ�านวน 36 ราย

 6. อบรมการออกแบบโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้า (ระบบกระจายน�้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์)  

โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน 36 ราย

 7. อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์สมดุลน�้าในพื้นที่เป้าหมาย รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน 30 ราย

 8. อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์สมดุลน�้าในพื้นที่เป้าหมาย รุ่นที่ 2 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน 31 ราย

 9. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การป้องกันอัคคีภัยและภัยต่างๆ ในอาคารกรมทรัพยากรน�้า” โดยมีผู้เข้ารับ 

การอบรม จ�านวน 85 ราย

มีตัวอย่างดังนี้

AW ���������������������������61-2.indd   64 27/8/2562   10:06:12



รายงานประจ�าปี 2561 กรมทรัพยากรน�้า

65

 1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การออกแบบโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้า (ระบบกระจายน�้า 
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์)”
 กรมทรัพยากรน�้าเป็นหน่วยงานหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน�้าอุปโภคบริโภค เป็นความจ�าเป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ซึ่งจะต้องจัดหาให้ประชาชนสามารถมีน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ทั่วถึงทั้งในชนบทและในเมืองยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความม่ันคงของน�้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) ซึ่งการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีบทบาทส�าคัญต่อ
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมสามารถแก้ปัญหา 
ความยากจนและสนับสนุนความมั่นคงด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมทั้งลดความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดแคลนน�้า 
กรมทรพัยากรน�า้ได้ด�าเนนิโครงการพฒันาและอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ ในทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ ปัจจบัุนกรมทรพัยากรน�า้
ได้มีนโยบายในการจัดท�าโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าพร้อมระบบกระจายน�้า เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
โครงการสามารถน�าน�้าไปใช้เพื่อเสริมอาชีพการเกษตรที่ใช้น�้าน้อยในช่วงฤดูแล้งเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น การออกแบบ 
เป็นขั้นตอนที่มีความส�าคัญมากในการด�าเนินโครงการ ต้องออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพภูมิประเทศ ทิศทางน�้า และ 
ตามหลักวิชาการ อีกทั้งกรมทรัพยากรน�้ามีแบบมาตรฐานของโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าพร้อมระบบ
กระจายน�้า เพื่อให้การน�าไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด บุคลากรกรมทรัพยากรน�้าจะต้องมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ อีกทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ดูแลบ�ารุงรักษาส่ิงก่อสร้างและระบบกระจายน�้า  
กรมทรัพยากรน�้าจึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้า (ระบบกระจายน�้า
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์)

ผลผลิตและผลลัพธ์
 ด�าเนินการจัดฝึกอบรมให้ข้าราชการของส่วนกลางและส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 1 - 11 เพื่อให้ผู ้เข้ารับ 
การฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ในด้านส�ารวจภูมิประเทศโครงการด้านแหล่งน�้าในการใช้ 
แบบมาตรฐาน การประมาณราคา การวางโครงการระบบกระจายน�้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และสามารถใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปเพื่อช่วยในการเขียนแบบส�ารวจภูมิประเทศและออกแบบเบื้องต้นได้
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 2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การส�ารวจอุทกวิทยา เรื่อง “การประเมินน�้าท่า”

 ข้อมูลอุทกวิทยาเป็นข้อมูลที่ส�าคัญอย่างหนึ่งในด้านการชลประทาน การอุปโภค บริโภค การประมง การเดินเรือ 

การผลิตกระแสไฟฟ้า การพยากรณ์ ฯลฯ ส�าหรับการวัดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการพัฒนาแหล่งน�้า  

การศึกษาและวิจัยทางอุทกวิทยาเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไป และนับวันจะมีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านศึกษาปัญหา 

การเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง การวางโครงการพัฒนาแหล่งน�้า และการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้า ตลอดจนถึงขั้นบริหารโครงการ 

ที่สร้างเสร็จแล้วให้เกิดประโยชน์มากที่สุดให้สอดคล้องกับภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ข้อมูลอุทกวิทยา

ในอดีตของทุกลุ่มน�้าเพื่อพิจารณาถึงการผันแปรของสภาพอากาศ ข้อมูลน�้าฝนและน�้าท่าทั้งรายช่ัวโมง รายวัน รายเดือน

และรายปีเพื่อน�ามาวางแผนการพัฒนาแหล่งน�้าให้เป็นรูปแบบตรงกับวัตถุประสงค์ของงานด้านอุทกวิทยาเพื่อช่วยป้องกัน

ชีวิต ทรัพย์สินและความเสียหาย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เพื่อเป็นแนวทาง 

การปฏิบัติให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐาน มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และน�าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพต่อไป กรมทรัพยากรน�้า ได้เล็งเห็นความส�าคัญจึงได้มีโครงการฝึกอบรมการส�ารวจอุทกวิทยาเรื่อง  

“การประเมินน�้าท่า”

ผลผลิตและผลลัพธ์

 ผู ้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะ เห็นความส�าคัญของงานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา และเกิด 

การบูรณาการความร่วมมือระหว่างส�านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา และส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 1 - 11  

ในการสนับสนุน และสามารถผลักดันน�าไปปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
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 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0

 แนวคิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ ่งสู ่ระบบราชการ 4.0 ด้วย กรมทรัพยากรน�้าได้พัฒนา 

ตามกรอบระบบราชการ 4.0 และหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 2 ประเด็น 

 1. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน 

 กรมทรัพยากรน�้าได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ จัดท�าระบบข้อมูลและสารสนเทศ และเปิดเผยข้อมูล 

สารสนเทศ เช่น ระบบฐานข้อมูลกลางทรัพยากรน�้า ระบบเตือนภัยน�้าหลากดินถล่ม ระบบโทรมาตร กล้อง CCTV  

กรมทรัพยากรน�้า ข้อมูลอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน�้าได้มีการก�าหนดข้อมูลที่เปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยได้เปิดเผย

ชุดข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน�้า (www.dwr.go.th) และเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (http://data.go.th) 

นอกจากนี้กรมทรัพยากรน�้ามีกระบวนการท�างานกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรและโครงสร้างภาครัฐ โดยได้มีการประชุมหารือ ระดมความคิดเห็น  

รวมกันทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทั้งนี้กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการ 

เชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน�้าเข้าสู่ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MOC) และฐานข้อมูล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบูรณาการติดตามประเมินผล

 กรมทรัพยากรน�้าได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมทรัพยากรน�้า มีอ�านาจ

หน้าที่ในการทบทวนแผนงาน/โครงการของหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน�้าให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ทุกระดับและไม่มีความซ�้าซ้อนกัน โดยคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาแผนงานโครงการให้มีการบูรณาการการท�างานและลดความซ�้าซ้อนกันใน

ระดับกระทรวง

 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

 กรมทรัพยากรน�้าได้มีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้กระบวนการท�างานเป็นไปได ้

อย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งระบบงานกลางของหน่วยงานหลัก เช่น ระบบ e-Budgeting ระบบฐานข้อมูล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) ระบบรายจ่ายประจ�าข้ันต�่า (Fixed Cost) ของส�านัก 

งบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม  

ของส�านักงาน ก.พ. ระบบติดตามงบประมาณ (e-Project Tracking) ระบบติดตามข้อสั่งการของผู้บริหาร ระบบรับเรื่อง

ร้องเรียน (e-Petition) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน�้ายังมีการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้งานภายในองค์กร เผยแพร่ข้อมูล บริการประชาชน เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

ระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติ (video conference) ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร การใช้งาน QR Code  

เพื่อลดกระดาษ การขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน�้าผ่านเว็บไซต์กรมทรัพยากรน�้า รวมทั้งกรมทรัพยากรน�้า 

ได้พัฒนานวัตกรรม Mobile Application กรมทรัพยากรน�้าเพื่อเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลด้านทรัพยากรน�้า

 ส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับ

นโยบายประเทศไทย 4.0 ท่ีเน้นการสร้างระบบราชการแบบไร้รอยต่อ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู ่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มุ ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐและให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง

สะดวก กรมทรัพยากรน�้าจึงได้ด�าเนินงานโครงการหลัก 2 โครงการ ประกอบด้วย

 1. โครงการบ�ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมทรัพยากรน�้า

 2. โครงการพัฒนา Mobile Application กรมทรัพยากรน�้า
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 1) โครงการบ�ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมทรัพยากรน�้า

 กรมทรัพยากรน�้าในฐานะหน่วยงานด้านนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน�้าได้น�าวิทยาการและเทคโนโลยี

สารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานในทุกๆ ด้าน เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจ ทั้งนี้ได้มี 

การประยุกต์ใช้สารสนเทศ ภูมิสารสนเทศและแบบจ�าลองคณิตศาสตร์ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าเป็นระบบลุ่มน�้า 

กรมทรัพยากรน�้าได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ามาเป็นล�าดับ โดยมีเป้าหมายให้เป็น

ระบบสารสนเทศสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศด้านทรัพยากรน�้าร่วมกับองค์กรต่างๆ ด้วยข้อมูลที่หลากหลายมิติ

 เมื่อระบบสารสนเทศมีบทบาทส�าคัญมากขึ้น แต่ระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ส�าคัญและ/หรือ

ระบบและอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ล้าสมัยและมีความสามารถไม่เพียงพอที่จะรองรับการใช้งานสารสนเทศของกรมทรัพยากร

น�้าที่มีการขยายตัวในการใช้งานเป็นอย่างมากได้อย่างพอเพียง นอกจากนั้นยังไม่สามารถรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่น การควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายโดยการพิสูจน์สิทธิผู้ใช้งาน (Authentication) 

เพื่อให้ผู้ใช้งานท่ีได้รับอนุญาตจริงเท่าน้ันสามารถเข้าถึงเครือข่ายในระดับต่างๆ และใช้งานทรัพยากรบนระบบเครือข่ายได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถมีการตรวจสอบได้ ทั้งนี้การท�างานของระบบจราจรในเครือข่ายยังประสบปัญหา 

ในการใช้งาน เนื่องจากอุปกรณ์เครือข่ายจ�านวนหนึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ ไม่ทันสมัย เช่น อุปกรณ์กระจายสัญญาณชนิด Hub 

และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Core Switch ของเครือข่ายหลัก มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการรองรับต่อการใช้งาน

อย่างปกติในปัจจุบันของกรมทรัพยากรน�้า ซึ่งมีผลท�าให้เกิดการชนกันของข้อมูลในระบบจราจรของเครือข่าย (Network 

Collision) อย่างมาก เป็นสาเหตุให้เกิดล่าช้า (Delay) ในระบบเครือข่ายและรองรับการท�างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ  

รวมทั้งระบบสารสนเทศยังขาดระบบส�ารองข้อมูล ของระบบเครือข่ายหลัก (Backup System) ที่มีความทนทานต่อความ

ล้มเหลวระดับสูง (RAID 5) เพื่อส�ารองข้อมูลวิกฤต (Critical data) เป็นต้น ซ่ึงส่งผลให้กรมทรัพยากรน�้ามีความเสี่ยง 

อย่างมากในการสูญหายของข้อมูลจากระบบแอพพลิเคชั่นหลักซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน

ในกรม

 ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นที่ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการด�าเนินการบ�ารุงรักษา ดูแล และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกรมทรัพยากรน�้า โดยมีการด�าเนินการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์หลัก เช่น เครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์

เครือข่ายหลัก เป็นต้น รวมถึงการปรับแต่ง (Tune Up) ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน การอัพเดตข้อมูลของอุปกรณ์รักษา

ความปลอดภัยเพื่อให้ป้องกันภัยคุกคามที่เกิดข้ึนใหม่ได้ การเปล่ียนทดแทนอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายทั้งในรูปแบบการจัดหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยง 

การลงทุนในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน ท้ังในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น ท่ียากต่อการดูแล ติดตั้ง และ 

มีมูลค่าสูง เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศทรัพยากรน�้าสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

ถูกต้อง ปลอดภัย และรองรับการใช้งานสารสนเทศทรัพยากรน�้าอยู่ตลอดเวลา
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ผลผลิต 

 มีผลการศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน ทบทวน และตั้งค่า ประกอบด้วย

 1. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกรมทรัพยากรน�้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 2. การตั้งค่า Configuration

 3. ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการแม่ข่าย (Server) พร้อมเสนอแนะแนวทางพัฒนาให้มีความเหมาะสม 

ตามมาตรฐาน

 4. การออกแบบการเชื่อมโยงของระบบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสารสนเทศ

ผลลัพธ์  

 การบ�ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกรมทรัพยากรน�้าท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้นได้ รวมท้ังนโยบายด้านสารสนเทศได้รับการศึกษา

ทบทวนและปรับปรุงให้มีคุณภาพ

เงื่อนไขความส�าเร็จ

 1. นโยบายและแผนด้านสารสนเทศ ได้รับการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและมาตรฐาน 

ที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงมีการซักซ้อมตามแผนที่จัดท�าขึ้น

 2. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกรมทรัพยากรน�้าได้รับการบ�ารุงรักษา มีความพร้อมในการใช้งานได้ดี 

เป็นปกติอยู ่เสมอ และรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงปลอดภัย และ 

มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการใช้งานของระบบ

 3. ระบบสารสนเทศได้รับการส�ารองข้อมูลให้สามารถกู้คืนได้หากเกิดความเสียหายของระบบและเก็บรักษาข้อมูล

จราจรคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 4. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน�้าได้รับการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
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 2) โครงการพัฒนา Mobile Application กรมทรัพยากรน�้า

 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล โดยให้ความส�าคัญกับการจัดท�าแอพพลิเคชั่น 

ของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Devices) ซึ่งการด�าเนิน

การตามนโยบายดังกล่าวมีความจ�าเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อปรับปรุงการให้

บริการแก่ประชาชน โดยการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ จะช่วยให้ประชาชนผู้รับบริการภาครัฐ

สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็วได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ การขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจ

ดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม โดยถือความต้องการของประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีความสะดวก 

รวดเร็ว ทั่วถึง รวมถึงประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือและสร้างความโปร่งใสในการท�างานของหน่วยงานภาครัฐ                                                             

 จากนโยบายดังกล่าวท�าให้กรมทรัพยากรน�้าจ�าเป็นต้องด�าเนินการพัฒนา Mobile Application เพื่อเชื่อมโยง

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศทรัพยากรน�้าที่มีอยู่ น�าเสนอข้อมูล ข่าวสาร บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สู่ประชาชน

ผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคช่ันภาครัฐ (Government Application Center) อีกทั้งสนับสนุนการติดตาม เฝ้าระวัง และ

เตือนภัยธรรมชาติด้านทรัพยากรน�้า ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริหาร เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าได้อย่าง

มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลผลิต

 1. ผลการวิเคราะห์/ทบทวนความต้องการของระบบประกอบด้วย สรุปความต้องการของผู้ใช้งาน รายละเอียด 

การออกแบบระบบสารสนเทศ ระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลส�าหรับ Mobile Application การออกแบบโครงสร้าง

ข้อมูล รายละเอียดการออกแบบ Mobile Application 

 2. ระบบต้นแบบ (Prototype) ของระบบเชื่อมโยงข้อมูลน�าเสนอ Mobile Application เช่น หน้าจอหลักของ

ระบบต้นแบบแผนที่ออนไลน์ สถานการณ์น�้า การแจ้งเหตุ ข่าวสาร ความก้าวหน้าโครงการ องค์ความรู้ การบริหารจัดการ

ด้านทรัพยากรน�้า ช่องทางการติดต่อกรมทรัพยากรน�้า

ผลลัพธ์ 

 กรมทรัพยากรน�้ามี Mobile Application เพื่อให้ประชาชนติดตามข้อมูล ข่าวสารของกรมทรัพยากรน�้าเข้าถึง

บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้ทุกที่ ทุกเวลา สนับสนุนการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยธรรมชาติด้านทรัพยากรน�้า 

ตอบสนองกับความต้องการใช้งานของผู้บริหาร เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด

เงื่อนไขความส�าเร็จ

 1. ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน�้า และเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)   

ได้ทุกที่ ทุกเวลา จากอุปกรณ์เคลื่อนที่

 2. กรมทรัพยากรน�้ามีแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Devices) ที่ใช้สนับสนุนการติดตาม

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน�้าในปัจจุบัน ส�าหรับผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานใช้ในการวิเคราะห์ เฝ้าระวัง และเตือนภัย

สถานการณ์ต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการ และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
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3.7 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน�้า

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน�้า

 ทรัพยากรน�้าเป็นทรัพยากรที่มีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งใช้ในการอุปโภคและบริโภค การเกษตร

และการอุตสาหกรรม ในอดีตทรัพยากรน�้ามีความอุดมสมบูรณ์ทั้งปริมาณและคุณภาพ ท�าให้การด�ารงชีวิตของมนุษย์ 

มีความสะดวกสบายเพราะมีทรัพยากรน�้าที่พอเพียง แต่ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันทั่วโลกว่า มนุษย์ก�าลังเผชิญกับปัญหาวิกฤติ

ด้านทรัพยากรน�้า และทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ อาทิ เกิดปัญหาน�้าท่วม น�้าแล้ง และน�้าเสีย สาเหตุมาจากสภาพ 

สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น ความต้องการใช้ทรัพยากรน�้าจึงมีปริมาณมากตาม 

ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางน�้าตามมา ท�าให้การบริหารจัดการน�้าอยู ่ภายใต้ความเสี่ยงเพราะไม่สามารถรองรับ 

ความจ�าเป็นขั้นพื้นฐานในอนาคต

 ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาทรัพยากรน�้าที่รุนแรงและหนักหน่วง เพราะ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ฝนไม่ตกตามพ้ืนที่ที่ต้องการน�้า และในบางพื้นที่ฝนก็ตกมากเกินความต้องการ 

นอกจากนี้สภาพป่าต้นน�้าที่เป็นแหล่งก�าเนิดของทรัพยากรน�้าก็ลดน้อยลง พื้นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ ถูกบุกรุก

เป็นที่ท�ากินของประชาชนในเขตที่สูง ท�าให้ปัญหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรน�้าแผ่ขยายไปทั่วประเทศ รัฐบาลต้องท�างาน 

อย่างหนักเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน�้าให้มีพอใช้และเท่าเทียม ลดปัญหาการขาดแคลนน�้า น�้าท่วมและน�้าเน่าเสีย

 ดังนั้น กรมทรัพยากรน�้าเป็นหน่วยงานที่มุ่งไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าเป็นระบบลุ่มน�้าแบบบูรณาการ   

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและย่ังยืน โดยมีภารกิจหลักในการเสนอแนะ การจัดท�า

นโยบาย แผนและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน�้า การบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟู รวมทั้งควบคุมดูแล ก�ากับ 

ประสาน ติดตามและประเมินผล และแก้ปัญหาเก่ียวกับทรัพยากรน�้า รวมไปถึงมีการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาการและ

เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน�้าทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ น�ามาถ่ายทอดให้ประชาชนรับทราบ

ทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่มน�้า รวมทั้งการด�าเนินการประสานงานในการจัดท�าแผนติดตาม ประเมินผลโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริและโครงการพิเศษ ทั้งนี้กรมทรัพยากรน�้าจึงต้องมีการประชาสัมพันธ์และน�าเสนอภารกิจ 

อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่มีความสนใจผ่านสื่อมวลชน ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และส่ือประเภทอ่ืนๆ  

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรน�้า อันส่งผลให้การบริหารจัดการน�้าทั้งประเทศไทยประสบผลส�าเร็จในอนาคต
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ผลผลิต

 มีการเผยแพร่ภารกิจต่างๆ ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และการจัดนิทรรศการ ตลอดระยะเวลาการท�าโครงการ 

ประชาชนมีปฏิกิริยาตอบสนอง ผ่านการแจกแบบส�ารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมในรายการวิทยุ  

รวมถึงการร่วมกิจกรรมของประชาชนตามแผนโครงการที่ได้วางไว้

ผลลัพธ์

 ประชาชนรับทราบภารกิจกรมทรัพยากรน�้า ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้น�้า ได้รับข้อมูลการเตือนภัยแล้ง  

และเตือนภัยน�้าหลากดินถล่มได้อย่างทันท่วงที ท�าให้ประชาชนรู้จักและเข้าถึงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน�้าได้

มากขึ้น
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3.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้า

 กรมทรัพยากรน�้า ได้ด�าเนินการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน�้าธรรมชาติขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ประเภทหนอง บึง แม่น�้า  

คูคลอง หรือชื่ออื่นท่ีมีลักษณะเดียวกัน ซ่ึงการด�าเนินการจะแบ่งพื้นที่การฟื้นฟูและพื้นที่อนุรักษ์ หรือแบ่งเป็นล�าน�้า 

สายหลักและสาขา โดยมีองค์ประกอบ เช่น การขุดลอก การก�าจัดวัชพืช การป้องกันการกัดเซาะ และอาคารควบคุม 

เป็นต้น เพื่อรักษาระบบนิเวศ และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน�้า กระจายน�า้ ระบายน�้า พร้อมทั้งเป็นแหล่งน�้าต้นทุน 

เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และการประกอบอาชีพ สามารถแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนด้านน�้าให้แก่

ประชาชน รวมถึงการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และเป็นแนวป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่แหล่งน�้าธรรมชาติ 

โดยมีแนวทางในการด�าเนินการอย่างเป็นระบบ สอดคล้องระดับลุ่มน�้าและระดับท้องถิ่น ตอบสนองต่อความต้องการ 

ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสนับสนุน

ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้าอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาระบบนิเวศ และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน�้า กระจายน�้า 

ระบายน�้า พร้อมทั้งเป็นแหล่งน�้าต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และการประกอบอาชีพ สามารถแก้ไขปัญหา

หรือบรรเทาความเดือดร้อนด้านน�้าให้แก่ประชาชน รวมถึงการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และเป็นแนว

ป้องกันการบุกรุกพื้นที่แหล่งน�้าธรรมชาติ

ผลการด�าเนินงาน

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ปี 2561 

แผน ผล
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 61)

1. จ�านวนแหล่งน�้าที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 

 และบ�ารุงรักษาแหล่งน�้า 

แห่ง 22 22

2. ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ปรับปรุง

 เพิ่มประสิทธิภาพ และบ�ารุงรักษาแหล่งน�้า

ครัวเรือน 485 8,942

3. แหล่งน�้าได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แห่ง 388* 172*

 * กรมทรัพยากรน�้าได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จ�านวน 388 แห่ง โดยยกเลิกน�าเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 และโอนเปลี่ยนแปลงรายการ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�านวน 10 แห่ง  ยกเลิกสัญญาโครงการ จ�านวน 2 แห่ง  

คงเหลือด�าเนินการ จ�านวน 376 แห่ง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน 172 แห่ง  

คงเหลือ จ�านวน 204 แห่ง ยังคงด�าเนินการต่อเนื่องตามสัญญาโครงการ (เงินกันเหลื่อมปี 2562) โดยผลประโยชน ์

ที่ได้รับจากโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน�้า เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จทั้ง 376 แห่ง มีดังนี้

 1. จ�านวนปริมาตรกักเก็บน�้า 141.70 ล้านลูกบาศก์เมตร

 2. จ�านวนครัวเรือนได้รับประโยชน์ 124,383 ครัวเรือน

 3. จ�านวนพื้นที่ได้รับประโยชน์ 200,730 ไร่
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 กรมทรพัยากรน�า้ได้ด�าเนนิโครงการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูพฒันาแหล่งน�า้ และบรหิารจดัการน�า้ กระจายครอบคลมุพืน้ที ่

ในจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ ตวัอย่างดงันี้

1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองถ�้า ช่วง 2 หมู่ที่ 3 ต�าบลเกาะเทโพ อ�าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองถ�้า ช่วง 2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน�้า กระจายน�้า ระบายน�้า พร้อมท้ังเป็น

แหล่งน�้าต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภค การผลิต การเกษตรและการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ 

สามารถแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนด้านน�้าให้แก่ประชาชน รวมถึงการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย  

ภัยแล้ง และเป็นแนวป้องกันการบุกรุกพื้นที่แหล่งน�้าธรรมชาติ 

ผลผลิตและผลลัพธ์

 การด�าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองถ�้า ช่วง 2 ท�าให้แหล่งน�้ามีปริมาณน�้าเพ่ิมข้ึน 463,285 ลูกบาศก์เมตร  

มีแหล่งน�้าต้นทุนเพ่ือการอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ จ�านวน 95 ครัวเรือน สามารถเสริม 

การเพาะปลูกในพื้นที่ 980 ไร่ ช่วยบรรเทาภัยแล้ง และรักษาระบบนิเวศทางน�้า พร้อมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้า

เงื่อนไขความส�าเร็จ

 ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น และประชาชน ท�าให้การด�าเนินงานโครงการสามารถด�าเนินงาน 

ได้ตามเป้าหมาย
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2. โครงการอนุรักษ์ฟื ้นฟูแหล่งน�้าหนองหวาย บ้านโพนสวรรค์ หมู ่ 1 ต�าบลโพนสวรรค์ อ�าเภอโพนสวรรค์  

จังหวัดนครพนม

 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าหนองหวาย เป็นแหล่งน�้าชุมชนของบ้านโพนสวรรค์ ด้วยปัจจุบันทางชุมชนต้องการ

ใช้น�้าจากหนองหวายเพ่ือการเกษตร อุปโภค บริโภค แต่เนื่องจากสภาพของหนองน�้าปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน ไม่ได้รับ 

การปรับปรุงมานาน ท�าให้ไม่สามารถเก็บกักน�้าได้อย่างพอเพียงต่อความต้องการใช้น�้าของประชาชน กรมทรัพยากรน�้า 

จึงได้ด�าเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน�้าในการกักเก็บน�้าให้ประชาชน 

ผลผลิตและผลลัพธ์

 การด�าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าหนองหวาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน�้าในการกักเก็บน�้าท�าให้

ประชาชนสามารถใช้น�้าเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร และเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง 

เงื่อนไขความส�าเร็จ

 พื้นท่ีด�าเนินการมีความพร้อม มีการประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ไข

ปัญหา อุปสรรคในการก่อสร้างให้ลุล่วงไปด้วยดี 
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3. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหนองแหวน บ้านเหมือดแอ่ ต�าบลโนนสะอาด อ�าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

 ด้วยประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท�าไร่ ท�านา และปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อการด�ารงอยู่

และจ�าหน่ายเล้ียงชีพ ล้วนแล้วแต่มีความจ�าเป็นที่จะต้องใช้น�้าในการเพาะปลูกทั้งสิ้น ซ่ึงในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ 

ต่างประสบปัญหาการขาดแคลนน�้าเพื่อใช้อุปโภค บริโภคในหมู่บ้าน น�้าเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์และมีความจ�าเป็น 

ที่ต้องอาศัยน�้าจากแหล่งน�้า แต่ในปัจจุบันแหล่งน�้ามีสภาพต้ืนเขินที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอนและวัชพืช 

จ�านวนมากท�าให้ไม่สามารถกักเก็บน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้งและไม่สามารถท่ีจะรับน�้าได้เต็มประสิทธิภาพในช่วงฤดูน�้าหลาก  

ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินบ้านเรือน พื้นที่เกษตรกรรม 

ผลผลิตและผลลัพธ์

 การด�าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื ้นฟูบึงหนองแหวน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าใช้ในการอุปโภค บริโภค 

การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง เพิ่มประสิทธิภาพการรับน�้าในช่วงฤดูน�้าหลาก ท�าให้มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 

430 ไร่ 690 ครัวเรือน ความจุเพิ่มขึ้นประมาณ 0.20 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้าให้ประชาชน  

ฟื้นฟูล�าน�้าธรรมชาติให้เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน�้าและรักษาระบบนิเวศ 

เงื่อนไขความส�าเร็จ

 เป็นโครงการทีแ่ก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนในพ้ืนทีต่อบสนองยทุธศาสตร์การบริหารจัดการทรพัยากรน�า้ 

ท�าให้ประชาชนมีแหล่งน�้าต้นทุนไว้ใช้ส�าหรับการอุปโภค บริโภค และบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนได้ โดยการมี 

ส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่โครงการ
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4. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยจะแกซีเปรื๊อด หมู่ที่ 2,3,4,5,6,7 ต�าบลกันตวจระมวล อ�าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 โครงการอนุรักษ์ฟื ้นฟูห้วยจะแกซีเปร๊ือด อยู่ในลุ่มน�้าสาขาล�าชี ลุ ่มน�้าหลักแม่น�้ามูล ขนาดพื้นที่แหล่งน�้า 

โดยประมาณ 300 ไร่ สภาพปัจจุบันมีวัชพืชน�้าและตะกอนทับถมจนต้ืนเขิน ความลึกเดิมเฉล่ีย 1.5 เมตร ไม่สามารถ 

กักเก็บน�้าได้เต็มประสิทธิภาพ ท�าให้ในฤดูแล้งเกิดปัญหาการขาดแคลนน�้า 

ผลผลิตและผลลัพธ์

 การด�าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื ้นฟูห้วยจะแกซีเปรื๊อด เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าในช่วงฤดูแล้ง และ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน�้า มีปริมาณความจุเก็บกัก 530,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 

540 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 240 ครัวเรือน ช่วยรักษาระบบนิเวศทางน�้าและความหลากหลายทางชีวภาพ และ 

ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้าจืด

เงื่อนไขความส�าเร็จ

 ก่อนด�าเนินโครงการได้ด�าเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ 

และประชาชนได้จัดตั้งกลุ่มหน่วยงานในพื้นที่โครงการ  โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมดูแลโครงการดังกล่าว 
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5. โครงการก่อสร้างฝายน�้าล้นคลองหินจวง หมู่ที่ 12 ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 โครงการก่อสร้างฝายน�้าล้นคลองหินจวง สภาพปัจจุบันฝายน�้าล้นคลองหินจวงไม่สามารถกักเก็บน�้าได้ 

เต็มประสิทธิภาพ ท�าให้ในฤดูแล้งเกิดปัญหาการขาดแคลนน�้าใช้ในการอุปโภค บริโภค และน�้าเพื่อการเกษตร 

ของประชาชนในต�าบลห้วยยาง

ผลผลิตและผลลัพธ์

 การด�าเนินโครงการฝายน�้าล้นคลองหินจวง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าในการอุปโภค บริโภค และน�้าเพื่อ

การเกษตรของประชาชนในต�าบลห้วยยางให้สามารถมีน�้าใช้อุปโภค บริโภค และน�้าเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  

มีปริมาณความจุกักเก็บน�้าเพิ่มข้ึน 18,900 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 25 ไร่ ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 100 ครัวเรือน      

เงื่อนไขความส�าเร็จ

 การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท�าให้การด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
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6. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแม่ลิภัย บ้านนายัม ต�าบลคู อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 ด้วยสภาพพื้นที่บ้านนายัม ต�าบลคู อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�านา 

ในการด�ารงชีพเป็นหลัก โดยอาศัยน�้าจากคลองลิภัย ซึ่งเป็นสายน�้าท่ีไหลผ่านหมู่บ้าน โดยในฤดูน�้าหลากระดับน�้า 

จะมีปริมาณมากและสูง ไหลเข้าสู่คลองดินขุดชั่วคราวที่ประชาชนได้ร่วมกันขุดไว้เพื่อส่งน�้าเข้าสู่ผืนนา ซึ่งไม่มีระบบบริหาร

จัดการ ประตูควบคุมการเปิด-ปิดน�้า จึงท�าให้การท�านาและการท�าการเกษตรของประชาชนได้ผลผลิตไม่คุ ้มค่า  

ส่งผลต่อรายได้และความมั่นคงในการด�ารงชีพของประชาชน

ผลผลิตและผลลัพธ์

 ด�าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแม่ลิภัย เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย และเป็นแหล่งกักเก็บน�้าใช้ในช่วงฤดูแล้ง  

พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์มากกว่า 250 ไร่ เกษตรกรท่ีมีอาชีพท�านาและการเกษตรอื่นๆ สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ 

และคุณภาพผลผลิตสูงข้ึน  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่า 120 ครัวเรือน จากการมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 

2,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน และเป็นแหล่งกักเก็บน�้าและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งเป็นพื้นที่แก้มลิงในช่วงฤดูฝน 

ให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านนายัม และบริเวณใกล้เคียงต�าบลคู อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
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7. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าสระน�้าห้วยตารุ้ง หมู่ที่ 6 ต�าบลน�้าจืดน้อย อ�าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 สระน�้าห้วยตารุ้ง เป็นแหล่งน�้าธรรมชาติ ต้ังอยู่หมู่ท่ี 6 ต�าบลน�้าจืดน้อย อ�าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีสภาพ 

ตื้นเขิน ปกคลุมไปด้วยวัชพืช ในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน�้ามากแต่ไม่สามารถกักเก็บน�้าได้ ส่วนในช่วงฤดูแล้งขาดแคลนน�้า

ส�าหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นประจ�าทุกปี

ผลผลิตและผลลัพธ์

 การด�าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าสระน�้าห้วยตารุ้ง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าประชาชนได้รับ

ประโยชน์ 55 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 550 ไร่ และเพื่อใช้ท�าระบบประปาในอนาคต
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8. โครงการปรับปรุงพื้นฟูแหล่งน�้าฝายห้วยเรือ ต�าบลท่าไห อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

 แหล่งน�้าฝายห้วยเรือ เป็นแหล่งน�้าธรรมชาติท่ีส�าคัญของประชาชนในต�าบลท่าไห อ�าเภอเข่ืองใน จังหวัด

อุบลราชธานี แหล่งน�้ามีสภาพตื้นเขิน ในช่วงฤดูแล้งไม่สามารถกักเก็บน�้าได้ และไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น�้าเพื่อ 

ท�าระบบประปาหมู่บ้าน ท�าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน�้าอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม

ผลผลิตและผลลัพธ์  

 การด�าเนินโครงการปรับปรุงพื้นฟูแหล่งน�้าฝายห้วยเรือ เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�้าใช้ในการอุปโภค 

บริโภค การเกษตรกรรม และเพื่อปรับปรุงระบบนิเวศให้เกิดสมดุลกลับคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ โดยมีความจ ุ

กักเก็บน�้า 33,203 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่เพาะปลูกได้รับประโยชน์ 525 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 250 ครัวเรือน 
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9. โครงการซ่อมปรับปรุงอ่างเก็บน�้าห้วยลาน พร้อมระบบกระจายน�้า หมู่ที่ 8 ต�าบลแม่ออนใต้ อ�าเภอสันก�าแพง 

จังหวัดเชียงใหม่

 อ่างเก็บน�้าห้วยลาน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 กรมทรัพยากรน�้าได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน�้าห้วยลานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยขุดลอกหน้าอ่างและก่อสร้างระบบกระจายน�้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน�้า 

ของแหล่งน�้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน�้าห้วยลาน พร้อมระบบ

กระจายน�้า 

ผลผลิตและผลลัพธ์

 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน�้าห้วยลาน พร้อมระบบกระจายน�้า เพ่ือให้ระบบกระจายน�้า

ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร และช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี ประชาชนได้รับประโยชน์  

150 ครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูก 3,700 ไร่  
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10. โครงการซ่อมปรับปรุงฝายน�้าล้นห้วยตั้ง พร้อมระบบกระจายน�้า บ้านป่าพลู หมู่ที่ 2 ต�าบลป่าพลู อ�าเภอบ้านโฮ่ง 

จังหวัดล�าพูน

 ฝายน�้าล้นห้วยตั้ง ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 มีการใช้งานมายาวนาน สภาพปัจจุบันเกิดการช�ารุด ทรุดโทรม 

ประกอบกับระบบกระจายน�้าเดิมเป็นคลองส่งน�้าดิน การส่งน�้าไปยังพื้นที่การเกษตรท�าให้การท�างานไม่เต็มประสิทธิภาพ 

เกษตรกรที่รับประโยชน์จากฝายน�้าล้นห้วยตั้งได้รับความเดือดร้อน 

ผลผลิตและผลลัพธ์

 ด�าเนินการซ่อมแซมฝายน�้าล้นห้วยตั้งและก่อสร้างระบบส่งน�้าให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรของประชาชน  

เพื่อให้ฝายน�้าล้นห้วยตั้งสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์ 550 ครัวเรือน พื้นท่ีเพาะปลูก

ได้รับประโยชน์ 1,500 ไร่  
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11. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน�้า โครงการอนุรักษ์ฟื ้นฟูแหล่งน�้าคลองพิสน หมู ่ที่ 5 ต�าบลสิงหนาท  

อ�าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 คลองพิสน เป็นแหล่งน�้าคลองทิ้งน�้า ตั้งอยู ่ในพื้นที่หมู ่ที่ 5 ต�าบลสิงหนาท อ�าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีน�้าไหลผ่านตลอดท้ังปี ประชาชนในพื้นท่ีใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้าในการปลูกพืชผักสวนครัว เช่น 

ชะพลู เตย ตะไคร้ กะเพรา โหระพา พริก ผักบุ้งจีน กล้วย อ้อย แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีระดับสูงและห่างไกลจาก 

แหล่งน�้า ท�าให้ไม่สามารถน�าน�้าไปใช้ประโยชน์ได้

ผลผลิตและผลลัพธ์

 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการก่อสร้างระบบกระจายน�้า เพื่อส่งน�้าให้แก่เกษตรกรที่มีพื้นที่ห่างออกไป ให้สามารถ

น�าน�้าไปใช้ในการเกษตรได้อย่างทั่วถึง  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น�้าน้อย นอกเขตพื้นท่ีชลประทาน 

ในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนได้รับผลประโยชน์ 13 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ 23 ไร่ และประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

แหล่งน�้า
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12. โครงการระบบกระจายน�้าห้วยสามพาด บ้านป่าขาม ต�าบลบ้านตาด อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 แหล่งน�้าห้วยสามพาด เป็นแหล่งน�้าที่ส�าคัญของต�าบลบ้านตาด ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพการเกษตร 

ตลอดทั้งปี แต่ไม่สามารถน�าน�้ามาใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ เทศบาลต�าบลบ้านตาดจึงขอรับการสนับสนุนโครงการ

ก่อสร้างระบบกระจายน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือให้การบริหารจัดการน�้าเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรในพื้นที่ 

เพื่อลดต้นทุนในการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น�้า

ผลผลิตและผลลัพธ์

 การด�าเนินโครงการระบบกระจายน�้าห้วยสามพาด เพื่อให้การบริหารจัดการน�้าเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร 

ในพื้นที่ ลดต้นทุนในการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น�้า และส่งน�้าต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน เพิ่มผลผลิต 

พืชเศรษฐกิจใช้น�้าน้อยในฤดูแล้ง ท�าให้เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น�้ามีรายได้เพิ่มขึ้น

เงื่อนไขความส�าเร็จ

 เป็นโครงการท่ีมีความพร้อมของพ้ืนที่ในการด�าเนินการ รวมทั้งการให้ความร่วมมือของหน่วยงานและราษฎร 

ในพื้นที่ ตลอดจนผู้รับจ้างมีความพร้อมในการด�าเนินงานในทุกด้าน
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13. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน�้าบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ต�าบลวังหิน อ�าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

 แหล่งน�้าบ้านดอนยาวน้อย มีความจุกักเก็บน�้าประมาณ 150,000 ลูกบาศก์เมตร ประชาชนในพื้นท่ีใช้ประโยชน์

จากแหล่งน�้าดิบเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรแปลงเล็ก รัฐบาลมีนโยบายให้กรมทรัพยากรน�้าด�าเนินโครงการ

ก่อสร้างระบบกระจายน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อน�าน�้าจากแหล่งน�้าที่ได้ด�าเนินการพัฒนาปรับปรุง ฟื้นฟูแล้วส่งเสริม

ให้เกษตรปลูกพืชผัก ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจและใช้ในการด�ารงชีวิตที่ใช้น�้าน้อย เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว พืชเศรษฐกิจ เช่น 

พริก ข้าวโพด ถั่วฝักยาว คะน้า ผักกาด ผักชี

ผลผลิตและผลลัพธ์

 การด�าเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน�้าบ้านดอนยาวน้อย เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน�าน�้าจากแหล่งน�้า 

ที่ได้ด�าเนินการพัฒนา ปรับปรุง ฟื ้นฟู ส่งน�้าให้กับแปลงเกษตรใช้ในการปลูกพืชผักที่ใช้น�้าน้อย เพ่ือเพ่ิมผลิตผล 

ทางการเกษตรให้กับเกษตรกร ประมาณ 105 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 60 ครัวเรือน

เงื่อนไขความส�าเร็จ

 ประชาชนในพื้นที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าเพื่อบริหารจัดการ รวมทั้งแบ่งปันการใช้น�้า ตลอดทั้งช่วยกันดูแล และ

บ�ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องสูบน�้า แผงโซล่าเซลล์
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14. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าบ้านโคกกะท้อน พร้อมระบบกระจายน�้า หมู่ที่ 10 ต�าบลลาดตะเคียน อ�าเภอกบินทร์บุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี

 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าบ้านโคกกระท้อน พร้อมระบบกระจายน�้า เป็นแหล่งน�้าต้นทุนส�าหรับการผลิต 

น�้าประปาหมู่บ้าน เพื่อการอุปโภค บริโภค และการท�าเกษตรกรรม ซึ่งมีสภาพเป็นแหล่งน�้าขนาดเล็ก ตื้นเขิน เพื่อบรรเทา

ปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชน 

ผลผลิตและผลลัพธ์

 กรมทรัพยากรน�้า ได้ด�าเนินการขุดลอกแหล่งน�้า พร้อมระบบกระจายน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยก่อสร้าง 

ระบบกระจายน�้าชนิดอัตราการสูบ 100 ลูกบาศก์เมตร บริเวณแหล่งน�้าบ้านโคกกระท้อนสูบด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์

ขึ้นสู่หอถังสูง (ถังแชมเปญ) ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร ส่งจ่ายน�้าผ่านท่อ PVC Ø 4 นิ้ว ยาว 1,000 เมตร 

เพื่อส่งจ่ายน�้าให้เกษตรกรใช้ในการท�าเกษตร ปริมาณความจุกักเก็บ 351,000 ลูกบาศก์เมตร มีแหล่งน�้าต้นทุนเพื่อ 

การอุปโภค บริโภค และน�้าเพื่อการเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ จ�านวน 614 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 123 ไร่

เงื่อนไขความส�าเร็จ

 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชน และจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้  

การบ�ารุงดูแลรักษาโครงการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้น�้า และการสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน

ในการอนุรักษ์แหล่งน�้าให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
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15. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าฝายหินทะลุ หมู่ที่ 9 ต�าบลปากจั่น อ�าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 ฝายหินทะลุ เป็นแหล่งเก็บน�้าธรรมชาติที่สามารถน�าน�้าไปใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค มีน�้าไหลตลอดทั้งปี ซ่ึงในเขต

พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลปากจั่นขาดแคลนน�้าเพื่อการอุปโภค บริโภค จึงขอรับการสนับสนุนโครงการระบบกระจาย

น�้าจากต้นน�้า (ฝายหินทะลุ) สามารถน�าน�้าไปท�าระบบประปาของต�าบลปากจ่ัน เพ่ือลดการขาดแคลนน�้าส�าหรับอุปโภค 

บริโภค และการเกษตร

ผลผลิตและผลลัพธ์

 การด�าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าฝายหินทะลุ เพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยประชาชนได้รับ

ประโยชน์ 49 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 490 ไร่ 

เงื่อนไขความส�าเร็จ  

 ความร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานในพื้นที่ ท�าให้งานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย
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16. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน�้าห้วยใหญ่ บ้านโนนแก้ง หมู่ที่ 5 ต�าบลตบหู อ�าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 กรมทรัพยากรน�้า มีนโยบายที่ต้องการด�าเนินการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน�้า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ 

ให้ประชาชนสามารถน�าน�้ามาใช้ในการเพาะปลูกพืชไร่ พืชผักสวนครัว เป็นการสร้างรายได้เสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยวให้แก่

เกษตรกร โดยเน้นการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น�้าน้อย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่

ผลผลิตและผลลัพธ์

 การด�าเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน�้าห้วยใหญ่ เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรได้น�าน�้ามาใช้ในการเพาะปลูกพืชไร่ 

พืชผักสวนครัว เป็นการสร้างรายได้เสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยวให้แก่เกษตรกร มีระบบกระจายน�้าพลังงานแสงอาทิตย์  

ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อใช้ในการเกษตรกรรมของหมู่บ้าน โดยลดต้นทุนการผลิต ไม่มีค่า 

กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาเกี่ยวข้อง มีแหล่งน�้าที่มีปริมาณเพียงพอต่อการเกษตรตลอดฤดูกาล ปริมาณ 

น�้ากักเก็บ 336,483 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่เพาะปลูก 25 ไร่ (มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น) มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น�้า  

15 คน สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น�้า 63 ราย สร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 100 - 150 บาท/วัน/ราย 

เงื่อนไขความส�าเร็จ

 มีการส่งมอบบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมทรัพยากรน�้ากับองค์การบริหารส่วนต�าบลตบหู อ�าเภอเดชอุดม 

จังหวัดอุบลราชธานี มีการตรวจเยี่ยม/ติดตาม/ประเมินผลการด�าเนินงานอยู่เป็นระยะ
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17. โครงการอนุรักษ์ฟื ้นฟูอ่างท่าเคย - ห้วยมะหาดพร้อมระบบกระจายน�้า ต�าบลบ้านบึง, หนองพันจันทร์  

อ�าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างท่าเคย - ห้วยมะหาดพร้อมระบบกระจายน�้า เป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

อุทกภัย และการขาดแคลนน�้าในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชนเมืองอย่างเป็นระบบ โดยกระจายน�้าข้ามลุ่มน�้าสาขาจาก 

อ่างเก็บน�้าท่าเคยซ่ึงมีปริมาณน�้าเหลือเฉลี่ยประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี มาลงสู ่อ่างเก็บน�้าห้วยมะหาด  

โดยเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการอนุรักษ์ฯ ห้วยไม้เต็งที่ได้กระจายน�้าจากอ่างเก็บน�้าห้วยมะหาดมายังอ่างเก็บน�้า 

ทุ่งหินสีและอ่างเก็บน�้าส�านักห้วยไม้เต็ง

ผลผลิตและผลลัพธ์ 

 ด�าเนินโครงการก่อสร้างท่อส่งน�้าจากอ่างเก็บน�้าท่าเคย เชื่อมต่อไปยังอ่างเก็บน�้าห้วยมะหาด โดยส่งน�้าด้วยท่อเหล็ก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร ความยาว 10,270 เมตร และส่งน�้าด้วยท่อไฟเบอร์กลาส (GRP) ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร ความยาว 11,870 เมตร พร้อมติดต้ังอาคารท่อระบายอากาศจ�านวน 36 แห่ง และ 

อาคารระบายตะกอนจ�านวน 37 แห่ง อาคารประกอบท่อรับน�า้ จ�านวน 2 แห่ง เป็นโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มปริมาณ 

น�้าต้นทุนให้กับอ่างเก็บน�้าห้วยมะหาด และอ่างเก็บน�้าส�านักห้วยไม้เต็ง โดยแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาปัญหาอุทกภัย

ในพื้นท่ีลุ่มน�้าล�าภาชีกว่า 50,220 ไร่ และช่วยเหลือส่งเสริมการเกษตรกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่โครงการ จ�านวน 

3,561 ครัวเรือน มีการเพาะปลูกพืชได้จ�านวนครั้งที่มากข้ึน รวมทั้งยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน�้า 

ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

เงื่อนไขความส�าเร็จ

 เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการลุ่มน�้าแบบบูรณาการ ระหว่างกรมทรัพยากรน�้าและกรมชลประทาน
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18. โครงการบ�ารุงรักษาฝายน�้าล้นเวียงหวาย บ้านเวียงหวาย ต�าบลเม็งราย อ�าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

 ฝายน�้าล้นเวียงหวาย ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 เนื่องจากฝายน�้าล้นมีการใช้งานมายาวนาน ท�าให้อาคารหลักและ

อาคารประกอบ รวมถึงบริเวณสภาพทั่วไปของโครงการมีสภาพเส่ือมโทรม ทรุดโทรม เสียหาย เนื่องจากขาดการบ�ารุง

รักษาและช�ารุดตามการใช้งาน 

ผลผลิตและผลลัพธ์  

 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินโครงการบ�ารุงรักษาฝายน�้าล้นเวียงหวาย ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตามศักยภาพและ

ประโยชน์ในการบริหารจัดการน�้ารวมถึงการถ่ายโอนโครงการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์และ

บ�ารุงรักษา มีพื้นที่เพาะปลูกได้รับประโยชน์ 2,000 ไร่ 

เงื่อนไขความส�าเร็จ

 ประชาชนและท้องถ่ินให้ความร่วมมือเพื่อให้มีการบริหารจัดการน�้าได้อย่างทั่วถึง ตลอดทั้งช่วยกันดูแลและ 

บ�ารุงรักษาอุปกรณ์
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19. โครงการบ�ารุงรักษาฝายน�้าล้นบ้านห้วยใหญ่ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 10 ต�าบลสร้อยละคร อ�าเภอลาดยาว  

จังหวัดนครสวรรค์

 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการบ�ารุงรักษาแหล่งน�้า เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงสภาพหรือคงไว้ซ่ึงความสมดุลของระบบนิเวศ

หรือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน�้า กระจายน�้า ระบายน�้า พร้อมทั้งเป็นแหล่งน�้าต้นทุน

เพื่อการอุปโภค บริโภค การผลิต การเกษตร และการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ สามารถแก้ไข

ปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนด้านน�้าให้แก่ประชาชน รวมถึงการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และ 

เป็นแนวป้องกันการบุกรุกพื้นที่แหล่งน�้าธรรมชาติ ทั้งนี้เมื่อโครงการได้ใช้ประโยชน์ไประยะหนึ่งแล้ว อาจมีการตื้นเขิน 

ช�ารุดเสียหายของอุปกรณ์ จึงต้องมีการบ�ารุงรักษาแหล่งน�้าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

ผลผลิตและผลลัพธ์

 การด�าเนินโครงการบ�ารุงรักษาฝายน�้าล้นบ้านห้วยใหญ่ ท�าให้มีแหล่งน�้าต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้แก่

ประชาชนในพื้นที่โครงการ จ�านวน 180 ครัวเรือน สามารถเสริมการเพาะปลูกในพ้ืนท่ี 50 ไร่ เสริมสร้างการประมง 

ในพื้นที่ 70 ครัวเรือน สามารถบรรเทาภัยแล้งและรักษาระบบนิเวศทางน�้า พร้อมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้า
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20. โครงการบ�ารุงรักษาแหล่งน�้าบ้านโนนทอง บ้านโนนทอง ต�าบลวังกระทะ อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 โครงการบ�ารุงรักษาแหล่งน�้าบ้านโนนทอง อยู่ในลุ่มน�้าล�าพระเพลิง ลุ่มน�้าหลักแม่น�้ามูล ท�าให้รางเทและอ่างน�้านิ่ง

ของอาคารระบายน�้าช�ารุดเสียหายไม่สามารถกักเก็บน�้าให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค ตลอดฤดูแล้งได้ เนื่องจากเกิด 

การทรุดบริเวณทางน�้าล้นที่มีลักษณะเป็นท่อรอดเหลี่ยมขนาด 2 ช่อง ทางน�้าออกได้เกิดการกัดเซาะ ช�ารุดเสียหาย 

เป็นอย่างมาก เนื่องจากผ่านการใช้งานมานาน และมีต้นไม้และวัชพืชปกคลุม 

ผลผลิตและผลลัพธ์

 การด�าเนินโครงการบ�ารุงรักษาแหล่งน�้าบ้านโนนทอง เพ่ือให้สามารถกักเก็บน�้าให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค 

ตลอดฤดูแล้ง สามารถกักเก็บน�้าได้เต็มประสิทธิภาพ ตอบสนองการใช้งานและรองรับการบริหารจัดการน�้าของชุมชน 

ได้อย่างยั่งยืน มีแหล่งน�้าต้นทุนเพื่ออุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ ช่วยบรรเทาภัยแล้ง สามารถเสริม 

การเพาะปลูกในพื้นที่และรักษาระบบนิเวศทางน�้าและความหลากหลายทางชีวภาพ 

เงื่อนไขความส�าเร็จ

 ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดูแลและบ�ารุงรักษา มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าในพื้นที่โครงการ โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน

ร่วมดูแลโครงการได้อย่างยั่งยืน
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3.9 การเตือนภัย และอุทกวิทยา

 กรมทรัพยากรน�้าด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการเพื่อตรวจวัด รวบรวม ติดตาม เผยแพร่ข้อมูลรายงาน

สถานการณ์น�้ารายวัน โดยประชาชนสามารถติดตามรายงานสถานการณ์น�้ารายวัน รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

น�้าหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา รายงานสถานการณ์น�้าในลุ่มน�้าจากระบบตรวจวัดสภาพน�้าทางไกลอัตโนมัติและระบบ 

ส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) รายงานการติดตามสถานการณ์ปริมาณน�้าท่าและน�้าฝนประจ�าวัน และรายงาน 

การให้ความช่วยเหลือจากอุทกภัยและภัยแล้งที่เว็บไซด์ http://www.dwr.go.th

 กรมทรัพยากรน�้าได้รับงบประมาณเพื่อเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน�้า จ�านวน 3 โครงการ 

ประกอบด้วย

 1. โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน�้า

 2. โครงการบ�ารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน�้าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering) ระบบส่งข้อมูล สัญญาณภาพ 

(CCTV) ระบบเตือนภัยน�้าท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) และเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยา แม่น�้าโขง (Mekong- 

HYCOS)

 3. โครงการตรวจวัดปริมาณน�้า การเคลื่อนตัวของตะกอนและตะกอนท้องน�้าแม่น�้าโขงร่วมไทย-ลาว

1. โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน�้า

 กรมทรัพยากรน�้าด�าเนินงานโครงการบริหารจัดการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤตน�้า ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์วิกฤตน�้า และให้ความช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่

ความรับผิดชอบของส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 1-11 โดยสนับสนุนอุปกรณ์ เคร่ืองมือและครุภัณฑ์เพื่อการแก้ไขปัญหา

วิกฤตน�้า ได้แก่ เครื่องสูบน�้าขนาดตั้งแต่ 8 นิ้ว จนถึงขนาด 30 นิ้ว รถบรรทุกน�้า เครื่องผลิตน�้าประปาสนามและ 

เครื่องผลิตน�้าดื่ม

ภาพช่วยเหลือภัยแล้ง
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ผลผลิต  

 ผลจากการปฏิบัติงานของโครงการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง น�้าท่วมให้พื้นที่

เกษตรกรรม จ�านวน 66,512 ไร่ และช่วยเหลือด้านการอุปโภค บริโภค จ�านวน 55,775 ครัวเรือน (167,109 คน) มี

ปริมาณการสูบน�้า รวมทั้งสิ้น 24,265,590 ลูกบาศก์เมตร

ผลลัพธ์

 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤต อุทกภัยและภัยแล้ง มีความพึงพอใจต่อการช่วยเหลือเพื่อบรรเทา

สถานการณ์ และมีการปฏิบัติงานในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

เงื่อนไขความส�าเร็จ

       1. การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เคร่ืองมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและประชุมเตรียมความพร้อมรับมือ

สถานการณ์วิกฤตภัยแล้งและน�้าท่วม

 2. จัดตั้งศูนย์อ�านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน�้าแล้งหรือน�้าท่วมส่วนหน้ารองรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 1-11 และคณะท�างานติดตามการด�าเนินงานโครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะ 

วิกฤตน�้าในส่วนกลาง รวมถึงการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. การรายงานผลความก้าวหน้าการด�าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมประชุมติดตาม

การด�าเนินงานโครงการฯ เป็นระยะ และจัดท�ารายงานสรุปผลการด�าเนินงาน

 4. การประเมินผลจากแบบสอบถาม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 1-11 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาวิกฤตน�้า

ภาพช่วยเหลืออุทกภัย

                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

             

AW ���������������������������61-2.indd   95 27/8/2562   10:06:33



รายงานประจ�าปี 2561 กรมทรัพยากรน�้า

96

2. โครงการบ�ารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน�้าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ 

(CCTV) ระบบเตือนภัยน�้าท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) และเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น�้าโขง  

(Mekong-HYCOS)

 กรมทรัพยากรน�้าด�าเนินโครงการศึกษา ส�ารวจ ติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน�้าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering) 

ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) เพื่อการเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัยในลุ่มน�้าต่างๆ จ�านวน 182 สถานี  

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2559 โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ส�าหรับพื้นที่เสี่ยง

อุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2558 จ�านวน 1,546 สถานี และ

บ�ารุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น�้าโขงและสาขา (Mekong-HYCOS) จ�านวน 11 สถานี ซึ่งรับมอบเครื่องมือ

และถ่ายโอนภารกิจจากส�านักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (Mekong River Commission Secretariat : 

MRCS) โครงการตรวจสอบติดตามระบบของวัฏจักรอุทกวิทยาในลุ่มแม่น�้าโขง (Mekong-Hydrological Cycle  

Observing System : Mekong-HYCOS) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 สถานีตรวจวัดสภาพน�้าทางไกลอัตโนมัติและสถานีเตือนภัยตั้งอยู ่ ในที่ โล ่งแจ ้งและมีการติดตั้งอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์จึงจ�าเป็นต้องมีการบ�ารุงรักษาสถานีต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ต้องมีการบ�ารุงรักษาเป็นประจ�า 

และมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบระบบการท�างาน การซ่อมบ�ารุงระบบและการติดต่อสื่อสารระบบข้อมูล 

อย่างสม�่าเสมอ เมื่อเกิดเหตุการณ์จึงมีความพร้อมในการเฝ้าระวังและเตือนภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถช่วยลด

ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

ผลการด�าเนินงาน

 การตรวจวัดสภาพน�้าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering) จ�านวน 182 สถานี การเฝ้าระวัง ระดับน�้าในลุ่มน�้าต่างๆ 

ผ่านระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) จ�านวน 75 สถานี การเฝ้าระวังจากระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning 

System: EWS) ส�าหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา จ�านวน 1,546 สถานี และ 

การติดตามข้อมูลและเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น�้าโขงและสาขา (Mekong-HYCOS) จ�านวน 11 สถานี เจ้าหน้าที่

กรมทรัพยากรน�้าปฏิบัติการเฝ้าระวังโดยปฏิบัติงานทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ในช่วงฤดูฝนหรือมีสถานการณ์น�้า  

โดยตรวจสอบเฝ้าระวังการเตือนภัยผ่านกลุ่มไลน์ “ศูนย์อุทกภัย ทน.” “เผชิญเหตุ ทน.” และ “NWCC” เพื่อด�าเนินการ

แจ้งเตือนภัยตามภารกิจของหน่วยงานและจัดท�ารายงานประจ�าวันต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปสามารถ 

ติดตามข้อมูลได ้จากรายงานสถานการณ์ Early Warning และรายงานสถานการณ์น�้าประจ�าวันที่ เว็บไซด์  

http://www.dwr.go.th 
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 ผลการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะวิกฤตและเหตุการณ์ฉุกเฉิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถ
ด�าเนินการได้ ดังตาราง

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ปี 2561 

แผน ผล
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 61)

1. จ�านวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบ�ารุงรักษา 

 ระบบเตือนภัยด้านน�้า 

หมู่บ้าน 1,546 4,911

2. ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ ์

 น�้าท่วม น�้าป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 100*

3. แหล่งน�้าได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แห่ง 388* 172*

 * การแจ้งข้อมูลการเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น�้าท่วม น�้าป่าไหลหลาก หมายถึงการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
ระดับอพยพ (สีแดง) แล้วมีเหตุการณ์น�้าท่วม น�้าป่าไหลหลาก ได้ถูกต้อง (ตรงกับ) รายงานเหตุการณ์น�้าท่วมในรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัย ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หนังสือพิมพ์ สื่อ ข่าวจากท้องถิ่นต่างๆ 

ผลผลิต 
 1. ชุดข้อมูลปริมาณน�้าจากการตรวจวัดสภาพน�้าทางไกล
อัตโนมัติ (Telemetering) จ�านวน 182 สถานี รายงานมาที ่
ศูนย์ป้องกันวิกฤตน�้า และประมวลผลด้วยแบบจ�าลองคณิตศาสตร์ 
เพื่อติดตามปริมาณน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้าปิง วัง ยม น่าน เจ้าพระยา 
ท่าจีน ป่าสัก สะแกกรัง บางปะกง ปราจีนบุรี โขง ชี มูล และ
ทะเลสาบสงขลา เพื่อจัดท�ารายงานสถานการณ์น�้าให้แก่ผู้บริหาร
 2. ชุดข้อมูลระดับน�้า ณ จุดวัดน�้าท่ีติดต้ังระบบส่งข้อมูล
สัญญาณภาพ (CCTV) จ�านวน 75 สถานี รายงานมาที่สถานีหลัก
แบบทันที (Real Time) เพื่อประมวลผลและแจ้งเตือนในสถานี
ท้ายน�้ารับทราบข้อมูลการเคลื่อนตัวของมวลน�้าและเตรียมการ
รองรับในกรณีต่างๆ
 3. ชุดข้อมูลการเตือนภัยจากระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(Early Warning System : EWS) ส�าหรับพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย- 
ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา จ�านวน 1,546 สถาน ี
มีการแจ้งเตือนภัยที่ระดับต่างๆ จ�านวน 1,133 คร้ัง ครอบคลุม 
4,003 หมู่บ้าน ดังนี้ 

       - ระดับเฝ้าระวัง (สีเขียว)  จ�านวน  576 ครั้ง  ครอบคลุม 2,065 หมู่บ้าน
       - ระดับเตรียมพร้อม (สีเหลือง)  จ�านวน  403 ครั้ง  ครอบคลุม 1,409 หมู่บ้าน
       - ระดับอพยพ (สีแดง)  จ�านวน  154 ครั้ง  ครอบคลุม 529 หมู่บ้าน
 4. ชุดข้อมูลระดับน�้าจากสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น�้าโขงและสาขา (Mekong-HYCOS) ประกอบด้วยข้อมูล 
อุตุ-อุทกวิทยาแม่น�้าโขงทั้งแบบธรรมดา (Manual) และระบบอัตโนมัติผ่านระบบส่ือสารแบบ GPRS การวิเคราะห์ข้อมูล

และการรายงานผลการด�าเนินการต่อส�านักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขงทุก 4 เดือน
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ผลลัพธ์ 

 1. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับข้อมูลการเตือน

ภัยทันต่อเหตุการณ์

 2. ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น�้า

ของกรมทรัพยากรน�้าได้จากสื่อต่างๆ

 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าข้อมูลจากการ

ตรวจวัดไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น�้า การเฝ้าระวัง 

เตือนภัย ประกอบการตัดสินใจ และช่วยเหลือประชาชน

ในพื้นที่เสี่ยงภัย

เงื่อนไขความส�าเร็จ 

 การบ�ารุงรักษาสถานีต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอย่างมี

ประสิทธิภาพตลอดเวลา เป็นปัจจัยส�าคัญในการติดตาม  

จัดเก็บข้อมูล เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์เพ่ือรายงาน

สถานการณ์และเฝ้าระวังเตือนภัย
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3. โครงการตรวจวัดปริมาณน�้า การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน�้าแม่น�้าโขงร่วมไทย-ลาว

 กรมทรัพยากรน�้า ร่วมกับส�านักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (Mekong River Commission  

Secretariat : MRCS) ได้ด�าเนินโครงการตรวจวัดปริมาณน�้า การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน�้าแม่น�้าโขง 

ร่วมไทย-ลาว (Implementation Plan of the Discharge and Suspended Sediment Transport Measurements 

on the  Mekong Mainstream) เพื่อปรับปรุงโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับน�้าและปริมาณน�้า (Rating Curve) และ

พัฒนาวิธีการตรวจวัด รวบรวม และการจัดเก็บข้อมูลระดับน�้า ปริมาณน�้า การเคลื่อนตัวของตะกอนแขวนลอย ตะกอน

ท้องน�้า และสภาพการกัดเซาะบนแม่น�้าโขงให้มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ปริมาณตะกอนมีความสัมพันธ์กับปริมาณ

น�้าท่า จ�าเป็นต้องมีการส�ารวจ ตรวจวัด ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีส�าคัญ ปริมาณตะกอนท�าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและ

สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลทั้งในด้านการวางแผน พัฒนาแหล่งน�้า การบริหาร

จัดการน�้า การบริหารทางด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาแม่น�้าโขง   โดยการด�าเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศ 

ไทย - ลาว รวม 6 สถานี ได้แก่สถานีแม่น�้าโขงที่อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สถานีแม่น�้าโขงที่อ�าเภอเชียงคาน  

จังหวัดเลย สถานีแม่น�้าโขงที่อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สถานีแม่น�้าโขงที่อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม สถานีแม่น�้าโขง

ที่อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และสถานีแม่น�้าโขงที่อ�าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีส�านักงานเลขาธิการ 

คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขงเป็นหน่วยประสานงานกลาง และได้ถ่ายโอนภารกิจให้กรมทรัพยากรน�้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 
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ผลการด�าเนินงาน

 กรมทรัพยากรน�้าโดยส่วนอุทกวิทยา ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาคที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการวัดระดับน�้า ปริมาณน�้า  

การวัดปริมาณการเคลื่อนที่ของตะกอน และตะกอนท้องน�้า การส�ารวจรูปตัดขวางล�าน�้า การวิเคราะห์ข้อมูล การดูแลและ

บ�ารุงรักษาเครื่องมือ และรายงานผลการด�าเนินการและข้อมูลให้ส�านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาประมวลผลข้อมูล  

เพื่อรายงานต่อส�านักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง

 โครงการนี้เป็นความร่วมมือการด�าเนินงานร่วมกันไทย-ลาว รวม 6 สถานี โดยฝ่ายไทยจะสนับสนุนเรือและ 

เครื่องมือตรวจวัด ได้แก่ เครื่องวัดกระแสน�้า เครื่องเก็บตะกอน เครื่องวัดระยะ เครื่องหาพิกัด นาฬิกาจับเวลา  

คอมพิวเตอร์ ฯลฯ จ�านวน 5 สถานี ยกเว้นสถานีแม่น�้าโขงที่นครพนมมีความตกลงร่วมกันให้ใช้เรือฝ่ายลาวในการตรวจวัด

ผลผลิต  

 ชุดข้อมูลการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น�้าในลุ่มแม่น�้าโขงสายประธาน ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณน�้า ระดับน�้า 

การเคลื่อนตัวของตะกอน ตะกอนท้องน�้า รูปตัดขวางล�าน�้า 

ผลลัพธ์

 ข้อมูลที่ส�ารวจมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันเวลา และสามารถน�าไปใช้ในการติดตาม เฝ้าระวัง พยากรณ์สถานการณ์

น�้าในลุ่มน�้าโขงอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย (พ้ืนที่ 8 จังหวัดริมแม่น�้าโขงฝ่ายไทย 

และประเทศสมาชิกแม่น�้าโขงตอนล่าง ได้แก่ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม)

เงื่อนไขความส�าเร็จ  

 ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ไทย-ลาว
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สรุปปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

1. แผนบริหารจัดการลุ่มน�้าและการมีส่วนร่วม

ปัญหา อุปสรรค

 1. ในการสร้างความตระหนักเพื่อเสริมสร้างจิตส�านึกในวันส�าคัญด้านทรัพยากรน�้า ถูกก�าหนดในระยะเวลาที่จ�ากัด

ท�าให้การกระตุ้นหรือการสร้างจิตส�านึกไม่ต่อเนื่องและไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่

 2. กรอบระยะเวลาในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในพ้ืนที่ลุ่มน�้าและแผนปฏิบัติการ

ทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการของกรมทรัพยากรน�้าไม่สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาในการจัดท�าแผนของจังหวัดและ 

กลุ่มจังหวัด ท�าให้ต้องเร่งกระบวนการจัดท�าแผนให้เร็วขึ้น 

ข้อเสนอแนะ  

 1. การจัดกิจกรรมวันส�าคัญด้านทรัพยากรน�้า ควรได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวครอบคลุม 

ทุกจังหวัด

 2. ให้ความส�าคัญกับการใช้สื่อเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันส�าคัญด้านทรัพยากรน�้าและวันอนุรักษ์และ

พัฒนาแม่น�้า คู คลองให้ทันสมัย ได้รับรู้ในวงกว้างและได้รับประโยชน์สูงสุด

 3. ควรปรับขั้นตอนการจัดท�าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน�้าให้สอดคล้องกับการจัดท�าแผนของจังหวัดและ 

กลุ่มจังหวัด เพื่อให้ทั้ง 25 ลุ ่มน�้ามีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน�้าที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์น�้าของประเทศ 

สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ แผนได้รับความเห็นชอบจากองค์กรลุ่มน�้าทุกระดับในลุ่มน�้า และควรมีการติดตาม

ประเมินผลแผนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณ

 4. ควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ ่มผู้ใช้น�้า/เครือข่าย รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพ  

เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การต่างประเทศ

ปัญหา อุปสรรค

 1. บางโครงการเป็นการด�าเนินการระดับภูมิภาค จึงต้องมีการปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 2. การด�าเนินการส่วนใหญ่ร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ กรมทรัพยากรน�้าจึงไม่สามารถควบคุมการด�าเนินงานและ

การขอจัดสรรงบประมาณได้

 3. โครงการที่ด�าเนินการร่วมกับประเทศสมาชิกฯ และโครงการที่ด�าเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  

ขาดการบูรณาการด้านงบประมาณ

 4. ระยะเวลาด�าเนินการไม่สามารถคาดเดาได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะต�่ากว่าหรือสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้

 5. การด�าเนินงานมีหลายขั้นตอนกว่าจะได้รับงบประมาณ

 6. การประสานงานจากผู้จัดการประชุมมีความล่าช้าส่งผลต่อการเตรียมการที่มีประสิทธิภาพ 

 7. การเข้าร่วมประชุมนอกแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศจ�าเป็นต้องด�าเนินการขออนุมัติปรับแผนและ

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณซึ่งต้องใช้เวลาในการด�าเนินการ และอยู่นอกเหนือการควบคุม
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 8. หน่วยงานร่วมจัดไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักของผู้แทนลุ่มน�้าจาก 

ต่างประเทศ ส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมชาวต่างชาติมีจ�านวนน้อย
 9. เน่ืองจากมีการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ท�าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดท�า TOR ให้เข้ากับระเบียบใหม่จึงท�าให้การด�าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา 
มีความล่าช้ากว่าแผนที่ก�าหนดไว้ ส่งผลให้การด�าเนินตามกิจกรรมและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ของปีงบประมาณ 
2561 ซึ่งถือเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมให้การด�าเนินการจ้างที่ปรึกษาเป็นไปตามแผนที่ก�าหนดได้
 10. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมข้ามพรมแดน
ค่อนข้างจ�ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่ต้องด�าเนินการตามข้อก�าหนดขอบเขตงาน (TOR) ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษายังไม่ครบถ้วนในรายละเอียดอย่างรอบด้าน

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินการตามพันธกรณีที่จะด�าเนินการร่วมกันตามความตกลงว่าด้วย 
ความร่วมมือแม่น�้าโขงตอนล่าง ในการถ่ายโอนภารกิจหลักการบริหารจัดการลุ่มน�้าของ MRC สู่ประเทศสมาชิกต่อไป  
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นที่
ลุ่มน�้าโขงของไทย
 2. ภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศจ�าเป็นต้องมีการประสานงานและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือด้านน�้าท่ีเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นผ่านรูปแบบความร่วมมือต่างๆ เช่น ความร่วมมือทวิภาคีและ
พหุภาคี การด�าเนินงานในฐานะสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงความจ�าเป็นในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการน�้ากับหน่วยงานของต่างประเทศ เพื่อน�าเทคโนโลยีและแนวทางการด�าเนินงาน 
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาปรับใช้กับการบริหารจัดการน�้าของประเทศไทย ดังนั้น การพัฒนาและเสริมสร้างขีด 
ความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพเพียงพอที่จะสามารถขับเคลื่อนงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศจะส่งผลให้ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านน�้ามีความก้าวหน้าและขยายขอบเขตความร่วมมือให้กว้างขวางขึ้น
 3. ควรมีการด�าเนินกิจกรรมความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้กับหน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ด้วย    
ซึ่งจะท�าให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองทาง ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการเสริมสร้างความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ
 4. การศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ควรได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากกรมทรัพยากรน�้าอย่างความต่อเนื่องและมีจ�านวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนื่องจากเป็นโครงการศึกษาต่อเนื่องระยะยาว 
ถึง 15 ปี เพื่อให้งบประมาณเพียงพอและเหมาะสมกับเนื้องานที่ต้องท�าการศึกษาจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลมีความถูกต้อง 
แม่นย�า เป็นที่ยอมรับและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้
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3. การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร

ข้อเสนอแนะ
 1. การพัฒนาบุคลากรด้านการส�ารวจเพื่อการออกแบบโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื ้นฟูแหล่งน�้า ในการใช ้
แบบมาตรฐาน ควรด�าเนินโครงการต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
 2. การพัฒนาบุคลากรด้านการส�ารวจข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา ควรด�าเนินโครงการต่อเนื่อง  เพื่อเป็น 
การเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น
 3. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ควรมีการบ�ารุงรักษาเป็นประจ�าทุกปีอย่างต่อเนื่อง
 4. ควรมีการปรับปรุง Mobile Application เนื่องด้วยกรมทรัพยากรน�้าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนภารกิจในอนาคต 
เพื่อให้ประชาชนสามารถรับทราบภารกิจของกรมทรัพยากรน�้า ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้น�้า และเข้าถึงศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของกรมทรัพยากรน�้าได้มากขึ้น

4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้า

ปัญหา อุปสรรค 

  1. ปัญหาอุทกภัยตามฤดูกาลท�าให้น�้าท่วมพื้นที่โครงการ ผู้รับจ้างจึงขอหยุดการก่อสร้าง

  2. บางโครงการมีการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในพื้นที่ เช่น อาคารทางน�้าเข้า - ออก ถนนบริเวณรอบโครงการ ปัญหาแนวเขตก่อสร้างรุกล�้าพื้นที่การเกษตร การปรับปรุง

แบบเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง  

  3. โครงการก่อสร้างแหล่งน�้าพร้อมระบบกระจายน�้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน�้าต้นทุนให้กับอ่างเก็บน�้า ประชาชน 

ในพื้นที่ โครงการ มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผันน�้าอาจส่งผลกระทบท�าให้ขาดแคลนน�้าในการด�าเนินการ 

ด้านเกษตรกรรม 

ข้อเสนอแนะ

  1. ควรมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ความรู้ 

แนะน�า ปรึกษา แก่กลุ่มสมาชิกผู้ใช้น�้า

 2. โครงการระบบกระจายน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ควรเพ่ิมท่อส่งน�้าให้เพียงพอต่อพื้นที่การเพาะปลูก  

ซึ่งมีจ�านวนมาก เพื่อตอบสนองการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่   

 3. การบ�ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน�้าควรตั้งงบประมาณเพื่อด�าเนินการเองส�าหรับเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 

ทาสี เรียงหิน และจ้างคนงานท�าการดูแลตัดหญ้าประจ�าปี

 4. ควรบริหารจัดการเรื่องการใช้น�้าในอ่างเก็บน�้าท่ีมีการผันน�้าให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ 

ของประชาชนในพื้นที่โครงการ และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดสรรน�้า
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รำยงำนงบกำรเงิน

กรมทรัพยากรน�้า
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

2561 2560

สินทรัพย์

       สินทรัพย์หมุนเวียน

           เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 59,034,841.93 82,861,431.43

           ลูกหนี้ระยะสั้น 139,517,322.02 66,247,184.85

           วัสดุคงเหลือ 21,129,052.86 24,203,464.27

           สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 48,170.70 1,563,149.21

           รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 219,729,387.51 174,875,229.76

       สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

           ลูกหนี้ระยะยาว 4,543.74 12,943.74

           ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,314,779,940.87 3,816,164,535.22

           สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 37,343,839,638.04 38,219,214,637.34

           สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8,809,657.54 8,951,226.02

           สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 231,678,611.79 218,744,304.79

           รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 40,899,112,391.98 42,263,087,647.11

รวมสินทรัพย์ 41,118,841,779.49 42,437,962,876.87
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กรมทรัพยากรน�้า
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

2561 2560

หนี้สิน

       หนี้สินหมุนเวียน

           เจ้าหนี้ระยะสั้น 51,196,435.04 58,615,783.13

           เงินรับฝากระยะสั้น 100,145,411.30 99,508,868.25

           หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8,400.00 8,400.00

           รวมหนี้สินหมุนเวียน 151,350,246.34 158,133,051.38

       หนี้สินไม่หมุนเวียน

           เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 17,637,925.83 16,735,992.40

           เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 3,100,000.00 3,100,000.00

           หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 4,543.74 12,943.74

           รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 20,742,469.57 19,848,936.14

           รวมหนี้สิน 172,092,715.91 177,981,987.52

           สินทรัพย์สุทธิ 40,946,749,063.58 42,259,980,889.35

สินทรัพย์สุทธิ

           ทุน 451,953,929.02 451,953,929.02

           รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 40,494,795,134.56 41,808,026,960.33

           รวมสินทรัพย์สุทธิ 40,946,749,063.58 42,259,980,889.35
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กรมทรัพยากรน�้า
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

2561 2560

รายได้

       รายได้จากงบประมาณ 5,170,061,169.26 5,263,315,416.83

       รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล 172,317,748.08 624,960,143.70

       รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 167,738.00 -

       รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 30,070,367.86 2,006,657.41

       รายได้อื่น 723,210.00 12,870.00

       รวมรายได้ 5,373,340,233.20 5,890,295,087.94

ค่าใช้จ่าย

       ค่าใช้จ่ายบุคลากร 845,630,081.91 857,948,789.82

       ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 287,710,602.74 270,506,992.03

       ค่าตอบแทน 15,752,156.00 13,827,652.00

       ค่าใช้สอย 392,387,417.99 643,097,999.61

       ค่าวัสดุ 37,173,025.96 38,056,232.90

       ค่าสาธารณูปโภค 33,931,944.56 32,574,835.33

       ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 5,006,269,651.52 4,079,337,735.13

       ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 244,154,073.07 37,976,897.40

       ค่าใช้จ่ายอื่น (8,588,911.28) 156,749,702.40

       รวมค่าใช้จ่าย 6,854,420,042.47 6,130,076,836.62

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน -1,481,079,809.27 -239,781,748.68

       ต้นทุนทางการเงิน - -

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ -1,481,079,809.27 -239,781,748.68
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กรมทรัพยากรน�้าร่วมสนับสนุนงานตามพระราชด�าริ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

 นายสมนึก  สุขช่วย  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 
พร้อมเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน�้า ร่วมรับเสด็จสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ 
เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาเขตสระบุรี ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ประจ�าปี 2560 
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการฯ และ 
ทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน อพ.สธ. 
ซึ่งกรมทรัพยากรน�้าเป็นหน่วยงานสนองพระราชด�าริตั้งแต่
ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน

วันที่ 16 มกราคม 2561

 นายภาดล ถาวรกฤชรตัน์ รองอธิบดีกรมทรพัยากรน�า้ 
พร้อมด้วยนายอนันต์ เพ็ชร์หนู  ผู้อ�านวยการส่วนประสาน
และบริหารจัดการลุ ่ มน�้ าน ่ าน นายโยธิน พงษ ์ ศิร ิ
ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน�้าและเจ้าหน้าที่
ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 9 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต�าบลภูฟ้า อ�าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน 
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วันที่ 24 มกราคม 2561
   นายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า พร้อมด้วย นายเสน่ห ์
สาธุธรรม ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 1 และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
ทรัพยากรน�้าภาค 1 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิทอดพระเนตร และตดิตามการด�าเนนิงานของศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาอมก๋อย ต�าบลอมก๋อย อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ 
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า ได้ถวายรายงานการด�าเนินงานโครงการระบบ
กระจายน�้าสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กรมทรัพยากรน�้า ได้ด�าเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปี พ.ศ. 
2558 ซึ่งในปีที่ผ่านมากรมทรัพยากรน�้า ได้รับการประสานจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ว่าปริมาณน�้าไม่เพียงพอใน
ช่วงฤดูแล้ง  ในเบื้องต้นกรมทรัพยากรน�้า ได้เสนองบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อมาด�าเนินการ
ก่อสร้างถังเก็บน�้า คสล. ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร จ�านวน 3 ถัง เพิ่มเติม เพื่อเก็บน�้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง  ในส่วนการแก้ไข
ปัญหาในระยะยาว กรมทรัพยากรน�้าได้วางโครงการที่จะด�าเนินการก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้ ซึง่อยูบ่รเิวณเหนอือ่างเกบ็น�า้ ห้วย
บอนเดมิ ซึง่จะสามารถกกัเกบ็น�า้ได้ประมาณ 100,000 ลกูบาศก์เมตร และจะวางท่อส่งน�้ามาเชื่อมต่อกับระบบส่งน�้าเดิม 
ท�าให้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยมีปริมาณน�้าใช้ในกิจกรรมได้อย่างเพียงพอต่อไป

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
    นายช�านาญ  ฟักคง ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน�้า ส�านักงาน
ทรัพยากรน�้าภาค 1 และนางสาววรรณอนงค์ อุชุโกศลการ ผู ้อ�านวยการ 
ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน�้ากกและโขง พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินเยือน
ส�านักงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อณ มณฑลทหารบกที่ 37 (ค่ายเม็งราย
มหาราช) เพ่ือติดตามความคืบหน้าของผลการด�าเนินงานโครงการเดินตามรอย
เท้าพ่อด้วยวิธีประยุกต์ใช้แนวคิด Management Cockpit และทอดพระเนตร

นิทรรศการและกิจกรรมโครงการที่ส�าคัญ นายช�านาญ ฟักคงได้เสนอข้อมูลโครงการระบบกระจายน�้าเพื่อสนับสนุน 
การจัดหาน�้าเพิ่มเติมตามแนวทางพระราชด�าริ ในการผันน�้าจากแม่น�้ากก เพื่อน�ามาใช้ในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ 
ด้วยวิธีประยุกต์ใช้แนวคิด Management Cockpit ทั้งระบบ

วันที่ 7 มิถุนายน 2561
      นายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า พร้อมเจ้าหน้าที ่
กรมทรัพยากรน�้า ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทรงเปิดโรงคัดบรรจุ
สนิค้าทางการเกษตร กองทัพภาคที ่3 เพ่ือใช้เป็นสถานทีบ่รรจสุนิค้าทางการเกษตร
ท่ีผลิตจากโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เกษตรอินทรีย์ ก่อนส่งจ�าหน่าย จากนั้น
ทรงติดตามผลการด�าเนินโครงการต่างๆ ภายในค่ายฯ ในการนี้นายสมนึก สุขช่วย 
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับกรม

ทรัพยากรน�้า ได้สนับสนุนโครงการฯ ในด้านการจัดหาพร้อมติดต้ังระบบกระจายน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวฯ เป็นการน�าน�้าจากแหล่งน�้าที่มีอยู่มากระจายน�้าส่งไปยังแปลงเกษตรของโครงการฯ ครอบคลมุพืน้ที ่จ�านวน 53 
ไร่เศษ โครงการระบบกระจายน�า้ด้วยพลงังานแสงอาทิตย์นีเ้ป็นการสูบน�า้จากแหล่งน�า้แล้วน�าไปกักเก็บไว้ในหอถังสูง และ
ปล่อยส่งตามท่อสายหลักไปยังจุดปล่อยน�้าตามความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งสามารถสูบน�้าจ่ายให้กับพื้นที่แปลงเกษตรได้

ประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
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การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ด้านทรัพยากรน�้า

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง ครั้งที่ 24

       นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 

ในฐานะคณะกรรมการร่วมของคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง 

เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง 

ครั้งที่  24 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 

ณ อินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ

รัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง 

ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้ง 

มีผู้แทนจากประเทศคู่เจรจา และประเทศหุ้นส่วนการพัฒนา 

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและก�าหนด

นโยบายความร่วมมือในการพัฒนาลุ่มแม่น�้าโขงอย่างยั่งยืน 

การบริหารองค์กรของคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขงและ

นโยบายความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาและหุ้นส่วนพัฒนา

และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
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การประชุมระดับผู้น�าด้านน�้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 3

 การประชุมระดับผู้น�าด้านน�้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก คร้ังที่ 3 (The 3rd Asia-Pacific Water Summit) 

ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้หัวข้อ “Water Security 

for Sustainable Development” โดยมีผู้น�าระดับประธานาธิบดี รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการ และผู้สนใจ

จาก 49 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรน�้า ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ในโอกาสนี้ 

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้กล่าว Keynote Address 

ร่วมกับผู้น�าประเทศต่างๆ ในพิธีเปิดการประชุม โดยประกาศเจตนารมณ์ที่จะด�าเนินการต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และยินดีให้ความร่วมมือกับทุกประเทศเพ่ือพัฒนาความ

มั่นคงของน�้าเพื่อความผาสุกของประชาชนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก การประชุมครั้งนี้ให้ความส�าคัญกับเส้นทางที่จะน�าไป

สู่การยกระดับนวัตกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคงของน�้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เช่น การด�าเนินการ

เพื่อการจัดการวัฏจักรน�้าที่ดี การเสริมสร้างธรรมาภิบาลส�าหรับข้อแก้ไขปัญหาที่เป็นที่ยอมรับของสังคมและการเจริญ

เติบโตในทุกด้านเพื่อให้มั่นใจว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
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การวิเคราะห์สภาพปัญหาวิกฤติน�้าเชิงพื้นที่ (Area Based)

 รัฐบาลมีนโยบายให้แก้ไขปัญหาน�้าแล้งและน�้าท่วมอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นศาสตร์พระราชาและแก้ไขในเชิงพื้นที่

เป็นหลัก มีเป้าหมายที่เห็นผลชัดเจนและตอบสังคมได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ กรมทรัพยากรน�้า จึงด�าเนิน

การวิเคราะห์สภาพปัญหาวิกฤติน�้าเชิงพื้นที่ (Area Based) โดยแบ่งย่อยเป็น 6 ภาค และได้ด�าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี

แล้ว 2 ภาค ซึ่งในการจัดท�าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน�้าเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้า ที่ด�าเนินการโดยคณะกรรมการลุ่มน�้า 

จะต้องน�าแผนที่วิกฤติน�้าดังกล่าวไปใช้ในการจัดท�าแผนฯ ของลุ่มน�้า โดยฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการลุ่มน�้าเป็นผู้

ด�าเนินการ เพื่อเป็นการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีกรมทรัพยากรน�้า โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน�้า 

ซึ่งท�าหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการลุ่มน�้า ให้มีความรู้และความเข้าใจในการจัดท�าแผนที่วิกฤติน�้าในเชิงพื้นที่ 

(Area Based) และสามารถน�าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ประกอบการจัดท�าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน�้าได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามนโยบายของรัฐบาล ศูนย์ป้องกันวิกฤติน�้า จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์พื้นที่วิกฤติน�้า ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2561 

ณ ศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรน�้า โดยมีนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า เป็นประธานเปิดการอบรม

และมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว
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โครงการวิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการน�้าในปี 2561

 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการวิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการน�้าในปี 2561 จ�านวน 2 เรื่อง คือ 1) การวิเคราะห์

และจัดล�าดับความส�าคัญของพ้ืนท่ีเกษตรน�้าฝน และ2) การวิเคราะห์สมดุลน�้าระดับอ�าเภอในพื้นที่เกษตรน�้าฝน สามารถ

สรุปผลการด�าเนินงานได้ดังนี้

 1) การวิเคราะห์และจัดล�าดับความส�าคัญของพื้นท่ีเกษตรน�้าฝน: ตามที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรน�้าของไทยในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยมีการจัดตั้งส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ และการออกพระราช

บัญญัติทรัพยากรน�้าแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 ส่งผลให้ภารกิจของกรมทรัพยากรน�้า มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ตามที่ได้

บัญญัติไว้ในปี พ.ศ. 2546 โดยปัจจุบันกรมทรัพยากรน�้าได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานด้านปฏิบัติ ซึ่งพื้นที่การปฏิบัติ

งานของกรมทรัพยากรน�้า คือ พื้นท่ีเกษตรน�้าฝน จ�านวน 119.02 ล้านไร่ ดังนั้น การจ�าแนกพ้ืนที่และการจัดล�าดับ 

ความส�าคัญของพื้นที่เกษตรน�้าฝนจึงมีความส�าคัญ และมีความจ�าเป็นเร่งด่วน เพ่ือให้กรมทรัพยากรน�้าสามารถก�าหนด

โครงการพัฒนาแหล่งน�้า โครงการระบบกระจายน�้า และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้า ให้อยู่ในพื้นที่ที่มีความจ�าเป็น 

เร่งด่วน และเป็นเหตุผลในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ส�านักงานทรัพยากรน�้า

แห่งชาติ และส�านักงบประมาณ ตามล�าดับ

  หลักเกณฑ์ในการจ�าแนก และจัดล�าดับความส�าคัญของพื้นที่เกษตรน�้าฝน ได้จ�าแนกและจัดล�าดับโดยอาศัยชุด

ข้อมูลล่าสุด ด้านการให้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะพื้นที่ (พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ผิวน�้า และพื้นที่ชุมชน เป็นต้น) 

รายได้ของประชาชนรายครัวเรือน จ�านวนครัวเรือน และต�าแหน่งหลังคาเรือน เป็นต้น จากข้อมูลด้งกล่าวจะเห็นได้ว่า 

การวิเคราะห์ที่ได้ด�าเนินการในครั้งนี้ไม่ได้อาศัยเฉพาะข้อมูลทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังอาศัยข้อมูลทางเศรษฐกิจและ

สังคม ร่วมในการศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่เกษตรน�้าฝนในคร้ังนี้ สามารถจ�าแนกประเภทของพ้ืนท่ีเกษตรน�้าฝนด้วยระดับ

ความวิกฤติร่วมกับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ด้วยค่าเส้นชั้นความยากจน และโครงสร้างรายได้ของประชาชน 

(ภาคการเกษตร และรายได้จากภาคการผลิตอื่นๆ) ได้ดังนี้

  พื้นที่ประเภทที่ 1 (RF1) หมายถึง พื้นที่เกษตรน�้าฝนที่อยู ่ในพื้นที่วิกฤตน�้ารุนแรง/เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

และประชากรมีรายได้เฉลี่ยต�่ากว่า 32,000 บาท/ครอบครัว/ปี

  พื้นที่ประเภทที่ 2 (RF2) หมายถึง พื้นที่เกษตรน�้าฝนที่อยู่ในพื้นที่วิกฤตน�้ารุนแรง/เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ

ประชากรมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 32,000 บาท/ครอบครัว/ปี

  พื้นที่ประเภทที่ 3 (RF3) หมายถึง พ้ืนท่ีเกษตรน�้าฝนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีวิกฤตน�้าปานกลาง/น้อย และประชากร 

มีรายได้เฉลี่ยต�่ากว่า 32,000 บาท/ครอบครัว/ปี

  พื้นที่ประเภทที่ 4 (RF4) หมายถึง พ้ืนท่ีเกษตรน�้าฝนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีวิกฤตน�้าปานกลาง/น้อย และประชากร 

มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 32,000 บาท/ครอบครัว/ปี

  พื้นท่ีประเภทท่ี 5 (RF5) หมายถึง พื้นที่เกษตรน�้าฝนที่ไม่อยู ่ในขอบเขตพื้นที่วิกฤตน�้า และประชากร 

มีรายได้เฉลี่ยต�่ากว่า 32,000 บาท/ครอบครัว/ปี

  พื้นที่ประเภทที่ 6 (RF6) หมายถึง พื้นที่เกษตรน�้าฝนที่ไม่อยู ่ในขอบเขตพื้นที่วิกฤตน�้าและประชากร  

มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 32,000 บาท/ครอบครัว/ปี

  พื้นที่ประเภทที่ 7 (RF7) หมายถึง พื้นที่เกษตรน�้าฝนที่รายได้หลักที่ไม่ได้มาจากภาคเกษตรกรรม
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 ผลการวิเคราะห์ในคร้ังน้ี เป็นท่ียอมรับ ทั้งในระดับกรม ระดับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�านักงาน

ทรัพยากรน�้าแห่งชาติ และสถาบันการศึกษา (เอกสารทางวิชาการ) เป็นต้น โดยจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์

ดังกล่าว ได้รับการยอมรับท้ังด้านการบริหาร (หน่วยงานภาครัฐ) และด้านวิชาการ (การประชุมวิชาการ) เกษตรน�้าฝน 

ให้กับบุคลากรของกรมทรัพยากรน�้า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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 2) การวิเคราะห์สมดุลน�้าระดับอ�าเภอในพื้นที่เกษตรน�้าฝน: การวิเคราะห์สมดุลน�้าระดับอ�าเภอในพื้นที่เกษตร 

น�้าฝน กรมทรัพยากรน�้า ได้ด�าเนินการต่อเนื่องต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2562 ซ่ึงชุดข้อมูลดังกล่าว สามารถน�าไป 

ใช้ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในฤดูแล้ง ร่วมกับผลการวิเคราะห์สมดุลน�้าในพ้ืนที่ชลประทาน 

ของกรมชลประทาน และแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามล�าดับ

 หลักเกณฑ์การวิเคราะห์สมดุลน�้า อาศัยข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา พ้ืนที่การเพาะปลูก จ�านวนประชากร 

จ�านวน/ประเภทอุตสาหกรรม และความต้องการน�้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน�้า ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวมีขั้นตอนการ

ด�าเนินงานดังนี้

 1) การวิเคราะห์ปริมาณน�้าต้นทุน (ปริมาณฝนในพื้นที่ ปริมาณน�้าในล�าน�้า และปริมาณน�้าในแหล่งน�้าขนาดเล็กของ

กรมทรัพยากรน�้า และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

 2) การวิเคราะห์ปริมาณความต้องการน�้า (ปริมาณความต้องการน�้า ด้านการอุปโภค บริโภค ด้านการรักษาระบบ

นิเวศท้ายน�้า ด้านการเกษตร และด้านอุตสาหกรรม)

 3) การวิเคราะห์สมดุลน�้าระดับอ�าเภอ โดยการพิจารณาผลต่างระหว่างปริมาณน�้าต้นทุน และปริมาณความ

ต้องการน�้าในแต่ละอ�าเภอ

 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์สมดุลน�้าในพื้นที่เกษตรน�้าฝน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2561 

ระดับความขาดแคลน ปริมาณความขาดแคลน

(ล้าน ลบ.ม.)

จ�านวน

(จังหวัด)

จ�านวน

(อ�าเภอ)

ใกล้วิกฤติ/เสี่ยงภัยแล้งมาก ขาด > 50 1 1

เฝ้าระวัง/เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 5 ≤ ขาด < 50 23 73

ปกติ/เสี่ยงภัยแล้งน้อย ขาด < 5 - -

รวม 23 74

 จากตาราง รวมอ�าเภอในพื้นที่เกษตรน�้าฝนท่ีคาดว่าจะขาดน�้าในช่วง 3 เดือน (กุมภาพันธ์ 2561 ถึง เมษายน 

2561) จ�านวน 74 อ�าเภอ จาก 743 อ�าเภอ (10%)

 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์สมดุลน�้าระดับอ�าเภอในพ้ืนที่เกษตรน�้าฝน โดยชุดข้อมูลดังกล่าวเป็นองค์

ประกอบส�าคัญในการบริหารจัดการน�้าในฤดูแล้งของคณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ นอกจากนั้นแล้วผลการ

วิเคราะห์ดังกล่าวยังได้ถูกน�าเสนอการประชุมระดับนานาชาติ ในการประชุม The 3rd MRC Summit ที่ราชอาณาจักร

กัมพูชา และได้ถ่ายทอดองค์ความรู ้ในการวิเคราะห์สมดุลน�้าระดับอ�าเภอในพื้นที่เกษตรน�้าฝนให้กับบุคลากรของ 

กรมทรัพยากรน�้า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ�านวน 2 หลักสูตร
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กรมทรัพยากรน�้าร่วมประชุมเจรจาภายใต้ความร่วมมือด้านทรัพยากรน�้าไทย - เกาหลี

 นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า พร้อมคณะได้เข้าร่วมการประชุมเจรจาภายใต้ความร่วมมือด้าน

ทรัพยากรน�้าไทย - เกาหลี ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยได้เข้าร่วมพบปะ

หารือกับนาย Park Jae-heyon ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และคมนาคม เกี่ยวกับการลงนาม

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรน�้าระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราช

อาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 

4 ตุลาคม 2559 อนุมัติการจัดท�าร่างบันทึกความเข้าใจฯ และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เป็นผู้ลงนาม ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนาม ในการประชุมครั้งนี้ ทั้งฝ่ายไทยและเกาหลีต่างแสดงความมุ่งมั่น

ที่จะให้มีการลงนามโดยเร็ว เพ่ือให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมและประโยชน์ในการบริหารจัดการน�้าของทั้งสอง

ประเทศ โดยฝ่ายไทยได้เสนอเป็นเจ้าภาพจัดการลงนามในประเทศไทยในปี 2561 และฝ่ายเกาหลีเสนอให้ฝ่ายไทย 

เดินทางเข้าร่วมการลงนามฯ ในงาน Korea International Water Week 2018 

กรมทรัพยากรน�้าร่วมประชุมกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2561

   นายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดี

กรมทรัพยากรน�้า และคณะผู้บริหาร

กรมทรัพยากรน�้า เข ้าร ่วมประชุม 

คณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ 

(กนช.) คร้ังท่ี 1/2561 ในวันท่ี 2 

กุมภาพันธ์ 2561 ณ ตึกภักดีบดินทร์ 

ท� า เนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได ้

พิจารณาแนวทางการด�าเนินงานของ

คณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ 

วางแผนงานและงบประมาณการบรหิาร

จัดการทรัพยากรน�้า ร่วมหาแนวทาง 

การพัฒนาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  และเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์น�้าในปี 2561
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กรมทรัพยากรน�้าจัดประชุมคณะท�างานร่วมสาขาทรัพยากรน�้า ครั้งที่ 2 ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

 กรมทรัพยากรน�้าจัดให้มีการประชุมคณะท�างานร่วมสาขาทรัพยากรน�้า ครั้งที่ 2 ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - 

ล้านช้าง ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัด

เชียงราย มีผู้แทนระดับคณะท�างานจากประเทศภาคีสมาชิก 6 ประเทศเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทย โดยผู้แทนฝ่ายไทยน�าโดยนายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 

นายสมเกียรติ ประจ�าวงษ์ เลขาธิการส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 

นายนิกรเดช พลางกูร รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนคณะท�างานจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 การประชุมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภาคลุ่มแม่น�้าโขง ลดความเหล่ือมล�้าในการพัฒนา และ 

ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาคมอาเซียน โดยแลกเปลี่ยนความร่วมมือใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

 1) การเมืองและความมั่นคง 2) เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 3) การแลกเปลี่ยนด้านสังคม วัฒนธรรม 

และปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ทั้งนี้ ภายใต้ประเด็นหลักดังกล่าว มีขอบเขตการด�าเนินงานเฉพาะด้าน 6 สาขา ได้แก่ 

สาขาทรัพยากรน�้า สาขาความเช่ือมโยง สาขาอุตสาหกรรม สาขาเศรษฐกิจข้ามพรมแดน สาขาเกษตรกรรม และสาขา 

การลดความยากจน อนึ่งกรอบความร่วมมือ “แม่โขง - ล้านช้าง” จะด�าเนินงานภายใต้การขับเคลื่อนในระดับผู้น�า 

ระดับรัฐมนตรี ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และระดับคณะท�างาน
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กรมทรัพยากรน�้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีในการประชุมน�้าโลก ครั้งที่ 8 (The 8th World Water Forum)

 

    นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า พร้อมด้วยหัวหน้า 

คณะผู้แทนไทย นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย 

เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีในการประชุมน�้าโลก คร้ังท่ี 8 (The 8th 

World Water Forum) ในวันที่ 18-20 มีนาคม 2561 ณ กรุงบราซิเลีย โดย

อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า ได้ร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี ในหัวข้อ 

“ประชาชน (People)” และได้กล่าวถ้อยแถลง (National Statement) 

ต่อที่ประชุมมีสาระส�าคัญว่า ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs 2030) และ

หลักการบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน โดยได้น้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นแนวปฏิบัติ  ปัจจุบันได้มี 

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกรอบการด�าเนินการด้านองค์กร

และกฎหมาย โดยได้จัดท�ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของชาติ 

12 ปี คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติขึ้นเพื่อบริหารจัดการน�้าแบบ

บูรณาการ อนึ่ง ปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) หัวข้อ “ข้อเรียกร้องเร่งด่วนให้มีการจัดการ  เรื่องน�้า

อย่างเด็ดขาด” (Urgent call for decisive action on the water) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรี

ในการประชุมน�้าโลก ครั้งที่ 8 ได้มีการรับรองเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 หลังจากนั้นคณะผู้แทนไทยได้เข้าชมงานแสดง

นิทรรศการจากประเทศต่างๆ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 

ราชอาณาจักรโมร็อกโก สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล World Water Council เป็นต้น รวมทั้งการเข้าฟังการน�าเสนอผลงาน

ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน�้าจากประเทศต่างๆ ภายใต้หัวข้อ สภาพภูมิอากาศ ประชาชน การพัฒนา 

ความเป็นเมือง ระบบนิเวศและการเงิน 

กรมทรัพยากรน�้าร่วมประชุมเตรียมการส�าหรับการประชุมสุดยอดผู้น�าลุ่มน�้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3

   นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า

และเลขานุการคณะกรรมการแม่น�้าโขงแห่งชาติไทย ได้เข้า

ร่วมการประชุมเตรียมการส�าหรับการประชุมสุดยอดผู้น�า

ลุ ่มน�้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3 (The 3rd Mekong River 

Commission Summit) ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 

ณ ตึกไทยคู ่ฟ้า ท�าเนียบรัฐบาล ในการนี้ ได้ชี้แจงราย

ละเอียดการเตรียมการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้น�าลุ่มน�้าโขง

ตอนล่าง ครั้งที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานลุ่มแม่น�้าโขงและการพัฒนา

ในภูมิภาค รวมถึงการเตรียมงานด ้านสารัตถะ ซึ่ ง 

กรมทรัพยากรน�้าได ้ด�าเนินการร่วมกับส่วนราชการที่

เกีย่วข้อง ประกอบด้วย ร่างถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี การจัดท�าประเด็นหารือ และท่าทีไทยในการประชุมระดับต่างๆ 

และร่างปฏิญญาเสียมราฐ (พ.ศ. 2561) ซึ่งเป็นผลลัพธ์หลักของการประชุมฯ ที่จะมีการเสนอนายกรัฐมนตรีประเทศ

สมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขงร่วมให้การรับรอง

AW ���������������������������61-2.indd   124 27/8/2562   10:07:31



รายงานประจ�าปี 2561 กรมทรัพยากรน�้า

125

กรมทรัพยากรน�้าร่วมประชุมคณะท�างานอาเซียนว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน�้า ครั้งที่ 18

 นายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า พร้อมคณะได้เข้าร่วมการประชุมคณะท�างานอาเซียนว่าด้วย 

การจัดการทรัพยากรน�้า ครั้งที่ 18 (18th ASEAN Working Group on Water Resources Management: AWGWRM) 

ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อรายงานและติดตาม 

ความคืบหน้าการด�าเนินงานตามมติท่ีประชุมครั้งที่ผ่านมา และพิจารณาแผนการด�าเนินการในระยะต่อไป การประชุม 

ครั้งนี้ คณะท�างานอาเซียนฯ มีมติให้ประเทศไทยเป็นประเทศเจ้าภาพหลักในขับเคลื่อนแผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า 

(Water Conservation Programme) ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม 

(ASEAN Strategic Plan on Environment : ASPEN) ระยะ 10 ปี (ปี พ.ศ. 2559 - 2568) และให้เป็นเจ้าภาพจัด 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Risks and Impacts from Extreme Events of Droughts in ASEAN Countries 

ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจะเป็นกิจกรรมส�าคัญด้านน�้าของอาเซียนในโอกาสปีที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน 

กรมทรัพยากรน�้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ MRC International Conference

 นายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ ผู้อ�านวยการศูนย์เมขลา และนายจีรพงษ์ เหล่าน�้าใส วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ MRC International Conference ณ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ระหว่างวันท่ี 2-3 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยน�าเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อ “Evaluation of MRC Flash Flood 

Guidance System for the Southern Thailand : Case Study from 28th November to 4th December 2017” 

และ “Evaluation of Water Balance Process in Dry Season for the Rainfed Areas in Thailand : Case Study 

from 2016 to 2018” 
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กรมทรัพยากรน�้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี ก่อนการประชุมสุดยอดผู้น�าลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3

 นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า และคณะได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ที่จัดขึ้นก่อน 

การประชุมสุดยอดผู้น�าลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง คร้ังท่ี 3 ในวันท่ี 4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสกขา รีสอร์ท แอนด์ 

คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกกรรมาธิการแม่น�้าโขง 

อีก 3 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ร่วมด้วยผู ้แทนจากประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) และหุ้นส่วน 

การพัฒนา โดยมี ฯพณฯ ลิม คีน ฮอร์ (H.E. Mr.Lim Kean Hor) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน�้าและอุตุนิยมวิทยา

แห่งกัมพูชา เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้รับทราบผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาตามปฏิญญานครโฮจิมินห ์

(การประชุมสุดยอดผู้น�าลุ ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ 2) และพิจารณาร่างปฏิญญาเสียมราฐ ซึ่งจะมีการรับรองใน 

การประชุมสุดยอดผู้น�าลุ่มน�้าโขงตอนล่าง ครั้งท่ี 3 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูล และแผนด�าเนินความร่วมมือ

ระหว่างคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขงกับประเทศคู่เจรจา และหุ้นส่วนการพัฒนา ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับ 

การด�าเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น�้าโขง พ.ศ. 2538 ที่สอดคล้องกับการเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ว่าด้วยความม่ันคงด้านน�้า อาหาร 

และพลังงาน รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง และความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนการพัฒนา 

โดยส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับภูมิภาคเรื่องการบริหารจัดการลุ่มน�้าข้ามพรมแดนในการแก้ปัญหาน�้าท่วมและ 

ภัยแล้ง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในลุ่มน�้าโขงให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
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กรมทรัพยากรน�้าลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพยากรน�้าไทย-ลาว

 นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า กับ นายอินทวี อัคราช อธิบดีกรมทรัพยากรน�้าแห่งสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ลงนามแผนการด�าเนินงานความร่วมมือด้านทรัพยากรน�้าไทย-ลาว (พ.ศ.2561- 

2564) ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี 4 แผนงานหลัก คือ 

การพัฒนาลุ่มน�้า การพัฒนาศูนย์สาธิต การจัดสรรน�้า และการวิจัยพัฒนา ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ส�านักงาน

ทรัพยากรน�้าภาค 3 จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ ได้ร่วมกันศึกษาแนวทางการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์จากอ่างน�้าพาน 

อ�าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งกรมทรัพยากรน�้าได้พัฒนาฟื้นฟูไว้ เพื่อให้ขยายผลสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ

ศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน โดยการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐด้วย

กรมทรัพยากรน�้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรน�้า ครั้งที่ 1

 นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายสันติพร นิ่มกิ่งรัตน ์

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้าและคณะ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ว่าด้วยความร่วมมือในสาขา

ทรัพยากรน�้า ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ประชุมได้มีการหารือ

และพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนงานด้านทรัพยากรน�้า การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ในการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง การใช้เทคโนโลยีทางอุทกวิทยา และการฝึกอบรมทางวิชาการหรือการแบ่งปันความรู้

ในสาขาทรัพยากรน�้า ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันท่ีจะมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ และขยายความร่วมมือด้าน

ทรัพยากรน�้าภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง โดยเฉพาะแผนปฏิบัติการ 5 ปี ของความร่วมมือด้านทรัพยากรน�้า 

ล้านช้าง-แม่โขง และการท�าวิจัยร่วมเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืน
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กรมทรัพยากรน�้าร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าไทย-ลาว ครั้งที่ 2

 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า ผู้แทนหลักในคณะกรรมการความร่วมมือด้านการพัฒนา

พลังงานไฟฟ้าไทย-ลาว พร้อมเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน�้าท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือ 

ด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าไทย-ลาว ครั้งที่ 2 (The 2nd Lao PDR - Thailand Joint Working Group on the 

Development of Electrical Energy Cooperation : The 2nd LTJWG - EEC) ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561 

ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือติดตามความก้าวหน้าประเด็นพลังงานไฟฟ้าระหว่าง

ประเทศไทยและ สปป.ลาว

กรมทรัพยากรน�้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (กนช.) 

ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท�าเนียบรัฐบาล ในการนี้ กรมทรัพยากรน�้า น�าโดย 

นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมด้วย

 ทีป่ระชมุได้ร่วมพจิารณาแผนงานส�าคญัในการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ ทัง้การปรบัปรุงกระบวนการจดัท�าแผนงาน 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน�้าแห่งชาติ โครงการระบบกระจายน�้าด ้วยพลังงานแสงอาทิตย  ์

การปรบัปรงุระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วย การบริหารจดัการทรพัยากรน�า้ พ.ศ. 2550 และการประสานความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ ด้านนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า ทั้งนี้ที่ประชุมได้กล่าวถึงแผนการบริหารจัดการน�้าในฤดูฝน

ปี 2561 ซึ่งคาดว่าจะมีค่าฝนเฉลี่ยน้อยกว่าปกติ 5-10% และน้อยกว่า ปี 2560 โดยอาจเกิดฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายน 

และมีโอกาสเกิดพายุเข้าประเทศช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ส�าหรับการเตรียมความพร้อมรับมือน�้าหลากในปีนี้ 

ที่ประชุมได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน�้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเตรียม 

การรับมือสถานการณ์น�้าหลาก การจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ ตลอดจนการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
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กรมทรัพยากรน�้าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน�้าของหน่วยงานภาครัฐ

 กรมทรัพยากรน�้า ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน�้าของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ�าปี 2561 เมือ่วันที ่31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรงุเทพมหานคร โดยมี นายภาดล ถาวรกฤชรตัน์ 

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล เข้าร่วมการประชุมกว่า 200 คน การประชุมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการประหยัดน�้าของหน่วยงานภาครัฐ 

สร้างจิตส�านึกให้ตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการประหยัดน�้าของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ โดยเน้นหน่วยงานที่ได้

ร่วมโครงการตัวชี้วัดประหยัดน�้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือส่งเสริมและติดตามการประหยัดน�้าของหน่วยงาน 

ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

กรมทรัพยากรน�้าเข้าร่วมการเยี่ยมเยือนลุ่มน�้า Rhone สาธารณรัฐฝรั่งเศส

 นายสันติพร นิ่มกิ่งรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า และนางสาวนวลละออ วงศ์พินิจวโรดม ผู ้อ�านวยการ 

ส�านักบริหารจัดการลุ่มน�้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการเยี่ยมเยือนลุ่มน�้า Rhone สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 4-7 

มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและทรัพยากรที่

เกี่ยวข้อง ด้านเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้า การป้องกันน�้าท่วม การเดินเรือ และการชลประทาน รวมถึงการบริหารจัดการเขื่อนแบบ

ขั้นบันได (Cascade Dam) และโครงการต่างๆ การบริหารแหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังงานลม
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กรมทรพัยากรน�า้ร่วมประชมุคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงการอุทกวทิยานานาชาตขิองยูเนสโก ครัง้ที ่23

 นายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน�้า เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงการอุทกวิทยานานาชาติของยูเนสโก คร้ังท่ี 23 (23rd Session of the International 

Hydrological Programme - Intergovernmental Council) ในวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 ณ ส�านักงานใหญ่ 

UNESCO กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานและทบทวนกิจกรรมในภาพรวมของการด�าเนิน

งานด้านอุทกวิทยาของสมาชิกประเทศโครงการ IHP ตามกรอบแผนงาน IHP ระยะที่ 8 (2557-2564) และเพื่อรับรอง 

roadmap ในการเตรียมการเข้าสู่การด�าเนินงานตามแผนงาน IHP ระยะที่ 9 (2565-2572) รวมท้ังการติดตามผล 

การด�าเนินงานตามเป้าหมาย SDG 6 อนึ่ง การประชุม the 1st Water Science - Policy Interface Colloquium 

(SPIC Water) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรี จากประเทศสมาชิก

กล่าวถ้อยแถลงผลการด�าเนินการด้านน�้าของประเทศเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย SDG 6 รวมทั้งข้อตกลงร่วมกันจากเวที

ส�าคัญด้านน�้าต่างๆ เช่น World Water Forum อีกด้วย 

กรมทรัพยากรน�้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านทรัพยากรน�้าและพื้นที่ชุ่มน�้า ครั้งที่ 4

 นายสมนกึ สขุช่วย รองอธบิดกีรมทรพัยากรน�า้และคณะเข้าร่วมการประชมุวิชาการนานาชาตว่ิาด้วยเรือ่งทรพัยากรน�า้

และพื้นที่ชุ่มน�้า ครั้งที่ 4 (The 4th International Conference on Water Resources and Wetlands) ในวันที่ 6-8 

กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐโรมาเนีย การประชุมนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู ้ประสบการณ์ 

ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน�้าและพ้ืนที่ชุ่มน�้า และสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน�้าและพ้ืนที่ชุ่มน�้าภายใต้

กรอบความร่วมมือ Mekong-Danube-Rhine ซ่ึงจัดการประชุมโดยสมาคมภูมิศาสตร์ชลธีวิทยาแห่งโรมาเนีย 

(Romanian Limnogeographical Association: RLA) 

ร่วมกับสมาคมชลธีวิทยาแห่งเยอรมนี (German Limno-

logical Society: GLS) สมาคมชลธีวิทยาแห่งโปแลนด์ 

(Polish Limnological Society: PLS) สถาบันแห่งชาติ

ด้านดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น�้าดานูบ (Danube Delta  

National Institute Tulcea: DDNI) และองค์การอนุรักษ์

พืน้ท่ีชวีมณฑลดนิดอนสามเหลีย่มปากแม่น�า้ดานบู (Danube 

Delta Biosphere Reserve Authority: DDBRA) ร่วมกับ

องค์กรในลุ่มน�้าดานูบ สถาบันวิจัย และสมาคมที่เกี่ยวข้อง
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กับด้านการบริหารจัดการน�้าในภาคพื้นยุโรป โดยผู้แทน 

กรมทรัพยากรน�้าได้น�าเสนอผลงานเรื่องการริเริ่มปรับตัว 

ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้ระบบนิเวศ 

(Ecosystem-based Adaptation: EbA) ซึ่งเป็นโครงการ

ต้นแบบในพื้นที่ลุ ่มน�้ายัง (จังหวัดกาฬสินธุ ์และร้อยเอ็ด) 

ที่ประสบความส�าเร็จด้านการสร้างเครือข่ายและการม ี

ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศโดยการน�าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้

ในการปรับตัวและการพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู ้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ทั้งนี้ 

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้าได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความขอบคณุและสนบัสนนุการด�าเนนิงานเพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็

และความร่วมมอืในการพฒันาบุคลากร การด�าเนนิงานด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างลุ่มน�้าโขงและลุ่มน�้า

ดานูบต่อไป

กรมทรัพยากรน�้าศึกษาดูงานและท�าความเข้าใจพื้นที่ตลอดแนวแม่น�้าโขงตอนล่างภายใต้ข้อเสนอวิจัยร่วม 

(Joint Research) ระหว่างแม่น�้าล้านช้าง (แม่น�้าโขงตอนบน) กับแม่น�้าโขงตอนล่าง

 กรมทรัพยากรน�้าศึกษาดูงานและท�าความเข้าใจพื้นที่ตลอดแนวแม่น�้าโขงตอนล่างภายใต้ข้อเสนอวิจัยร่วม 

 (Joint Research) ระหว่างแม่น�้าล้านช้าง (แม่น�้าโขงตอนบน) กับแม่น�้าโขงตอนล่าง โดยการสนับสนุนโครงการจาก MRC 

ระหว่างวันท่ี 13 - 14 ธันวาคม 2560 ณ พื้นที่จังหวัดนครพนม - สกลนคร โดยมีนายมงคล หลักเมือง ผู้อ�านวยการ

ส�านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ร่วมกับผู้แทนศูนย์ป้องกันวิกฤติน�้า ผู ้แทนส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 3 ผู้แทน 

คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (MRC) 4 ประเทศ และจีน พร้อมสถาบันการจัดการน�้าระหว่างประเทศ (International 

Water Management Institute: IWMI) รวมจ�านวน 22 ท่าน ทั้งนี้ ในการศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมสถานี CCTV ปากน�้า

ไชยบุรีและสถานีโทรมาตรบ้านหาดแพง อ�าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และดูงานด้านบริหารจัดการน�้าพื้นที่ลุ่มน�้า

สงคราม - พื้นที่ลุ่มน�้าก�่า พร้อมศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมริมแม่น�้าโขงฝั่งขวาในเขตจังหวัดนครพนมด้วย
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กรมทรัพยากรน�้าเข้าร่วมประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23

 นายสุประภาพ  พัฒน์สิงหเสนีย์  ผู้อ�านวยการศูนย์เมขลา และนายจีรพงษ์ เหล่าน�้าใส วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อการประชุมวิศวกรรมโยธายุคใหม่กับ 

การรับใช้สังคม โดยน�าเสนอบทความงานประชุมวิชาการในหัวข้อ “Evaluation of MRC Flash Flood Guidance 

System for the Southern Thailand : Case Study from 28th November to 4th December 2017” และ 

“Flood Assessment in Lower Yom and Nan River Basins by Using Hydrological and Hydrodynamic 

Models” เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561

กรมทรัพยากรน�้าให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

 นายสุประภาพ  พัฒน์สิงหเสนีย์ ผู้อ�านวยการศูนย์

เมขลา พร้อมคณะให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยบูรพา 

น�าเจ้าหน้าที่ส�านักงานโครงการพัฒนาแหล่งน�้า รัฐบาล

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เข้ารับฟัง

บรรยายเรื่อง การบริหารจัดการน�้ าในประเทศไทย 

การเตือนภัยน�้าหลากดินถล่ม แบบจ�าลองอุทกภัย และ 

การบริหารจัดการลุ ่มน�้า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 

ณ ศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรน�้า

กรมทรัพยากรน�้าให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏาน

 นายภาดล ถาวรกฤชรตัน์ รองอธบิดกีรมทรัพยากรน�า้ 

พร้อมคณะให้การต้อนรับมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อม

ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ศปภอ.) น�าเจ้าหน้าที่จากรัฐบาล

ราชอาณาจักรภูฏาน เข้ารับฟังบรรยายเรื่อง การบริหาร

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และการบริหาร 

จัดการน�้าในประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 

ณ ศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรน�้า
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กรมทรัพยากรน�้าให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากประเทศญี่ปุ่น

  นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 

ให้การต้อนรับ Mr. Yukinobu NAGAMINE ผู้อ�านวยการ 

กองวิทยุสื่อสาร กรมวิทยุ ส�านักงานโทรคมนาคม กระทรวง

กิจการภายในและการสื่อสาร ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16 

มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมส�านักงานอธิบดีกรม

ทรัพยากรน�้า เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเก่ียวกับ 

การใช้ประโยชน์เรดาร์พยากรณ์และข้อมูลสภาพภูมิอากาศ

ส�าหรับบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

กรมทรัพยากรน�้าให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

  นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 

ให้การต้อนรับ Mr.Tim Mahler ผู ้อ�านวยการองค์กร 

ความร่วมมอืระหว่างประเทศของสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี 

(German International Cooperation: GIZ) ประจ�า

ประเทศไทย และ Mr.Stephan Huppertz ผู้อ�านวยการ

โครงการด ้านน�้ าภายใต ้แผนงานความร ่วมมือด ้าน 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างรัฐบาลไทย-

เยอรมนี เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อน�าเสนอ

โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและเยอรมนี 

ซึ่งจะสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอาศัยระบบนิเวศ 

ลุ ่มน�้า ทั้งนี้จะร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการด้านน�้าในระหว่างปี 2561-2564 ซึ่งจะมีกรมชลประทาน และ 

กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมด�าเนินการด้วย
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กรมทรัพยากรน�้าให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงกลาโหม

 นายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย ์ ผู ้อ�านวยการ 

ศูนย์เมขลา ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้า ให ้กับส�านักนโยบายและแผนกลาโหม 

กระทรวงกลาโหม ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ป้องกันวิกฤติน�้า     

เมื่ อวันที่  23 กุมภาพันธ ์  2561 ณ ศูนย ์ เมขลา 

กรมทรพัยากรน�า้ การเยีย่มชมศนูย์ป้องกนัวกิฤตนิ�า้ในครัง้นี้ 

มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างพลเรือน

กับทหารในงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านความ

ปลอดภยัด้านการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั และด้านการประสานงาน รวมทัง้ท�าความเข้าใจเกีย่วกบับทบาทหน้าที่

ของแต่ละภาคส่วนในการจัดการสาธารณภยั ตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2558

กรมทรัพยากรน�้าให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

  นายมานพ ไทยหล่อ หัวหน้าศูนย์ส�ารวจอุทกวิทยา

ที ่12 (เชยีงแสน) ส่วนอทุกวทิยา ส�านกังานทรพัยากรน�า้ภาค 1 

พร้อมด้วย นายวินัย วังพิมูล วิศวกรช�านาญการพิเศษ 

ส�านักบริหารจัดการลุ่มน�้าระหว่างประเทศให้การต้อนรับ 

คณะท�างานร่วมสาขาทรัพยากรน�า้ สาธารณรัฐประชาชนจนี 

น�าโดย Dr.Yu Xingjun อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรน�้า 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (Di rector General of 

Department of International Cooperation, Science 

and Technology, Ministry of Water Resources) พร้อมคณะเดินทางมาศึกษาดูงานสถานีเครือข่ายติดตามวัฏจักร

อุทกวิทยาแม่น�้าโขง (Mekong-HYCOS) อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และร่วมประชุมหารือการด�าเนินงานด้าน

อุทกวิทยา   เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ส�ารวจอุทกวิทยาที่ 12 (เชียงแสน)
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กรมทรัพยากรน�้าให้การต้อนรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  นายมงคล หลักเมือง ผู้อ�านวยการศูนย์ป้องกัน

วิกฤติน�้ า ให ้การต ้อนรับนิ สิตคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่คณะฯ ขอเข้าศึกษา 

ดูงานและรับฟังการบรรยายเรื่องระบบติดตามสถานการณ์

น�้าและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า โดยมี นายคุณพจน์ 

บัวโทน ผู ้อ�านวยการส่วนวางแผนและมาตรการ และ 

นายการุณย์ เปรมวุฒิ ผู ้อ�านวยการส่วนวิจัยและพัฒนา 

อุทกวิทยา เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

ณ ศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรน�้า 

กรมทรัพยากรน�้าให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐสิงคโปร์

 นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 

ให้การต้อนรับ Dr. Pang Chee Meng ผู้อ�านวยการส�านัก

พัฒนาอุตสาหกรรม และ Mr. Han Loong Fong ผู้ช่วย 

ผู้อ�านวยการอาวุโส ส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมของ PUB 

(The Public Utilities Board) หน่วยงานน�้าแห่งชาติ

สิงคโปร์เข้าพบ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เพื่อหารือ

เกี่ยวกับการประชุมภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง

หน่วยราชการไทย-สิงคโปร์ (Thailand-Singapore 

Civil Service Exchange Programme: CSEP) ซึ่ง PUB จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ CSEP 2018 Programme 

on Water Use Efficiency and Urban Water Management ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
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กรมทรัพยากรน�้าให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรน�้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

 นายวรศาสน์ อภัยพงศ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 

พร้อมด้วยผู้บริหารกรมทรัพยากรน�้า ให้การต้อนรับและ

ร่วมหารือกับ H.E. Mr. Lu Guihua รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงทรัพยากรน�้าแห ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดยคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 26 

เมษายน 2561 ณ ศูนย์อุทกวิทยาที่ 12 (เชียงแสน) 

อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาดูงานโครงการ

ด้านทรัพยากรน�้าในลุ ่มน�้าโขง และแลกเปล่ียนข้อมูล 

การบริหารจัดการน�้าในลุ่มน�้าโขงตอนบน 

กรมทรัพยากรน�้าให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากส�านักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง

 นายภาดล ถาวรกฤช รัตน ์  รองอธิบ ดีกรม 

ทรัพยากรน�้า ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากส�านักงาน

เลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (Mekong River 

Commission Secretariat : MRCS)  โดยมีนายสุประภาพ 

พัฒน์สิงหเสนีย์ ผู้อ�านวยการศูนย์เมขลา เป็นผู้บรรยายและ

ตอบข้อซักถาม เรื่องการบริหารจัดการน�้าในประเทศ และ

การพยากรณ์เตือนภัยน�้าแล้งและน�้าท่วม เมื่อวันที่ 26 

เมษายน 2561 ณ ศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรน�้า 
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กรมทรัพยากรน�้าให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  นายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 

ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าท่ีจากสถาบัรัฐประศาสนศาสตร์

แห่งชาติอินโดนีเซีย (National Institute of Public 

Administration: NIPA) น�าโดย Dr. Tri Widodo Wahyu 

Utomo รองประธาน NIPA และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 

Reform Leader Academy Training เม่ือวันที่  3 

พฤษภาคม 2561 ซึง่เป็นข้าราชการระดบัสงูจากหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องของอินโดนีเซีย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดู

งานเกี่ยวกับ Watershed Management ในประเทศไทย

กรมทรัพยากรน�้าให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

 นายนิรุติ คูณผล ผู ้อ�านวยการส�านักประสาน  

ความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา น�าเจ ้าหน้าที่จาก

กรมชลประทาน แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย

เนปาล เข้าเยี่ยมชม เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ด้านการจัดการน�้าระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพื่อน�า

แนวทางปฏิบัติที่ดีของราชอาณาจักรไทยไปประยุกต์กับ

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เมื่อวันที่ 12 

มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรน�้า โดยมี 

นายศิริวัฒน์ จิตตนูนท์ ผู้อ�านวยการส่วนประสานการปฏิบัติงาน นางสาวกัลยาณี สุวรรณประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนช�านาญการ นายเทพรัตน์ วิริโยธิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ และนายจีรพงษ์ เหล่าน�้าใส วิศวกร

โยธาปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถาม

กรมทรัพยากรน�้าเข้าร่วมประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23

 นายสุประภาพ  พัฒน์สิงหเสนีย์  ผู้อ�านวยการศูนย์

เมขลา และนายจีรพงษ์ เหล่าน�้าใส วิศวกรโยธาปฏิบัติการ     

ได้เข ้าร ่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 

คร้ังที่ 23 ภายใต้หัวข้อการประชุมวิศวกรรมโยธายุคใหม่

กับการรับใช้สังคม โดยน�าเสนอบทความหัวข้อ “Evalua-

tion of MRC Flash Flood Guidance System for 

the Southern Thailand : Case Study from 28th

November to 4th December 2017” และ “Flood 

Assessment in Lower Yom and Nan River Basins by 

Using Hydrological and Hydrodynamic Models” เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561

AW ���������������������������61-2.indd   137 27/8/2562   10:07:43



รายงานประจ�าปี 2561 กรมทรัพยากรน�้า

138

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ”

 โครงการจิตอาสา“เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ”สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและค�านึงถึงความอยู่ดี มีสุขของ

ประชาชนเป็นส�าคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ท่ีจะท�าให้ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ 

ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในการบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข 

ให้ประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

การปฏิบัติงานร่วมกันในโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาล�าน�้ากับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง ซึ่งกรมทรัพยากรน�้า 

ร่วมลงนามระหว่างส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมธนารักษ์ กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า 

กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหาร  ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาต

เทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบล แห่งประเทศไทย

ประเภทของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานแบ่งเป็นสามประเภท คือ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ 

มีรายละเอียดในการปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้

 1) จิตอาสาพัฒนา ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มี

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การอ�านวยความสะดวก และความปลอดภัยในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน การประกอบอาชีพ รวมทั้งการสาธารณสุข 

 2) จิตอาสาภัยพิบัติ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจ และเตรียมการรองรับ 

ภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการเข้าช่วย

เหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น

 3) จิตอาสาเฉพาะกิจ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธี หรือ 

การรับเสด็จในโอกาสต่างๆ เป็นการใช้ก�าลังพลจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องในการช่วยเหลือหรือ

อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน รวมทั้งการเตรียมการ การเตรียมสถานท่ีและการฟื้นฟูสถานที่ภายหลัง 

การปฏิบัติในพระราชพิธี และการเสด็จนั้นๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 ในปี พ.ศ. 2561 กรมทรัพยากรน�้า โดยหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 1-11 ได้จัด

กิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” อย่างต่อเนื่อง สรุปประเภทกิจกรรม จิตอาสา ดังนี้

AW ���������������������������61-2.indd   138 27/8/2562   10:07:43



รายงานประจ�าปี 2561 กรมทรัพยากรน�้า

139

 1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ได้จัดกิจกรรม เช่น การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กิจกรรมวันอนุรักษ์และ

พัฒนาแม่น�้า คู คลอง แห่งชาติ โดยการเก็บขยะ ก�าจัดผักตบชวา วัชพืช ขยะขวางทางน�้า จ�านวน 23 ครั้ง กิจกรรม

ท�าความสะอาดอาคารส�านักงาน วัด ตลาด สถานที่สาธารณะ จ�านวน 9 ครั้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์  ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก 

สร้างฝายและปรับปรุงฝายน�้าล้น ปล่อยพันธุ์ปลา จ�านวน 9 ครั้ง กิจกรรมการรณรงค์  ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกแบบ

หูหิ้วและกล่องโฟม จ�านวน 2 ครั้ง 

 2. กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมจิตอาสาในพิธีบ�าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�าลึก

เน่ืองในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ�านวน 3 ครั้ง

     เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายสมนึก สุขช่วย 

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรม

ทรัพยากรน�้าร ่วมงานกิจกรรม ทส.จิตอาสา “เราท�าดี  

ด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ

เพ่ือถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นกิจกรรมท�า 

ความสะอาดตกแต่งสถานท่ีปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริเวณ

สองข้างทางในซอยอารีย์ กรุงเทพฯ

     เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 กรมทรัพยากรน�้า 

น�าโดยนายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ นายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดี 

กรมทรัพยากรน�้า ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อ�านวยการส�านัก 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีกรมทรัพยากรน�้า ร่วมกิจกรรม

บ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ท�ากิจกรรมจิตอาสา ภายใต้

โครงการ “คุณธรรม การบ�าเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคม และ

การมีจิตส�านึกรับผิดชอบ” โดยร่วมกันท�าความสะอาด 

ภายในและภายนอกวิหารวัด กวาดลานวัด ล้างห้องน�้า 

3 จุด ล้างท�าความสะอาดท่าน�้า เช็ดกระจกศาลา 1 และ 2 ท�าความสะอาดพระอุโบสถ (ชั้นบน) เช็ดกระจกรอบโบสถ ์

ล้างท�าความสะอาด เก็บขยะบริเวณด้านหลังพระอุโบสถ ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
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      เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมอาสา

พัฒนาชุมชนเข ้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสา

พระราชทาน ตามแนวพระราชด�าริ  “เราท�าความดี 

ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า 

และล�าน�้าสาขา ครอบคลุมพ้ืนที่คลองแม่ข ่าไหลผ่าน 

ประกอบด้วย อ�าเภอเมือง อ�าเภอแม่ริม และอ�าเภอหางดง 

ด�าเนินการในช่วงที่ 1 จากถนนสุขเกษม ซอย 7 และ 

ประตูน�้าหลังโรงพยาบาลลานนา ถึงประตูน�้าแม่น�้าปิง 

รวมความยาว 2,040 เมตร โดยมีราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีฯ นายปวิณ 

ช�านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ อปท. พร้อมด้วย ดร.วสันต์ จอมภักดี คณะกรรมการ 

ลุ่มน�้าปิง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ ผู้อ�านวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน�้าปิงตอนบน เชิญชวน 

เจ้าหน้าที่ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน�้าปิงตอนบน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาคลองแม่ข่า

       เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 นายพิสิทธิ์ 

ทิพย์โอสถ ผู ้อ�านวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน�้า 

รักษาราชการแทน ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรน�้า

ภาค 3 น�าคณะเจ้าหน้าที่จิตอาสาส�านักงานทรัพยากรน�้า

ภาค 3 ร ่วมปลูกต้นไม้ “โครงการประชารัฐร ่วมใจ 

ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เนื่องในวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ 

พ.ศ. 2561 ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม 

ต�าบลทับกุง อ�าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยม ี

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี

     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ 

ผูอ้�านวยการส่วนพฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งน�า้ รกัษาราชการแทน 

ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 3 มอบหมายให้ 

นายกษิภัท ภูมูลนาธนเดช นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ 

น�าคณะเจ้าหน้าที่จิตอาสาส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 3 

เข้าร ่วมโครงการสร้างฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธาน ี

ณวัดป่าภูค�าน้อย บ้านแสงอร่าม ต�าบลกุดหมากไฟ อ�าเภอ

หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
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     เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 พลเอก สุรศักด์ิ 

กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม น�าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เดินรณรงค์ท�าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุง

พลาสติก โดยการมอบถุงผ้าให้กับพ่อค้าแม่ค้า และผู้คน

ที่มาจับจ ่ายซื้อของในตลาด เพื่อลดปริมาณการใช ้ 

ถุงพลาสติกแบบหูหิ้วและโฟมในพื้นที่ตลาดสด อีกทั้ง 

ยังเป ็นการส่งเสริมการมีส ่วนร ่วมของหน่วยงานและ

ประชาชนอีกด้วย ในการนี้ นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ 

ผู ้ อ� านวยการส� านั กส ่ ง เ ส ริ มและประสานมวลชน 

นางสาวพสชนันท์ สุภาคกุลธร ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ

ทรัพยากรน�้า และนางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง รักษาการ 

ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย

เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน�้าร่วมกิจกรรมแจกถุงผ้าทดแทน

ถุงพลาสติก จิตอาสาบ�าเพ็ญประโยชน์ ท�าความสะอาด

ล�าคลอง ก�าจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะริมคลอง

และพื้นที่โดยรอบ ณ ตลาดปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด 

และวัดแดงธรรมชาติ ต�าบลไทรม้า อ�าเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี

        เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2561 ส่วนประสานและ

บริหารจัดการลุ่มน�้ามูลตอนบนได้ด�าเนินกิจกรรมอนุรักษ์

และพัฒนา แม่น�้า คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ณ บริเวณคลองสาธารณะบ้านโสน (สะพานด�า ทางรถไฟ) 

หมู่ที่ 13 ต�าบลนอกเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายกฤษณุ 

เหลืองพิบูลกิจ นายอ�าเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธาน และมี

ส่วนราชการ กลุ่มผู้ใช้น�้า ผู้น�าชุมชน องค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม 

โดยมีการจัดเวทีเสวนา หัวข้อ การอนุรักษ์และพัฒนา แม่น�้า 

คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอ�าเภอเมือง

จังหวัดสุรินทร์ การจัดนิทรรศการ และการปรับภูมิทัศน์ 

ก�าจัดวัชพืช และปล่อยพันธุ์ปลา
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  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 กรมทรัพยากรน�้า

ร ่วมกับโรงเรียนนายร้อยต�ารวจและจังหวัดนครปฐม 

จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราท�าความดีด้วยหัวใจ” 

เพ่ือรวมพลงัพฒันาสิง่แวดล้อม ปรบัปรุงภมูทิศัน์รอบคคูลอง 

บริเวณโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ อีกท้ังร่วมกันปลูกต้นไม้ 

หว่านปุ ๋ยในนาข้าว และปล่อยปลา โดยมี นายภาดล 

ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า พร้อมด้วย 

คณะผูบ้รหิารกรมทรัพยากรน�า้ หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 

รวมถึงประชาชน เด็กและเยาวชน ร่วมงานในคร้ังนี้เป็น

จ�านวนมาก ณ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ ต�าบลสามพราน 

อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2560

       นายวรศาสน ์  อภัยพงษ ์  อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า ให้สัมภาษณ์ทางรายการเคลียร ์  คัด ชัดเจน 

ทางช่อง NBT เกี่ยวกับประเด็นร่าง พ.ร.บ.น�้า และได้ชี้แจงว่า “กฎหมายนี้จะเข้าไปบริหารจัดการ มีการจัดสรรน�้าและ 

การใช้น�้าอย่างเป็นธรรม เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” และให้สัมภาษณ์รายการสุดสัปดาห์สถานี Blue Sky 

ในประเด็นต่างๆ ของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. ....
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วันที่ 6 ตุลาคม 2560

       นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์ รองอธบิดกีรมทรัพยากรน�า้ 

และ นายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 

เข้าร่วมพิธีปลงผมนาคเณร โครงการปลูกต้นกล้า ยาตรา

พุทธภูมิบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ

น้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหา 

วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณลานโพธิ์ 

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

 นายวรศาสน์  อภัยพงษ์ อธิบดี

กรมทรัพยากรน�้า เข้าร่วมงานพิธีบ�าเพ็ญ

กุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี 

วนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย

ก�าหนดให้มีพิธีสวดพระพุทธมนต์และ 

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณด้านหน้า

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
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วันที่ 21 ตุลาคม 2560

 นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดี

กรมทรัพยากรน�้า เป ็นประธานใน 

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

กรมทรัพยากรน�้า ประจ�าปี 2560 

ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ต� าบล

ชัยนาท อ�าเภอเมืองชัยนาท จังหวัด

ชัยนาท โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด

ชัยนาท คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

กรมทรัพยากรน�้าทั้งส ่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาคจากจังหวัดต่างๆ รวมทั้ง

ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี  

วันที่ 26 ตุลาคม 2560

    กรมทรัพยากรน�้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร่วมน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย 

พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมรวมพลัง 

สร้างความดีด้วยการเป็นจิตอาสาบริการประชาชนท่ีเข้ามาร่วมงานพิธี

ดังกล่าว ณ วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร  
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วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

  นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า และ      

นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู ้อ�านวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน�้า 

พร้อมเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน�้า ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ 

ผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้น

ฐานระดับพื้นที่การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืน ในลุ่มน�้า

ทั่วประเทศ จ�านวน 25 ลุ่มน�้า (โครงการระยะที่ 1) ณ โรงแรม 

เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล และ 

ผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการน�้าของประเทศ ได้รับทราบที่มา 

ความส�าคัญ ขั้นตอนการด�าเนินงาน การพัฒนาตัวชี้วัด และ

แนวทางในการน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดการน�้าในระดับ

พื้นที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลาด�าเนินการทั้งสิ้น 30 

เดือน (29 มีนาคม 2560 - 15 กันยายน 2562) ซ่ึงจะท�า 

การศึกษาดัชนีชี้วัดการจัดการน�้า (Water Management Index, 

WMI) เป็นดัชนีที่ใช้วัดระดับการบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่ซึ่ง 

จะก�าหนดแนวทางในการตัดสินใจในการบริหารจัดการน�้า 

ในอนาคต ประกอบด้วย 8 มิติ คือ 1) มิติต้นทุนทรัพยากรน�้า 2) มิติการจัดการน�้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 3) มิติ 

ความมั่นคงของน�้าเพื่อการพัฒนา 4) มิติความสมดุลของน�้าต้นทุนและการใช้น�้า 5) มิติการจัดการคุณภาพน�้าและ 

สิ่งแวดล้อมน�้า 6) มิติการจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากน�้า 7) มิติการจัดการและอนุรักษ์ป่าต้นน�้า 8) มิติการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้า  

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

 กรมทรัพยากรน�้าจัดการประชุมสรุปผล

การด�าเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการน�้าใน

ภาวะวิกฤตโดยการรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน�้า 

ซ่ึงโครงการดังกล่าว เป็นการด�าเนินงานร่วมกัน

ระหว่างกรมทรัพยากรน�้าและองค์กรความร่วมมือ

ระหว่างประเทศของเยอรมัน (German Inter 

national Cooperation: GIZ) โดยมี นายสมนึก 

สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า กล่าวต้อนรับ 

Mr. Roland Treitler ผู ้อ�านวยการโครงการฯ 

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน 

(GIZ) ร่วมการประชุม  

 

AW ���������������������������61-2.indd   145 27/8/2562   10:07:53



รายงานประจ�าปี 2561 กรมทรัพยากรน�้า

146

วันที่ 5 ธันวาคม 2560

  กรมทรัพยากรน�้า ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรถวาย 

พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม

พระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ พระลาน

พระราชวังดุสิต

  
วันที่ 11 มกราคม 2561

     นายวรศาสน์  อภัยพงษ์  อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 
พร้อมคณะผู้บริหาร กรมทรัพยากรน�้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
โครงการระบบกระจายน�้าหนองตะไก้ อ�าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ติดตาม
ผลการด�าเนินการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติ ราชการ และ 
หาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

  นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 
พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมติดตามผลการด�าเนินงานโครงการ
อ่างเก็บน�้าห้วยแก้ว พร้อมระบบส่งน�้า พร้อมทั้งมอบ
นโยบาย และให้ก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายรัฐบาล เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน ณ พื้นที่
โครงการอ่างเก็บน�า้ห้วยแก้ว พร้อมระบบส่งน�า้ บ้านร่มโพธิ์
ทอง ต�าบลแม่ฝาก อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
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วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

 นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยพร้าว ต�าบลเวียงตาล 
อ�าเภอห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง พบประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น และปล่อยปลาร่วมกับประชาชน เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจ
แก่ประชาชนในพื้นที่ 

วันที่ 7 มีนาคม 2561  

       นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า พร้อมคณะ 
ผู ้บริหารลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าคูบ ต�าบล 
หนองกะท้าว อ�าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และโครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูอ่างเก็บน�้าหมู่บ้านสนับสนุนน�้า อุปโภค บริโภค บ้านโป่งกะเฌอ 
ต�าบลเนินเพิ่ม  อ�าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ทั้ งนี้อธิบดี 
กรมทรพัยากรน�า้ ได้รบัฟังปัญหาของประชาชน ทีต้่องการความช่วยเหลือ
และอยากให้กรมทรัพยากรน�้าแก้ไขปัญหาเรื่องน�้าให้มีน�้าใช้อย่าง 
เพียงพอและน�าน�้าไปต่อยอดของการด�าเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
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วันที่ 22 มีนาคม 2561

 เนือ่งด้วยวนัที ่22 มนีาคม ของทกุปี ถอืเป็นวันน�า้โลก (World Day for Water) โดยองค์กรสหประชาชาต ิ(United 

Nations: UN) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน�้า ได้จัดงาน 

เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน�้าแห่งชาติและวันน�้าโลก ปี พ.ศ. 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า และรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ประชาชน และเยาวชนตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรน�้า นอกจากนี้ในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ “วิถีน�้า 

วิถีธรรมชาติ” และการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศไทย

  

วันที่ 31 มีนาคม 2561

      นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์ รองอธบิดีกรมทรัพยากรน�า้ 

และคณะเจ้าหน้าที่ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 10 ร่วม

ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)  และคณะ ในพิธี

เปิดกิจกรรม “เขาสกฮาล์ฟมาราธอน Run for Rangers 

2nd” วิ่งเพ่ือผู้พิทักษ์ป่า คร้ังท่ี 2 ณ เขื่อนรัชชประภา 

อ�าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ผืนป่าอันเป็นสมบัติ

ของชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญที่มีคุณค่าในท้องถิ่น

และที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่กองทุนเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับ 

บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้อง คุ้มครอง พ้ืนท่ีป่าไม้ สัตว์ป่าตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สืบเนื่อง

ในโอกาสวันพิทักษ์ป่าโลกประจ�าปี 
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วันที่ 9 เมษายน 2561

   นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน�้า ลงพื้นที่

ติ ดตามงานในพื้ นที่ รั บ ผิดชอบของส� านั ก งาน

ทรัพยากรน�้าภาค 7 ทั้งนี้อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 

ได ้เยี่ยมชมวิถีชี วิตของประชาชนในพื้นที่ ที่ ได ้รับ 

ผลประโยชน์บริเวณรอบโครงการ และตอบข้อซักถาม

ของประชาชนท่ีใช้น�้าของโครงการเพื่อปลูกพืชที ่

ใช้น�้าน้อย เช่น มะเขือ และพืชผักต่างๆ ซึ่งสามารถ

ท�าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และได้เดินทาง 

ไปตรวจเยี่ยมโครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยพื้นที่ 

เสี่ยงภัยน�้าท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม ซึ่งเป็นจุดติดต้ัง

สถานีเตือนภัย ต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอด่านมะขามเตี้ย 

จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้อธิบดีได้ให้ข้อแนะน�า และ 

ข้อควรปฏิบัติต ่างๆ ให ้กับเจ ้าหน้าที่ผู ้ดูแลและ 

ผู ้ รับผิดชอบน�าไปปฏิบัติ เม่ือเกิดปัญหาอุทกภัย 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบข้อมูลอย่างทัน

ท่วงที

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

  นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน�้า ลงพื้นที่ติดตาม

งานในพื้นที่รับผิดชอบของส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 8 

ณ โครงการอนุรักษ์ฟ ื ้นฟูพรุบางกล�่า ต�าบลบางกล�่า 

อ�าเภอบางกล�่า จังหวัดสงขลา และสถานีตรวจวัดข้อมูล

อุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยา ปากทะเลสาบสงขลา ระบบ 

โทรมาตรลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา อ�าเภอสิงหนคร จังหวัด

สงขลา โดยมีนายทศพล สวัสดิสุข นายอ�าเภอบางกล�่า 

ผู้น�าท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ 

อธิบดีกรมทรัพยากรน�้าได้ให้ข้อแนะน�า และข้อควรปฏิบัติ

ต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลและผู้รับผิดชอบน�าไปปฏิบัต ิ

ได้อย่างถูกต้อง

  

AW ���������������������������61-2.indd   149 27/8/2562   10:07:56



รายงานประจ�าปี 2561 กรมทรัพยากรน�้า

150

วันที่ 4 มิถุนายน 2561

 นายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 

พร ้อมด้วยผู ้บริหารและผู ้แทนจากกรมทรัพยากรน�้า 

ส่วนกลางและส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 1-11 ร่วมรับฟัง

การมอบนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี และรับฟัง 

การเสวนาในหัวข ้อ “การปฏิรูปการบริหารจัดการ 

ทรพัยากรน�า้” ในการนี้กรมทรัพยากรน�้าร่วมจัดนิทรรศการ

ในหัวข้อ ระบบเตือนภัยน�้าหลากดินถล่ม Early Warning 

ที่ปัจจุบันติดตั้งแล้วเสร็จ จ�านวน 1,545 สถานี ครอบคลุม 

4,911 หมู่บ้าน มีการเตือนภัยไปแล้วกว่า 6,000 ครั้ง 

โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางผู ้รู ้ในพื้นที่

เว็บไซต์กรมทรัพยากรน�้า ww.dwr.go.th และ Mobile 

Application ชื่อ Early Warning

วันที่ 5 มิถุนายน 2561

 นายภาดล ถาวรกฤชรตัน์ รองอธบิดกีรมทรพัยากรน�า้ 

เป็นตัวแทนกรมทรัพยากรน�้าเข ้ารับรางวัลหน่วยงาน

ต้นแบบการลด คัดแยก ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 

2560 ระดับทอง (Gold) ในงานวันส่ิงแวดล้อมโลก 

ตามแนวคิดการรณรงค์ Beat Plastic Pollution: If you 

can’t reuse it, refuse it หรือ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” 

รณรงค ์ ให ้ประชาชนลด ละ เ ลิกขยะพลาสติก ณ 

ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

จังหวัดนนทบุรี 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

 นายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 

เป็นตัวแทนกรมทรัพยากรน�้าเข้ารับเครื่องหมายเชิดชู

เกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” และข้อมูลทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง จากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร 

วงษ์สุวรรณ) ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการภายใต้กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ณ ห้องประชุม 

ตึกสันติไมตรีท�าเนียบรัฐบาล 
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วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

 คณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน�้า เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และ 

พลังของแผ ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย 

วรางกูร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ มณฑลพิธี 

ท้องสนามหลวง และร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

66 พรรษา 

วันที่ 6 สิงหาคม 2561

 นายวรศาสน์  อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 

พร้อมคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน�้า ตรวจเยี่ยมดูงาน

โครงการพัฒนาแหล่งน�้า พื้นที่ส�านักงานทรัพยากรน�้า 

ภาค 2 โดยได้รับฟังบรรยายสรุปในเร่ือง ความเป็นมาของ

พ้ืนที่โครงการ ความต้องการใช้น�้า รวมถึงการบริหารน�้าใน

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ณ ห ้องประชุมโครงการอนุ รักษ ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (สวนป่าจ�าปี 

สิรินธร) ต�าบลซับจ�าปา อ�าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
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วันที่ 9 สิงหาคม 2561

 กรมทรัพยากรน�้า ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ จัดนิทรรศการในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 

2561 Thailand Research Expo 2018 ณ โรงแรม 

เซ็นธาราแกรนด ์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  ์

เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เพ่ือเผยแพร่ผลงานและ

กิจกรรมวิจัยของ กรมทรัพยากรน�้า ทั้งน้ี ผลงานและ

กจิกรรมวจัิยของกรมทรัพยากรน�า้ได้น�าเทคโนโลยเีสมือนจรงิ

มาใช ้ ในการน�าเสนอได ้รับความสนใจจากนักศึกษา 

ประชาชน และผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการเป็นจ�านวนมาก

วันที่ 12 สิงหาคม 2561

 นายวรศาสน์  อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน�้า 

ท�าพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ กรมทรัพยากรน�้า
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วันที่ 13 สิงหาคม 2561

  ส�านักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา เป็นตัวแทนของ

กรมทรัพยากรน�้าเข้ารับมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานร่วม 

จัดงานในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand 

Research Expo 2018) ณ โรงแรมเซ็นธาราแกรนด์ และ

บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และ

นักวิจัยที่ได้น�าเสนอผลงานวิจัยในธีมงานวิจัยเพื่อทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติบัตรในการน�าเสนอผลงานวิจัย 

จ�านวนทั้งสิ้น 11 เรื่อง 

วันที่ 3 กันยายน 2561

 นายวรศาสน์  อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 

พร้อมคณะผู ้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบ

กระจายน�้าด ้วยพลังงานแสงอาทิตย ์ในพื้นที่ โครงการ

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าห้วยใหญ่ บ้านโนนแก้ง หมู่ที่ 5 ต�าบล

ตบหู อ�าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งส�านักงาน

ทรัพยากรน�้าภาค 11 เข้าด�าเนินการขุดลอกหนองน�้า 

ให ้สามารถเก็บกักน�้าได ้  336,483 ลูกบาศก ์ เมตร 

พร้อมก่อสร้างอาคารระบายน�้า ระบบกระจายน�้า หอถังสูง 

แผงโซล่าเซลล์พร้อมท่อเมนจ่ายน�้า ทั้งนี้มีสมาชิกกลุ ่ม 

ผู้ใช้น�้ากว่า 60 คน  มีรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละ 3,000 - 

4,500 บาท
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วันที่ 20 กันยายน 2561

 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ และนายสันติพร นิ่มกิ่งรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ของกรมทรัพยากรน�้า ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้า คู คลอง แห่งชาติ ประจ�าปี 2561 

โดยก�าหนดให้แม่น�้านครชัยศรีซึ่งเป็นแม่น�้าสายหลักสายหนึ่งของประเทศไทยเป็นแม่น�้าในการรณรงค์ให้ประชาชน 

ชาวจังหวัดนครปฐมรู้คุณค่า โดยปลูกฝังให้ลูกหลานมีจิตส�านึกดูแลรักษาแม่น�้า คู คลอง เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังต่อไป 
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ส่วนที่ ๕
ภาคผนวก
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❀ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เจ เค อาร์

❀ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด น�้าล้อมเคหะภัณฑ์

❀ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สหะเมืองกาญจน์

❀ อู่วัฒน์สินการช่าง

ผู้มีอุปการคุณ
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