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วิสัยทศัน 

“องคกรหลักบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนที่เกษตรน้ําฝนอยางพอเพียง สมดุล และยั่งยนื  

โดยหลักประชารัฐภายในป 2580” 

 

คานิยม 

มุงผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ประสาน สามัคคี 

 

ภารกจิ 

กรมทรัพยากรน้ํา เปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2545 
และ พ.ศ. 2551 มีภารกิจเก่ียวกับการเสนอแนะในการจัดทํานโยบายและแผนและมาตรการท่ีเก่ียวของ 
กับทรัพยากรน้ํา บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู รวมท้ัง ควบคุม ดูแล กํากับ ประสาน ติดตาม 
ประเมินผล และแกไขปญหาเก่ียวกับทรัพยากรน้ํา พัฒนาวิชาการ กําหนดมาตรฐาน และถายทอดเทคโนโลยี
ดานทรัพยากรน้ํา ท้ังระดับภาพรวมและระดับลุมน้ํา เพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ําท่ีเปนเอกภาพและยั่งยืน  

ประกอบกับหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีคําสั่งท่ี 46/2560 สั่ง ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2560 
และท่ี 2/2561 สั่ง ณ วันท่ี 22 มกราคม 2561 จัดตั้งสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติข้ึน เพ่ือเปนหนวยงานหลัก
ดานนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ โดยตัดโอนภารกิจและอัตรากําลังของ 
กรมทรัพยากรน้ําในดานงานเสนอแนะนโยบายและแผนทรัพยากรน้ําในภาพรวมของประเทศ งานจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับขามลุมน้ํ า  
การประสานความรวมมือกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
การติดตามประเมินผล การปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติใหสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ  

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 กําหนดใหกรมทรัพยากรน้ํามีหนาท่ีภายใตหมวด 1 
ทรัพยากรน้ํา หมวด 4 การจัดสรรน้ําและการใชน้ํา หมวด 6 การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ํา
สาธารณะ และหมวด 8 ความรับผิดทางแพงในกรณีท่ีทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ 

 

 

 

 

 

ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน 
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พันธกจิ 

1. จัดทําแผน มาตรการ ขอเสนอแนะ สงเสริม สนับสนุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
แบบบูรณาการโดยการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน  

2. กํากับ ดูแล ควบคุม และบังคับใชกฎหมายในสวนท่ีเก่ียวของ 
3. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา รักษาสมดุลทรัพยากรน้ําโดยคํานึงถึงระบบนิเวศ 
4. สนับสนุนการบริหารจัดการน้ําอุปโภคบริโภค ดวยเทคโนโลยี มาตรการและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

รวมท้ังการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5. พัฒนาองคความรู งานวิจัย ดานอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
6. ติดตาม เฝาระวัง คาดการณ แจงขอมูลเพ่ือการเตือนภัย และจัดการสภาวะวิกฤต 

 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน 

1. อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ํา และระบบกระจายน้ําเพ่ือตอบสนองความตองการใชน้ํา 
ในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝนรวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพ้ืนท่ีชุมน้ํา 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา คาดการณ เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤต รวมถึงการรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

3. ประปาสัมปทาน และระบบประปาหมูบาน ไดรับการกํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินคุณภาพเปนไปตาม
มาตรฐาน การใชน้ํามีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพ่ือการบริหารจัดการน้ํา และการกํากับ ดูแล ควบคุม 
ใหเปนไปตามกฎหมาย 

5. พัฒนา ความรวมมือ นวัตกรรม งานวิจัย เทคโนโลยีเก่ียวกับทรัพยากรน้ํา 
6. ปรับปรุงองคกรและบุคลากรสูราชการ 4.0 

 

แผนงานและเปาหมาย 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
1) เปนคาใชจายในการดําเนินการภาครัฐ 

2. แผนงานพ้ืนฐานดานการจัดการน้าํและสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
1) เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําของแหลงน้ําธรรมชาติและปรับปรุงอาคาร สิ่งกอสราง แหลงน้ําท่ีมีอยูเดิม

ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3) เฝาระวังและเตือนภัยน้ําทวมดินถลม 

3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
1) อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ํา เพ่ือเปนแหลงน้ําตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ํา 

เพ่ือแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง 
2) องคกรลุมน้ําไดรับการสงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําท่ีสําคัญ 

4. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
1) วิจัย พัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานทรัพยากรน้ํา 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(2560-2564) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนา
อยางย่ังยืน 

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  

(23 แผน) 

ประเด็นท่ี 19 การบริหารจัดการน้ํา 

เปาหมาย 

1. ความม่ันคงดานน้ําของประเทศเพ่ิมข้ึน 

2. ผลิตภาพของน้ําท้ังระบบเพ่ิมข้ึนในการใชน้ําอยางประหยัดและสราง
มูลคาเพ่ิมจากการใชน้ํา 
3. แมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติไดรับการอนุรักษและฟนฟู
สภาพใหมีระบบนิเวศท่ีดี 
 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(2561-2580) 

ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว 

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดานท่ี 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ดานท่ี 1 ความม่ันคง และดานท่ี 2 การสรางความสามารถในการ
แขงขัน 

เปาหมาย 

1. อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม 
ใหคนรุนตอไปไดใชอยางยั่งยืน มีสมดุล 

2. ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือลด
ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

3. ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

4. ยกระดับกระบวนทัศน เพ่ือกําหนดอนาคตดานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล 

เก่ียวของโดยตรง 

มีสวนสนับสนุน 

ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรชาติสูแผนงานกรมทรัพยากรนํ้า 
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1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

2. แผนงานพ้ืนฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

4. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 

 

แผนงาน 

กรมทรัพยากรน้ํา 

1. อนุรักษ  พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ํ า และระบบกระจายน้ํ า 
เพ่ือตอบสนองความตองการใชน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน รวมถึงการรักษาสมดุล
ระบบนิเวศและพ้ืนท่ีชุมน้ํา 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําคาดการณ เตรียมการและจัดการสภาวะ
วิกฤต รวมถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

3. ประปาสัมปทาน และระบบประปาหมูบานไดรับการกํากับ ดูแล ติดตาม 
ประเมินคุณภาพ เปนไปตามมาตรฐาน การใชน้ํามีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนากลไก มาตรการ แผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพ่ือการบริหารจัดการน้ํา
และการกํากับ ดูแล ควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย 
5. พัฒนาความรวมมือ นวัตกรรม งานวิจัย เทคโนโลยีเก่ียวกับทรัพยากรน้ํา 
6. ปรับปรุงองคกรและบุคลากรสูราชการ 4.0 

เปาหมายการใหบริการ 

กรมทรัพยากรน้ํา 

แผนแมบทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา  

20 ป 

ดานท่ี 1 การจัดการน้ําอุปโภค 

ดานท่ี 2 การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต 

ดานท่ี 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

ดานท่ี 4 การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

ดานท่ี 6 การบริหารจัดการ 
 

 



รายงานประจําป 2562 กรมทรัพยากรน้ํา 
 

 

6 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหารองคกร 
 

 

นายสุวัฒน  เปยมปจจัย 
อธิบดี 

 
นายเอนก  ชมพานิชย 

รองอธิบดี 

 
นายอธิวัฒน  สุคนธประดิษฐ 

รองอธิบดี 

 
นายเสนห  สาธุธรรม 

รองอธิบดี 
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โครงสรางองคกร 
 

อธิบดี 

กลุมตรวจสอบภายใน 

รองอธิบด ี

สํานักเลขานุการกรม สํานักนโยบายและ
แผนทรัพยากรนํ้า 

สํานักสงเสริมและ
ประสานมวลชน 

สํานักบริหารจัดการนํ้า 

ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า 

รองอธิบด ี

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

สํานักพัฒนาแหลงนํ้า สํานักอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงนํ้า 

สํานักวิจัย พัฒนา 
และอุทกวิทยา 

สํานักประสานความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

ศูนยสารสนเทศ
ทรัพยากรนํ้า 

รองอธิบด ี

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1 สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3 สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 2 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 4 สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 6 สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 5 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 7 สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 9 สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 8 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 10 

กลุมนิติการ 

ผูตรวจราชการกรม 
 

ผูตรวจราชการกรม 

สํานักผูตรวจราชการ 

 

สํานักบริหารจัดการ 
ลุมนํ้าระหวางประเทศ 

สํานกังานทรัพยากรน้ําภาค 11 
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แผนท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1-11 
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 จํานวน (คน) รอยละ 
ขาราชการ 1,276 57.92 
ลูกจางประจํา 448 20.34 
พนักงานราชการ 479 21.74 

รวม 2,203 100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,276 คน, 57.92%448 คน, 20.34%

479 คน, 21.74%

สัดสวนขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2562

ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ

อัตรากําลัง ขอมลู ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
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รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 
งบสุทธิท่ีไดรับหลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
ผลการใชจายงบประมาณ 

รอยละการใช
จายงบประมาณ 

งบบุคลากร 737,920,000.00 737,241,800.00 733,765,405.29 99.53 

งบดําเนินงาน 110,252,700.00 124,947,200.00 115,608,145.64 92.53 

งบลงทุน 3,517,247,500.00 3,492,468,153.00 2,279,375,202.98 65.27 

งบเงินอุดหนุน 31,244,900.00 31,593,247.00 31,593,246.85 100.00 

งบรายจายอ่ืน 203,704,700.00 213,541,200.00 157,923,220.38 73.95 

รวม 4,600,469,800.00 4,599,791,600.00 3,318,265,221.14 72.14 

 

 
หนวย : ลานบาท 

 
 

 
 
 
 
 
 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน

ผลการใชจายงบประมาณ

งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.

งบสุทธิที่ไดรับ
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง

ผลการใชจาย
งบประมาณ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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หนวย : ลานบาท 
 

รายการ 
งบประมาณ ผลการเปรียบเทียบ 

ป 2561 ป 2562 เพ่ิมข้ึน (+) / ลดลง (-) รอยละ 
งบบุคลากร 758,717,200 737,920,000 -20,797,200 -2.74 
งบดําเนินงาน 127,124,500 110,252,700 -16,871,800 -13.27 
งบลงทุน 4,619,157,000 3,517,347,500 -1,101,809,500 -23.85 
งบเงินอุดหนุน 31,715,800 31,244,900 -470,900 -1.48 
งบรายจายอ่ืน 219,143,800 203,704,700 -15,439,100 -7.05 

รวม 5,755,858,300 4,600,469,800 -1,155,388,500 -20.07 

การเปรียบเทียบงบประมาณ ป 2561 และป 2562 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน

การเปรียบเทียบงบประมาณ ป 2561 และป 2562

2561

2562
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สวนท่ี 2 
         รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
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รายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

กรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 

Function 
Base 

Agenda 
Base 

Area  
Base 

Innovation 
Base 

Potential 
Base คะแนนเฉล่ีย สรุปผลการประเมิน 

61 
คะแนน 

100 
คะแนน 

- 100 
คะแนน 

100 
คะแนน 

90.25 
 

ระดับ
คุณภาพ 

 

องคประกอบ
การประเมิน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คะแนน คะแนน

องคประกอบ ข้ันต่ํา 
(50) 

มาตรฐาน 
(75) 

ข้ันสูง 
(100) 

1. Function 
Base 

1. ความสําเร็จ
ของการพัฒนา
แหลงน้ํา 

272 แหง • 272 แหง 
• ปริมาณน้ํา 
รอยละ 80  
ของเปาหมาย 
(66,976,000 
ลบ.ม.) 
• ครัวเรือน
ไดรับประโยชน 
รอยละ 80  
ของเปาหมาย 
(59,370 
ครัวเรือน) 

• 272 แหง 
• ปริมาณน้ํา 
รอยละ 100 
ของเปาหมาย 
(83,720,000 
ลบ.ม.) 
• ครัวเรือน 
ไดรับประโยชน 
รอยละ 100  
ของเปาหมาย 
(74,212 
ครัวเรือน) 

• 403 แหง1 
• ปริมาณน้ํา 
73,506,100 ลบ.ม. 
คิดเปนรอยละ 
87.79 
• ครัวเรือนไดรับ
ประโยชน 89,656 
ครัวเรือน 
คิดเปนรอยละ 100 
ของเปาหมาย 

75.002 61.00 

2. คุณภาพน้ําของ
แมน้ําสายหลักท่ีอยู
ในเกณฑดีเพ่ิมข้ึน 

56 แหง 57 แหง 58 แหง 53 แหง 
(ใชผลคะแนนจาก 
กรมควบคุมมลพิษ) 

47.00 

2. Agenda 
Base 

1. โครงการพัฒนา
กอสรางระบบ
กระจายน้ําและ 
ทอสงน้ํา  
(น้ําผิวดิน) 

19 แหง 
(โครงการมี
ความคืบหนา 
เฉลี่ย คิดเปน
รอยละ 30) 

19 แหง 
(โครงการมีความ

คืบหนาเฉลี่ย 
คิดเปน 

รอยละ 80) 
 

19 แหง 
พรอมมีครัวเรือน
ท่ีไดรับประโยชน 
4,878 ครัวเรือน 

 

• ดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ  
จํานวน 61 แหง3 
• ครัวเรือนท่ีไดรับ
ประโยชน 6,604 
ครัวเรือน   
• คิดเปนรอยละ 100 

100.00 100.00 

2. การชี้แจง
ประเด็นสําคัญท่ี
ทันตอสถานการณ 
(ถามี) 

100.00 
(คะแนน) 

ไมมีประเด็นในการ
ประเมินตัวชี้วัดนี้ 

- 

1. ผลการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิติราชการ 
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องคประกอบ
การประเมิน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คะแนน คะแนน

องคประกอบ ข้ันต่ํา 
(50) 

มาตรฐาน 
(75) 

ข้ันสูง 
(100) 

3. Area 
Base 

ไม มี ตั วชี้ วั ด ใน
องคประกอบนี ้

- - - - 

4. Innovation 
Base 

1. ขอเสนอการ
พัฒนานวัตกรรม 

100.00 
(คะแนน) 

100.004 
(คะแนน) 

100.00 100.00 

5. Potential 
Base 

1. การดําเนินการ 
ตามแผนปฏิรูป
องคการของสวน
ราชการ ประจําป
งบประมาณ  
พ .ศ. 2562 

100.00 
(คะแนน) 

100.00 
(คะแนน) 

100.005 100.00* 

คะแนนเฉล่ีย 90.25 

หมายเหตุ 

1 เปนความสําเร็จในการดําเนินการตามตัวชี้วัดโดยกรมทรัพยากรน้ําไดเพ่ิมเปาหมายโดยใชงบเหลือจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 50 โครงการ ปริมาณน้ํา 3,018,000 ลบ.ม. ครัวเรือนไดรับ
ประโยชน 9,091 ครัวเรือน และงบเหลือจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 134 โครงการ 
ปริมาณน้ํา 20,674,000 ลบ.ม. ครัวเรือนไดรับประโยชน 16,683 ครัวเรือน 

2 เปนคะแนนตามเปาหมายระดับมาตรฐาน เนื่องจากปริมาณน้ําไมถึงเปาหมายข้ันสูง  
3 เปนความสําเร็จในการดําเนินการตามตัวชี้วัดโดยกรมทรัพยากรน้ําไดเพ่ิมเปาหมายโดยใชงบเหลือจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 2 โครงการ ครัวเรือนไดรับประโยชน 500 ครัวเรือน และงบ
เหลือจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 46 โครงการ ครัวเรือนไดรับประโยชน 3,909 
ครัวเรือน 

4 การพัฒนานวัตกรรม จํานวน 7 เรื่อง ไดแก (1) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเชิงพ้ืนท่ีในเขตเกษตร
น้ําฝน (พ้ืนท่ีนอกเขตประทาน) (2) ระบบติดตามความกาวหนางานกอสรางแหลงน้ําผานกลอง CCTV  
(3) การจัดทําระบบสํารวจความคิดเห็นออนไลน เรื่อง แบบประเมินความพึงพอใจและผาสุกในองคกร 
และระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (4) ระบบจัดเก็บและใหบริการขอมูลสารสนเทศภายในองคกร 
(5 ) โปรแกรมประเมินผลและรายงานผลการทดสอบวัสดุ  MatPro (6 ) ระบบรายงานตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติงาน กรมทรัพยากรน้ํา (7) ระบบประเมินผูบริหารออนไลน (Survey Online) 

5 เนื่องจากมีผลกระทบจากปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมไดจึงขอไมนํามาประเมินใน 2 ประเด็นยอย 

 หมายถึง ระดับคุณภาพ สวนราชการท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ตั้งแตรอยละ 90.00 - 100.00 
 หมายถึง ระดับมาตรฐานข้ันสูง สวนราชการท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ตั้งแตรอยละ 75.00 - 

89.99 
 หมายถึง ระดับมาตรฐานข้ันต่ํา สวนราชการท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ตั้งแตรอยละ 60.00 - 

74.99 
 หมายถึง ระดับตองปรับปรุง สวนราชการท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ต่ํากวารอยละ 60.00 
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 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ของกรมทรัพยากรน้ํา ดําเนินการตาม
หลักเกณฑการประเมินฯ ของสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ีไดกําหนดเครื่องมือการประเมินออกเปน ๓ แบบ ๑๐ ตัวชี้วัด 
ประกอบดวย 
 1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
เพ่ือประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง โดยคัดเลือกขนาดตัวอยางข้ันต่ํา
รอยละ 10 ของจํานวนผูมีสวนไดเสียภายใน ตั้งแตผูบริหาร ผูอํานวยการ ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง 
ท่ีทํางานกับหนวยงานมาเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป ซ่ึงประกอบดวย ๕ ตัวชี้วัด คือ การปฏิบัติหนาท่ี การใช
งบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของทางราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต 
 2 . แบ บ วั ดการรับ รู ข อ งผู มี ส วน ได เสี ยภ ายนอก  (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เพ่ือประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีมีตอหนวยงานท่ีประเมิน  
โดยคัดเลือกขนาดตัวอยางข้ันต่ํารอยละ 10 ของจํานวนผูมีสวนไดเสียภายนอกจาก ๒ แหลงขอมูล คือ ขอมูล
ตามบัญชีรายชื่อท่ีหนวยงานรวบรวมและจัดสงใหหรือจากการสํารวจภาคสนาม และผูมีสวนไดเสียภายนอก 
เขาระบบ ITAS เพ่ือตอบแบบสํารวจดวยตนเอง ซ่ึงประกอบดวย ๓ ตัวชี้วัด คือ คุณภาพการดําเนินงาน  
การสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน 
 3. แบบตรวจสอบการเปด เผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เพ่ือประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงานเพ่ือใหประชาชนสามารถ
เขาถึงได ซ่ึงประกอบดวย ๒ ตัวชี้วัด คือ การเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต 
 สํานักงาน ป.ป.ช. ไดประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒  
โดยกรมทรัพยากรน้ํา มีผลคะแนนรวม 86.31 คะแนน อยูในระดับ A ผานการประเมิน ซ่ึงสามารถแสดงผล
คะแนนของแตละตัวชี้วัดไดตามแผนภาพ และตารางสรุปผลการประเมินฯ ไดดังนี ้

 
 

 

2. ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของกรมทรัพยากรนํ้า 
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ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานฯ 

ลําดับท่ี เครื่องมือการประเมิน ตัวชี้วัด คะแนน 
๑ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสีย

ภายใน : IIT 
1.1 การปฏิบัติหนาท่ี 
1.2 การใชงบประมาณ 
1.3 การใชอํานาจ 
1.4 การใชทรัพยสินของทางราชการ 
1.5 การแกไขปญหาการทุจริต 

84.14 
73.64 
77.83 
74.84 
74.72 

๒ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสีย
ภายนอก : EIT 

2.1 คุณภาพการดําเนินงาน 
2.2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
2.3 การปรับปรุงการทํางาน 

83.65 
76.98 
75.77 

๓ แบบตรวจสอบการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ : OIT 

3.1 การเปดเผยขอมูล 
3.2 การปองกันการทุจริต 

97.78 
100 

ผลคะแนนรวม 86.31 
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จากภารกิจของกรมทรัพยากรน้ําและผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร กรมทรัพยากรน้ําไดปรับเปลี่ยน
บทบาทจาก Regulator เปน Operator ดําเนินงานภายใตแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 19 
การบริหารจัดการน้ํา มุงเนนแนวทางพัฒนาดานการอนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาต ิ
ท่ัวประเทศ โดยฟนฟูแมน้ําลําคลองและการปองกันตลิ่งและฝายชะลอน้ํา มีการวางแผนการอนุรักษและฟนฟู
แหลงน้ําบนพ้ืนฐานของการรักษาสมดุลนิเวศ สงเสริมกลไกการมีสวนรวมในการบริหารการจัดการอนุรักษและ
พัฒนาแมน้ํา คู คลองและแหลงน้ําธรรมชาติ สนับสนุนใหประชาชน องคกรเอกชน เอกชน มีความรูความเขาใจ 
ความตระหนักตอคุณคาและความสําคัญของแมน้ํา คู คลอง 

สรุปผลการดําเนินงานของกรมทรัพยากรน้ํา ดังนี้ 
3.1 การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา 
3.2 การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 
3.3 การพัฒนากลไกองคกรบริหารจัดการน้ํา 
3.4 การเตือนภัยและอุทกวิทยา 
3.5 การตางประเทศดานทรัพยากรน้ํา 
3.6 งานวิจัยดานทรัพยากรน้ํา 
3.7 การพัฒนาประสิทธิภาพองคกรและบุคลากร 
3.8 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุงสูระบบราชการ 4.0 
3.9 การเผยแพรประชาสัมพันธดานทรัพยากรน้ํา 
 

 

กรมทรัพยากรน้ํา ไดดําเนินการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติขนาดเล็ก กลาง ใหญ ประเภทหนอง 
บึง แมน้ํา คูคลอง หรือชื่ออื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งการดําเนินการจะแบงพื้นที่การฟนฟูและพื้นที่อนุรักษ 
หรือแบงเปนลําน้ําสายหลักและสาขา โดยมีองคประกอบ เชน การขุดลอก การกําจัดวัชพืช การปองกันการกัดเซาะ 
และอาคารควบคุม เปนตน เพ่ือรักษาระบบนิเวศ และเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ํา กระจายน้ํา ระบายน้ํา 
พรอมท้ังเปนแหลงน้ําตนทุนเพ่ือการอุปโภคบริโภค การเกษตร และการประกอบอาชีพ สามารถแกไขปญหา
หรือบรรเทาความเดือดรอนดานน้ําใหแกประชาชน รวมถึงการปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัย ภัยแลง และ
เปนแนวปองกันการบุกรุกพ้ืนท่ีแหลงน้ําธรรมชาติ โดยมีแนวทางในการดําเนินการอยางเปนระบบ สอดคลอง
ระดับลุมน้ําและระดับทองถ่ิน ตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังเสริมสรางการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน ใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย และสนับสนุนใหประชาชนใชประโยชนจากแหลงน้ํา
อยางยั่งยืน  

นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ บํารุงรักษาแหลงน้ํา หรือ
ซอมแซมอุปกรณท่ีชํารุดเปนประจําสมํ่าเสมอทุกป เพ่ือใหมีสภาพใชการไดดี เชน บํารุงรักษาหัวงานโครงการ 
ถากถางหญาและวัชพืช การซอมแซมทํานบดิน เสริมผิวลูกรัง ซอมแซมอาคารบังคับน้ํา อัดจาระบีหลอลื่นบาน
ประตูน้ํา เปลี่ยน/ซอมแซมประตูน้ําหรือประตูระบายน้ํา หรือซอมแซมอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีชํารุดและเสียหาย ใชงาน
ไมได เปนตน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ํา กระจายน้ํา ระบายน้ํา เนื่องจากเม่ือโครงการไดใชประโยชน

3.1 การอนุรักษ ฟนฟ ูพัฒนา ปรับปรุงเพิม่ประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงนํ้า 

3. ผลการดําเนินงานตามภารกิจกรมทรัพยากรนํ้า ป พ.ศ. 2562 
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ไประยะหนึ่งแลวแหลงน้ํานั้นอาจมีการตื้นเขิน หรืออุปกรณท่ีเก่ียวของชํารุดเสียหาย จึงตองมีการบํารุงรักษา
แหลงน้ํา ใหสามารถใชประโยชนไดตอไป 

     ผลการดําเนินงาน โครงการอนุรักษฟนฟู 
และพัฒนาแหลงน้ํา ตามแผน พ.ร.บ. งบประมาณ 
จํานวน 297 แหง โดยดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน 197 แหง มีปริมาณน้ํา 35.19 ลาน
ลูกบาศกเมตร ประชาชนไดรับประโยชน จํานวน 
35,787 ครัวเรือน และพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับ
ประโยชน จํานวน 170,124 ไร ท้ังนี้ โครงการ 
ท่ีเหลือจํานวน 100 แหง อยูระหวางดําเนินการ
ตอเนื่องตามสัญญา (เงินกันเหลื่อมป 2563) 
จํ าน วน  9 8  แห ง  และ อี กจํ าน วน  2  แห ง  
เปนโครงการผูกพันสัญญา ปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 - 2563  นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ํา 
ไดดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ํา 
เพ่ิมเติม (เงินเหลือจาย 2562) อีกจํานวน 148 
แหง ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการตามสัญญา 

 
 
 
 

ผลการดําเนินงานโครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา ไดดําเนินการ จํานวน 
26 แหง มีครัวเรือนไดรับประโยชนจากการพัฒนา ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา จํานวน 
6,845 ครัวเรือน 

ตัวอยางผลการดําเนินงานการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

 

 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหนองกุดพรุน บานกระตายดอนนอย หมูท่ี 13 ตําบลสมอ อําเภอ
ปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ พ้ืนท่ีชุมน้ําหนองกุดพรุน เกิดปญหาการตื้นเขินของแหลงน้ํา หนองมีสภาพ 
เสื่อมโทรมและใชประโยชนไดไมเต็มท่ี ขาดการบริหารจัดการและการดูแลบํารุงรักษา สงผลใหระบบ
นิเวศวิทยาของแหลงน้ําเสื่อมลง เกิดกระทบตอวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี ดังนั้น เพ่ือเปน
การฟนคืนสภาพของแหลงน้ํา ใหสามารถเก็บกักน้ําไวใชประโยชนในดานตางๆ ของชุมชน รวมท้ังแกไขปญหา
อุทกภัยและปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค ซ่ึงเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล กรมทรัพยากรน้ําจึงได
ดําเนินโครงการดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงฟนฟูสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเก็บกักน้ํา 
ใหประชาชนมีน้ําอุปโภคและบริโภคไดตลอดป เปนแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สงเสริมการประมง เพ่ือเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  

3.1.1 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา 
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การดําเนินงานเปนงานขุดลอกแหลงน้ํา ขุดลอกหนอง ความยาว 1.00 กิโลเมตร ความลึกกนถึงระดับ
เก็บกัก (เฉลี่ย) 3.50 เมตร งานกอสรางอาคารประกอบ อาคารรับน้ํา 2 แหง อาคารทอลอดเชื่อมหนองกุดพรุน-
หนองฮะ 1 แหง อาคารทอลอด 4 แหง งานบันได คสล. ลงหนอง 4 แหง งานคันทางผิวหินคลุกกวาง 4 เมตร 
ยาวรวม 2.767 กิโลเมตร ระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 100 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
จํานวน 1 แหง มีความจุเก็บกักใหมของโครงการ จํานวน 1,111,101 ลูกบาศกเมตร ครัวเรือนไดรับ
ประโยชน จํานวน 600 ครัวเรือน และพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน จํานวน 1,200 ไร 
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                            กอนดําเนินการ            หลังดําเนินการ 
 
 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําควนเขาวัง ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซ่ึงพ้ืนท่ีหมูท่ี ๑ 
ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มีแหลงน้ําธรรมชาติเดิมอยูบริเวณภายในหนวยปองกันรักษาปา 
ท่ี สข.๕ (ควนเขาวัง) สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๑๓ ซ่ึงแหลงน้ํานี้ประชาชนใชเปนแหลงน้ําสําหรับ 
การอุปโภค-บริโภคและสนับสนุนประปาหมูบาน รวมท้ังหนวยปองกันรักษาปาท่ี สข.๕ (ควนเขาวัง) สํานัก
จัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๑๓ (สงขลา) ศูนยเพาะชํากลาไมสงขลา และโครงการรักษปาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
(หมูบานสีเขียว) จังหวัดสงขลา ใชประโยชนสําหรับการอุปโภค-บริโภค การเพาะชํากลาไม สนับสนุนในการดับ
ไฟปาในพ้ืนท่ีใกลเคียง และใหความชุมชื้นในการฟนฟูสภาพปา โดยสภาพแหลงน้ําธรรมชาติแหงนี้ มีสภาพ 
ตื้นเขิน และแหงขอด เนื่องจากการสะสมของดินตะกอนท่ีทับถมมาเปนเวลานาน ทําใหมีน้ําไมเพียงพอกับ
ความตองการ และขาดแคลนน้ําเปนประจําทุกป สงผลใหประชาชนและหนวยงานภายในปาสงวนควนเขาวัง
ไดรับความเดือดรอน  
 โดยกรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการขุดลอกแหลงน้ําดังกลาวเพ่ือเปนแหลงน้ําตนทุน สําหรับสนับสนุน
ระบบประปาหมูบานใหกับประชาชน ในพ้ืนท่ีบานหวยหาด-สวนหลวง หมูท่ี ๑ ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลาและหนวยงานของกรมปาไมในบริเวณโดยรอบแหลงน้ํา เพ่ือใชประโยชนในการควบคุม ดูแล รักษา 
และบํารุงพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ปาควนเขาวัง ปาคลองตอ และปาเทือกเขาแกว และเพ่ือเก็บกักน้ําสราง 
ความชุมชื้นใหกับพ้ืนท่ีบริเวณรอบแหลงน้ํา  
 การดําเนินโครงการทําใหเกิดผลลัพธ ดังนี้ 
 1) แหลงน้ํามีปริมาณความจุเก็บกัก จํานวน 6๘,๙00 ลูกบาศกเมตร 
 2) เปนแหลงน้ําท่ีสรางความชุมชื้นใหพ้ืนท่ี สรางความสมบูรณใหกับระบบนิเวศน สนับสนุนภารกิจ
ควบคุมไฟปา สนับสนุนการเพาะชํากลาไม และสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับหนวยงานในสังกัด 
กรมปาไม ท่ีมีท่ีตั้งสํานักงานอยูรอบแหลงน้ําธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3) เปนแนวทางการฟนฟูแหลงน้ําในเขตปาสงวนแหงชาติ โดยการประสานความรวมมือกันระหวาง
หนวยงานของภาครัฐและชุมชนอยางบูรณาการและเกิดประโยชนสูงสุด 
 4) สนับสนุนประปาหมูบานใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีบานหวยหาด-สวนหลวง และหนวยงานราชการ
สังกัดกรมปาไมโดยรอบบริเวณแหลงน้ํา 



รายงานประจําป 2562 กรมทรัพยากรน้ํา 
 

 
๒๑ 

    

 

              กอนดําเนินการ                          หลังดําเนินการ 
 
 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบึงจําปง หมูท่ี 14 ตําบลนายม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ  
เดิมมีสภาพเสื่อมโทรม ตื้นเขิน ทําใหไมสามารถกักเก็บน้ําไดเต็มประสิทธิภาพ อีกท้ังในชวงฤดูแลงปริมาณน้ํา
ลดลง ทําใหไมสามารถใชประโยชนได จากปญหาดังกลาว กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการโครงการอนุรักษฟนฟู
แหลงน้ําบึงจําปง เพ่ือใหประชาชนโดยรอบแหลงน้ําไดใชประโยชนในการทําเกษตร ซ่ึงสวนใหญปลูกแตงกวา 
บวบ ขาวโพด และนาขาว รวมท้ังมีการปลอยพันธุปลา มีปริมาณความจุเก็บกัก จํานวน 609,200 ลูกบาศก
เมตร ครัวเรือนไดรับประโยชน จํานวน 395 ครัวเรือน และพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน จํานวน 4,740 ไร  
 นอกจากนี้โครงการดังกลาวยังไดรับคัดเลือกใหเปนโครงการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ํา  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน 
ปรับปรงุคุณภาพน้ําดวยการปลูกตนไมรอบบริเวณแหลงน้ําอีกดวย 
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                    ระหวางดําเนินการ                หลังดําเนินการ  
 
 โครงการอนุรักษฟนฟูบึงบัว บานทาดินขาว หมูท่ี 6 ตําบลน้ําอาง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ
กรมทรัพยากรน้ําดําเนินการขุดลอกบึงบัว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําบึงบัว  
เพ่ือรักษาระบบนิเวศ บรรเทาปญหาภัยแลงและอุทกภัย รวมถึงเพ่ือใหเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําจืด สามารถ
เก็บกักน้ําได 700,000 ลูกบาศกเมตร ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการไดรับประโยชน จํานวน 330 ครัวเรือน 
พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน จํานวน 400 ไร ของแหลงน้ํา เพ่ือใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนตอไป 
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                                กอนดําเนินการ            หลังดําเนินการ 
 
 โครงการอนุรักษฟนฟูกุดแหใหญ บานนาดอกไม หมูท่ี 2 ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแกน กุดแหใหญเปนแหลงน้ําธรรมชาติในเขตตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน เดิมมีสภาพตื้นเขิน 
มีวัชพืชเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําเพ่ือใชในการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และไมมีพ้ืนท่ีรับน้ํา
ในฤดูน้ําหลาก ทําใหเกิดน้ําทวมขังบริเวณรอบหนอง กรมทรัพยากรน้ําดําเนินการขุดลอกพ้ืนท่ีดังกลาว  
เพ่ือฟนฟูสภาพแหลงน้ําใหสามารถเก็บกักน้ํา และเปนพ้ืนท่ีหนวงน้ําในฤดูน้ําหลาก เปนแหลงเก็บกักน้ําไว
สําหรับการอุปโภค-บริโภค และสําหรับพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ปริมาณเก็บกักน้ํา 140,000 ลูกบาศกเมตร โดยมี
ครัวเรือนท่ีไดรับประโยชน จํานวน 150 ครัวเรือน และพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน จํานวน 500 ไร  

 

 

 

                           กอนดําเนินการ               หลังดําเนินการ 
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 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําสนับสนุนนาแปลงใหญ บานขุย หมูท่ี 6 ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา แหลงน้ําสนับสนุนนาแปลงใหญ บานขุย อยูในลุมน้ําสาขาลําน้ํามูลสวนท่ี 2 ลุมน้ําหลัก 
ลุมน้ํามูล ขนาดพ้ืนท่ีแหลงน้ําโดยประมาณ 200 ไร ซ่ึงดวยสภาพปญหาท่ีมีวัชพืชน้ําและตะกอนทับถมจนตื้นเขิน 
ไมสามารถเก็บกักน้ําไดเต็มประสิทธิภาพ ทําใหในฤดูแลงเกิดปญหาการขาดแคลนน้ํา องคการบริหารสวน
ตําบลขุยจึงขอรับสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 เพ่ืออนุรักษฟนฟูแหลงน้ําสนับสนุน
นาแปลงใหญ ใหกลับมามีความสมบูรณ มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ํา และเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 กรมทรัพยากรน้ํา ไดดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําสนับสนุนนาแปลงใหญ โดยการขุดลอก
แหลงน้ําความยาวกนรวม 2,711 เมตร ความลึกเก็บกัก 4.50 เมตร ความจุเก็บกัก จํานวน 1,345,000 
ลูกบาศกเมตร ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับประโยชน จํานวน 400 ครัวเรือน เปนแหลงน้ําเสริมการเพาะปลูก 
ในพ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน 1,200 ไร  

    

 
 

                        กอนดําเนินการ               หลังดําเนินการ 
 
 โครงการอนุรักษฟนฟูคลองหินเพลิง หมูท่ี 8, หมูท่ี 9, และหมูท่ี 11 ตําบลปะตง อําเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี กรมทรัพยากรน้ําดําเนินโครงการดังกลาว โดยการขุดลอกขยายความลึก ขนาดความกวาง 4 
เมตร ความลึก 2.5 เมตร ความยาว 8,750 เมตร ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแหลงน้ําตนทุนในการแกไขปญหา 
การขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร พัฒนาความเปนอยูของคนในชุมชน อนุรักษฟนฟู
แหลงน้ําธรรมชาติใหเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําและรักษาระบบนิเวศ และเปนการปองกันการบุกรุกพ้ืนท่ี
ชุมน้ําตามธรรมชาติ ทําใหแหลงน้ํามีปริมาณน้ําเพ่ิมข้ึน 149,200 ลูกบาศกเมตร ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ
ไดรับประโยชน จํานวน 57 ครัวเรือน พ้ืนท่ีเกษตรไดรับประโยชน จํานวน 463 ไร 
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                              กอนดําเนินการ           หลังดําเนินการ 
 
 โครงการอนุรักษฟนฟูหวยทรายขาว บานทุงคา หมูท่ี 1 ตําบลทุงคาวัด อําเภอละแม จังหวัด
ชุมพร กรมทรัพยากรน้ําดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟูหวยทรายขาว โดยกอสรางอาคารแบบทางน้ําขาม  
มีความกวางสัน 25.00 เมตร สันสูง 2.50 เมตร เพ่ือปองกันการกัดเซาะดานหนาและดานทายอาคารทางน้ํา
ขามแบบหินเรียงในกลอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร  
ซ่ึงมีปริมาณเก็บกักน้ํา จํานวน 10,000 ลูกบาศกเมตร (มีน้ําเติมตลอดป) ครัวเรือนไดรับประโยชน จํานวน 
50 ครัวเรือน และมีพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน ประมาณ 200 ไร  

    



รายงานประจําป 2562 กรมทรัพยากรน้ํา 
 

 
๒๖ 

 
 
 

                         กอนดําเนินการ              หลังดําเนินการ    
 

 โครงการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําลําหวยเสลา บานหนองหัวลิง หมูท่ี 6 ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอน้ําขุน 
จังหวัดอุบลราชธานี เดิมแหลงน้ํามีสภาพตื้นเขิน ทําใหเก็บกักน้ําไดนอยและไมเพียงพอตอความตองการใชน้ํา  
กรมทรัพยากรน้ํา ไดดําเนินโครงการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําลําหวยเสลา มีความจุเก็บกักน้ํา จํานวน 62,000 
ลูกบาศกเมตร ครัวเรือนไดรับประโยชน จํานวน 220 ครัวเรือน พ้ืนท่ีการเกษตรรับประโยชน จํานวน 450 ไร 
ปจจุบันกลุมเกษตรกรบานหนองหัวลิงใชประโยชนจากแหลงน้ํา โดยการปลูกขาว สรางรายไดเฉลี่ยแกสมาชิก
กลุม 10,000 บาท/คน/ป 

    

 
 
                              กอนดําเนินการ              หลังดําเนินการ    
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 โครงการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําอางเก็บน้ําหนองปาลาน บานหนองหอย หมูท่ี 10 ตําบลหนองพลับ 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการขุดลอกและขุดขยายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การกักเก็บน้ํา เพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลงและอุทกภัย รักษาระบบนิเวศน บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
และเพ่ือสนับสนุนศูนยปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาท่ีดินตามพระราชประสงคหนองพลับ-กลัดหลวง โดยบูรณาการ
รวมกับกรมพัฒนาท่ีดิน 

การดําเนินงาน ประกอบดวย ดําเนินการขุดลอก ขนาดความกวาง 65.00-199.50 เมตร ความยาว 
300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00-4.00 เมตร กอสรางอาคารทางน้ําเขาแบบทอเหลี่ยมขนาด 1.75x1.75 
เมตร จํานวน 2 แถว จํานวน 1 แหง กอสรางอาคารทางน้ําเขาแบบรางเท ขนาด 2 – Ø 1.00 เมตร จํานวน 
2 แหง กอสรางอาคารศาลาท่ีพัก จํานวน 2 แหง กอสรางอาคารทาเทียบเรือขนาดเล็ก จํานวน 1 แหง 
กอสรางระบบปองกันการกัดเซาะริมตลิ่งแบบวางเรียงดวยเกเบี้ยนและแมทเทรส ความสูง 6.00 เมตร และ
หลักกันตก 156 ตน 

การดําเนินโครงการทําใหแหลงน้ํามีความจุเก็บกัก 970,000 ลูกบาศกเมตร ประชาชนมีน้ําสําหรับ
อุปโภค-บริโภค จํานวน 300 ครัวเรือน พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน จํานวน 150 ไร  

     

 
 

                            กอนดําเนินการ             หลังดําเนนิการ       
 

 โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลนทดหลวง หมูท่ี 6 ตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแกว กรมทรัพยากรน้ําดําเนินโครงการดังกลาว โดยทําการซอมชุดบานระบาย รอกโซ ทาประสานน้ําปูน    
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ําสําหรับบรรเทาปญหาอุทกภัยในชวงฤดูฝน เปนแหลงน้ําสําหรับ
การอุปโภค-บริโภคและการเพาะปลูก เปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําใหประชาชนบริโภคและหารายไดจากการจับ
สัตวน้ํา และเพ่ือใหฝายน้ําลนสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินการถายโอนฯ ใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
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๒๘ 

การดําเนินโครงการทําใหแหลงน้ํามีปริมาณน้ําเพ่ิมข้ึน 365,000 ลูกบาศกเมตร มีแหลงน้ําตนทุน 
เพ่ืออุปโภคบริโภคใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ จํานวน 10 ครัวเรือน มีแหลงน้ําท่ีสามารถเสริม 
การเพาะปลูกในพ้ืนท่ี จํานวน 60 ไร  

    

 

                         กอนดําเนินการ              หลังดําเนินการ       
 

 

ระบบกระจายน้ําเปนการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมและใชประโยชนแหลงน้ํารวมกัน เปนการสราง
ความม่ันคงดานน้ํา (Water Security) สําหรับชุมชนกลุมผูใชน้ํา โดยในป 2562 ดําเนินการกอสรางระบบ
กระจายน้ํา จํานวน 23 แหง 

ตัวอยางผลการดําเนินงานการกอสรางระบบกระจายน้ํา 

 โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยบานง้ิว ตําบลธงธานี อําเภอธวัชบุรี 
จังหวัดรอยเอ็ด เปนโครงการท่ีสงเสริมการบริหารจัดการน้ําจากแหลงน้ําตนทุน เพ่ือประโยชนในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร นอกเขตพ้ืนท่ีชลประทาน ประชาชนมีรายได เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟาเนื่องจาก
เปนพลังงานสะอาด โดยการสรางเครือขายกลุมผูใชน้ําซ่ึงเปนกระบวนการสําคัญ ท่ีทําใหแหลงน้ําและระบบ
กระจายน้ําท่ีพัฒนาข้ึนมีการใชงานอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา เกิดความยั่งยืน รวมถึงสามารถแบงปน
ปริมาณน้ําสวนเกินไปยังหมูบานขางเคียงได เกิดความเอ้ืออาทรตอกัน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงน้ํา
ตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 การดําเนินงานโครงการ มีเกษตรกรผูใชน้ําเขารวมโครงการจํานวน 35 ราย สามารถใชน้ําเพ่ือ 
การอุปโภคบริโภค พรอมทําการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ แตงกวา บวบ มะละกอ ขา มันเทศ ถ่ัวฝกยาว  

3.1.2 ระบบกระจายน้ํา 
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๒๙ 

เปนตน โดยกลุมเกษตรกรผูใชน้ําสามารถรวมกลุมกันไดอยางเขมแข็ง มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร 
กลุมผูใชน้ําเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด และสรางความตระหนักในการอนุรักษและการใชทรัพยากรน้ํา 
ตามขอตกลงรวมกัน เชน การนําน้ํามาใชในพ้ืนท่ีการเกษตรของกลุมสมาชิกทุกคนตองจายคาน้ําตามปริมาณ 
ท่ีตนเองใช (ระบบมิเตอร) ซ่ึงทําใหเกษตรกรสามารถควบคุมการใชน้ําของตนเองได และไมใชน้ําอยางเสีย
ประโยชน สงผลใหปริมาณน้ําในอางสามารถใชไดอยางเพียงพอตลอดป อีกท้ังสามารถนําไปใชเพ่ือการบริโภค
ในหมูบานท่ีขาดแคลนน้ําในฤดูแลงไดอีกดวย ชวยใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
อยางท่ัวถึง 
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 โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําบึงคงโคก บานหลุบโมก หมูท่ี 6 ตําบลเมืองคง อําเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการกอสรางระบบกระจายน้ําบึงคงโคก มีปริมาณความจุ 
105,217 ลูกบาศกเมตร เพ่ือสงน้ําใหเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีหางไกลออกไป ใหสามารถนําน้ําไปใชไดอยางท่ัวถึง 
และเพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจใชน้ํานอยในฤดูแลง โดยมีประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับประโยชน 
จํานวน 128 ครัวเรือน พ้ืนท่ีเกษตรไดรับประโยชน จํานวน 273 ไร 

    

    
 

                                  กอนดําเนินการ        หลังดําเนินการ    
 

โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําจากหนองหมูและหนองน้ําจํา บานยางออย หมูท่ี 4 ตําบลเวียง
ตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการกอสรางระบบกระจายน้ําจากหนองหมูและ
หนองน้ําจํา เพ่ือใหระบบกระจายน้ําครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตร และแกปญหาการขาดแคลนน้ําใหกับประชาชน
บริเวณโครงการและบริเวณใกลเคียง โดยเปนการตอยอดจากโครงการอนุรักษฟนฟูอางเก็บน้ําหมูบานสนับสนุน
น้ําอุปโภคบริโภค บานยางออย หมูท่ี 4 ตลอดจนถึงหมูบานใกลเคียง  ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัด
ลาํปาง มีประชาชนไดรับประโยชน จํานวน 245 ครัวเรือน และพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน จํานวน 200 ไร 



รายงานประจําป 2562 กรมทรัพยากรน้ํา 
 

 
๓๑ 

    

 

                       กอนดําเนินการ              หลังดําเนินการ    
 

โครงการซอมปรับปรุงอางเก็บน้ําคลองวังโพพรอมระบบกระจายน้ํา บานดงลาน หมูท่ี 5 ตําบล 
วังจันทร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการซอมปรับปรุงอางเก็บน้ําคลองวังโพพรอม
ระบบกระจายน้ํา บานดงลาน  เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนน้ําใหกับประชาชนบริเวณโครงการและบริเวณ
ใกลเคียง เนื่องจากโครงการอางเก็บน้ําคลองวังโพมีสภาพตื้นเขิน มีตะกอนไหลมาทับถมเปนจํานวนมาก 
ประกอบกับระบบสงน้ําเดิมนั้นกอสรางดวยระบบทอสงน้ําชนิดทอซีเมนตใยหิน (AC) ซ่ึงมีอายุการใชงาน 
มายาวนาน เกิดการเสื่อมสภาพรั่วซึมไมสามารถสงลําเลียงน้ําเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตรไดเต็มประสิทธิภาพ 
เกษตรกรและกลุมผูใชน้ําจึงไดรองขอผานองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร มายังสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๑ 
ใหดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอางเก็บน้ําและระบบสงน้ํา โดยขุดลอกหนาอางเพ่ือเพ่ิมปริมาตรเก็บกักและ
ซอมแซมระบบทอสงน้ํา เพ่ือใหสามารถสงน้ําไปยังพ้ืนท่ีเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนไดรับประโยชน 
จํานวน 505 ครัวเรือน และพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน จํานวน 4,800 ไร ซ่ึงชวยแกไขปญหา 
ความเดือดรอนใหกับประชาชนและเกษตรกรในพ้ืนท่ี ทําใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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                              กอนดําเนินการ             หลังดําเนินการ    
 

 

โครงการบํารุงรักษาอางเก็บน้ําหวยมวง บานหวยมวง ตําบลสบเตี้ย อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม เดิมอางเก็บน้ําดังกลาวมีการใชงานมานาน ทําใหองคประกอบอาคารหลัก อาคารประกอบ และ
บริเวณสภาพท่ัวไปของโครงการมีสภาพเสื่อมโทรม ทรุดโทรม เสียหายเนื่องจากขาดการบํารุงรักษาและชํารุด
ตามการใชงาน กรมทรัพยากรน้ําจึงไดดําเนินการบํารุงรักษาอางเก็บน้ําหวยมวง เพ่ือใหสงน้ําเขาสู พ้ืนท่ี
การเกษตรอยางท่ัวถึง แกปญหาการขาดแคลนน้ําใหกับประชาชนบริเวณโครงการและบริเวณใกลเคียง 
ประชาชนไดรับประโยชน จํานวน 480 ครัวเรือน พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน จํานวน 200 ไร 

 

 

                            กอนดําเนินการ             หลังดําเนนิการ    

3.1.3 บํารุงรักษาแหลงน้ํา 
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โครงการบํารุงรักษาฝายน้ําลนลํามาศ บานหนองมะมา ตําบลทุงแสงทอง อําเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย เนื่องจากฝายฯ ดังกลาว ผานการใชงานมานาน ทําใหบานประตูเกิดการชํารุด ไมสามารถกักเก็บน้ํา 
ไดในฤดูแลง กรมทรัพยากรน้ําจึงไดดําเนินการซอมแซมบานประตูฝายใหมีสภาพดี สามารถนํากลับมาใชงาน 
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ทําใหมีแหลงน้ําตนทุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค เพาะปลูก บรรเทาภัยแลง 
และรักษาระบบนิเวศทางน้ําและความหลากหลายทางชีวภาพได ซ่ึงประชาชนในพ้ืนท่ีมีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา 
เพ่ือชวยกันดูแลและบํารุงรักษาแหลงน้ําใหยั่งยืน 

    

 

 
                                   กอนดําเนินการ             หลงัดําเนินการ    
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เง่ือนไขความสําเร็จ 

การอนุรักษ  ฟนฟู พัฒนา ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา มีจุดเดน คือ 
กระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือชี้แจงลักษณะโครงการใหประชาชนและผูมีสวนได
สวนเสียรับทราบโครงการและความรวมมือกันระหวางสวนราชการกับสวนทองถ่ิน และใหประชาชนเขามา 
มีสวนรวมในการดําเนินโครงการ มีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา รวมกันบริหารจัดการ ตลอดจนชวยกันดูแลและ
บํารุงรักษาแหลงน้ํา 
 

ปญหา อุปสรรค  

  1. ปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได เชน ฝนตกหนักในพ้ืนท่ีโครงการ ทําใหผูรับจางไมสามารถ 
เขาปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง เปนตน 

2. บางโครงการเม่ือดําเนินการกอสรางแลวเจอปญหาสภาพพ้ืนท่ีเปนดินแข็งหรือชั้นหิน ทําใหตอง
ดําเนินการแกไขแบบแปลน 
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ตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ ป พ.ศ. 2558-2569 กรมทรัพยากรน้ํา
เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยเฉพาะยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
โดยการมีสวนรวมของประชาชน กรมทรัพยากรน้ํา โดยสํานักสงเสริมและประสานมวลชน และสวนประสาน
และบริหารจัดการลุมน้ํา ของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 มีหนาท่ีขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดังนั้น  
จึงไดกําหนดกิจกรรมตางๆ ดังนี้ จัดตั้งและใหความรูกลุมผูใชน้ํา (เครือขาย) บริหารจัดการน้ํา (เครือขายเดิม) 
ประชุมเชิงปฏิบัติการพ้ืนฐานความรูดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การอนุรักษแมน้ํา คู คลอง โดยการมี
สวนรวมของประชาชน การเผยแพรใหความรูและสรางจิตสํานึกเก่ียวกับทรัพยากรน้ํา และการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนเพ่ือรับทราบขอมูลและแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ี (เวทีชาวบาน) เพ่ือใหเกิด
ความเขมแข็งท้ังในดานการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ํา ตลอดจน
รณรงคสรางจิตสํานึก พรอมท้ังมีการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
ใหบรรลุเปาหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบตอไป  
 ผลการดําเนินงาน มีบุคลากร ประชาชน องคกรลุมน้ํา ผูแทนองคกรปกครองทองถ่ิน และเครือขาย
ไดรับการพัฒนาดานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จํานวน 38,273 คน  

เง่ือนไขความสําเร็จ กลไก องคกร เครือขายบริหารจัดการน้ําทุกระดับ ไดรับการพัฒนาศักยภาพและ
เขามามีสวนรวมขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ และการไดรับความรวมมือ
จากทุกภาคสวน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

   

   

3.2 การพัฒนากลไกองคกรบริหารจัดการนํ้า 



รายงานประจําป 2562 กรมทรัพยากรน้ํา 
 

 
๓๖ 
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๓๗ 

   

   

 ตัวอยางการดําเนินงาน ดังนี้ 

 

โครงการวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหวันท่ี 20 กันยายน
ของทุกป เปนวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงเสด็จประพาสทางชลมารค เพ่ือตรวจสภาพคลองแสนแสบ
และเยี่ยมประชาชนสองฝงคลองจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2537 
ประกอบกับกรมทรัพยากรน้ําเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทในการรณรงค ประชาสัมพันธ สงเสริมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนใหมีความตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของแมน้ํา คู คลอง กรมทรัพยากรน้ําไดจัด
โครงการวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ ประจําป 2562 เพ่ือเปนการรณรงคสรางจิตสํานึก 
ใหองคกรทุกภาคสวน ประชาชน ใหมีความตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของแมน้ํา คู คลอง สงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน และบูรณาการทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดข้ึนในวันศุกรท่ี 20 กันยายน 2562 ณ บริเวณวัดปลายนา ตําบลวังน้ําซับ 
อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี ผูเขารวมงานประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานราชการ หนวยงาน
ภาคเอกชน กลุมผูใชน้ํา เครือขาย จิตอาสา สถาบันการศึกษา ประชาชน เยาวชน และเจาหนาท่ีกรมทรัพยากรน้ํา 
จํานวน 1,025 คน กิจกรรมภายในงานประกอบดวย 1) กิจกรรมปลูกตนไม 2) กิจกรรมปลอยปลา  
3) การจัดแสดงผลไมหรือของดีในพ้ืนท่ี/การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 4) การกิจกรรมประกวดรองเพลง 
“เยาวชน คนรักษน้ํา” 5) กิจกรรมดูแลรักษาแมน้ํา ๕ คลอง ท้ังนี้ ในสวนของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ไดมี
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ ข้ึนตามสถานท่ีตางๆ อีกดวย  

เง่ือนไขความสําเร็จ การใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมวันสําคัญดานทรัพยากรน้ําระดับชาติ และ
การไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี 

3.2.1 กิจกรรมวันสําคัญดานทรัพยากรน้ํา 



รายงานประจําป 2562 กรมทรัพยากรน้ํา 
 

 
๓๘ 
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๓๙ 
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๔๐ 

โครงการวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง โดยการมีสวนรวมของประชาชน ลุมน้ําแมกลอง 
โดยจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีของจังหวัดราชบุรี ไดแก บริเวณวัดแจงเจริญ และโรงเรียนวัดแจงเจริญ หมูท่ี 3 ตําบล
จอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ดําเนินการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําโดยการกําจัดผักตบชวา  
ปรับทัศนียภาพสองฝงคลอง ปลอยพันธุปลาลงในคลองประดู มีการจัดทําปายประชาสัมพันธ แผนพับ เผยแพร
ความรูเรื่องคุณภาพน้ํา และวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ กิจกรรมประกวดคําขวัญ และ
ประกวดวาดภาพ เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง ใหกับนักเรียนในพ้ืนท่ีตําบล 
จอมประทัด และพ้ืนท่ีใกลเคียง รวมถึงเพ่ือรักษาระบบนิเวศ และความม่ันคงของทรัพยากรน้ํา 

    

โครงการวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง โดยการมีสวนรวมของประชาชน ลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา โดยจดักิจกรรมในพ้ืนท่ีคลองวัดทาหิน ตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และคลองศาลาเณร 
หมู ท่ี 5,7 ตําบลมะกอกเหนือ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประกอบดวย การรณรงคสรางจิตสํานึก 
วันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง โดยการมีสวนรวมของประชาชน การใหความรู เก่ียวกับการอนุรักษและ
พัฒนาแมน้ํา คู คลอง ในพ้ืนท่ีลุมน้ํา การอนุรักษตาลโตนดกับวิถีชุมชนและสายน้ํา กิจกรรมการอนุรักษ และ
พัฒนาแมน้ํา คู คลอง เชน การกําจัดวัชพืช การปลูกตนไม การปลอยปลา เปนตน และการแบงกลุมแสดง 
ความคิดเห็นการอนุรักษและพัฒนา แมน้ํา คู คลอง  

    
 

 

 โครงการจัดตั้งและใหความรูกลุมผูใชน้ํา (เครือขาย) ลุมน้ํานาน ดําเนินการ จํานวน 12 กลุม  
ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ นาน และพิษณุโลก โดยไดจัดตั้งกลุมผูใชน้ําและพัฒนากลุมผูใชน้ําใหมีความเข็มแข็ง 
เพ่ือใหประชาชนสามารถไดรับประโยชนจากแหลงน้ํา และสามารถบริหารจัดการน้ําไดอยางท่ัวถึง เปนธรรม  

3.2.2 โครงการจัดตั้งและใหความรูกลุมผูใชน้ํา (เครือขาย) 



รายงานประจําป 2562 กรมทรัพยากรน้ํา 
 

 
๔๑ 

    
โครงการจัดตั้งและใหความรูกลุมผูใชน้ํา (เครือขาย) ในพ้ืนท่ีลุมน้ําปตตานี ดําเนินการ จํานวน 2 

กลุม ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี โดยไดจัดตั้งและใหความรูกลุมผูใชน้ํา เพ่ือเปนตัวแทนในการบริหารจัดการแหลง
น้ําในพ้ืนท่ี รับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนท่ีเก่ียวกับโครงการแหลงน้ํ า เพ่ือให เกิด
ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรน้ําและดูแลบํารุงรักษาโครงการแหลงน้ําในพ้ืนท่ี 

    
 

 
โครงการบริหารจัดการน้ํา (เครือขายเดิม) ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก ดําเนินการ จํานวน 5 กลุม 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ซ่ึงทําใหสมาชิกกลุมผูใชน้ํามีจิตสํานึกในคุณคาของทรัพยากรน้ํา สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรมโดยการมีสวนรวมของกลุมผูใชน้ํา สามารถขยายผล 
สูชุมชนอ่ืนๆ และเปนสวนหนึ่งของเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน 
(ทสม) ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    

 

3.2.3 โครงการบริหารจัดการน้ํา (เครือขายเดิม) 
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๔๒ 

โครงการบริหารจัดการน้ํา (เครือขายเดิม) ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก ดําเนินการ จํานวน 4 กลุม 
โดยมีการบรรยายเพ่ือสรางความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แนวทางการบริหารงานกลุม
เครือขาย และรวมทํากิจกรรมของกลุมเครือขาย โดยการพัฒนา อนุรักษ ขุดลอกคลองสงน้ํา ปลูกตนไม  
แผวถางวัชพืช รวมท้ังการระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีของตน 

     
 

 
โครงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือรับทราบขอมูลและแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ํา 

ในพ้ืนท่ี (เวทีชาวบาน) ลุมน้ําปง ดําเนินการ จํานวน 6 ครั้ง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดตาก  
เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการในการบริหารจัดการน้ํา เปนเวทีเปดโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร 
ประสบการณ เพ่ือหาแนวทางปองกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน เชน แนวทางแกไขระบบทอกระจายน้ําในอาง 
เก็บน้ําหวยแกว การรวมรางกฎ กติกาในกลุมสําหรับการเปด-ปด ระบบน้ํา เปนตน 

    

โครงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือรับทราบขอมูลและแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ํา 
ในพ้ืนท่ี (เวทีชาวบาน) ลุมน้ํามูล ดําเนินการจัดประชุมเวทีชาวบาน เพ่ือเปนเวทีรับฟงขอเสนอแนะแนวคิด
ปญหาและแนวทางความตองการแกไขปญหาของประชาชนในพ้ืนท่ี 

    

3.2.4 เวทีชาวบาน 
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๔๓ 

 

กรมทรัพยากรน้ําดําเนินงานตามแผนงานโครงการเพ่ือตรวจวัด รวบรวม ติดตาม เผยแพรขอมูล
รายงานสถานการณน้ํารายวัน โดยประชาชนสามารถติดตามรายงานสถานการณน้ํารายวัน รายงาน
สถานการณพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยน้ําหลากในเขตพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา รายงานสถานการณน้ําในลุมน้ําจากระบบ
ตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติและระบบสงขอมูลสัญญาณภาพ (CCTV) รายงานการติดตามสถานการณ
ปริมาณน้ําทาและน้ําฝนประจําวัน และรายงานการใหความชวยเหลือจากอุทกภัยและภัยแลงท่ีเว็บไซด 
http://www.dwr.go.th 
 กรมทรัพยากรน้ําไดรับงบประมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณและเตือนภัยดานน้ํา จํานวน 6 
โครงการ ดังนี้ 
 3.3.1 โครงการบริหารจัดการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤตน้ํา 

3.3.2 โครงการบํารุงรักษาระบบเตือนภัยน้ําทวม - ดินถลม (Early Warning) 
3.3.3 โครงการซอมแซมระบบ Early Warning ในพ้ืนท่ีราบเชิงเขา 
3.3.4 โครงการบํารุงรักษาเครือขายสถานีอุตุ - อุทกวิทยาแมน้ําโขง (Mekong – HYCOS) 
3.3.5 โครงการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติและระบบสงขอมูลสัญญาณภาพ 
3.3.6 โครงการตรวจวัดปริมาณน้ํา การเคลื่อนตัวของตะกอนและตะกอนทองน้ําแมน้ําโขงรวมไทย-ลาว 
 

 

กรมทรัพยากรน้ําไดรับการจัดสรรงบประมาณดําเนินงานโครงการบริหารจัดการเพ่ือรองรับสภาวะ
วิกฤตน้ํา ตั้งแตป พ.ศ. 2556 จนถึงปจจุบัน ภายใตความรับผิดชอบของสํานักบริหารจัดการน้ํา และสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 1-11 มีการจัดตั้งศูนยอํานวยการติดตามและแกไขปญหาภาวะน้ําแลงหรือน้ําทวมสวนหนา
รองรับการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 และคณะทํางานติดตามการดําเนินงาน 
โครงการบริหารจัดการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤตน้ํา ในสวนกลาง ท่ีผานมาไดใหความชวยเหลือประชาชน 
ในพ้ืนท่ีท่ีประสบภาวะน้ําแลงและน้ําทวม ครอบคลุมท้ังดานการเกษตร อุปโภคและบริโภคอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยมีเครื่องมือ ประกอบดวย เครื่องสูบน้ํา ตั้งแตขนาด 8 นิ้ว จนถึงขนาด 30 นิ้ว รถบรรทุก
พรอมเครน รถบรรทุกน้ํา ตลอดจนระบบผลิตน้ําประปาสนามและระบบผลิตน้ําดื่ม  

ผลผลิต 
1) ผลจากการปฏิบัติงานของโครงการดังกลาวสามารถชวยเหลือและบรรเทาวิกฤตภัยแลง น้ําทวม  

ใหพ้ืนท่ีเกษตรกรรม จํานวน 135,833 ไร และชวยเหลือดานการอุปโภค บริโภค จํานวน 428,879 
ครัวเรือน ปริมาณการสูบน้ํา รวมท้ังสิ้น 55,971,553 ลูกบาศกเมตร การแจกจายน้ําสะอาด 13,420,681 ลิตร 
และน้ําดื่มบรรจุขวด 64,240 ขวด ผลการดําเนินงานของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 ดังรูป 

3.3 การเตอืนภัยและอุทกวิทยา 

3.3.1 โครงการบริหารจัดการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤตน้ํา 
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2) รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน โครงการบริหารจัดการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤตน้ํา พ.ศ. 2556 - 2562  

ผลลัพธ 
1) ชวยบรรเทาปญหาภัยแลงใหกับประชาชน เพ่ือใชเปนน้ําตนทุนสําหรับการอุปโภคบริโภค หรือใช

ในการเกษตร 
2) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาวิกฤตน้ํามีความพึงพอใจ

ตอการบริการ คิดเปนรอยละ 98.50 
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กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สําหรับพ้ืนท่ี
เสี่ยงอุทกภัย – ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชันและท่ีราบเชิงเขา เพ่ือเปนกลไกในการติดตามสถานการณน้ํา  
เฝาระวังและเตือนภัยท่ีเกิดจากน้ําทวมฉับพลัน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕8 ไดติดต้ังสถานีเตือนภัย
ไปแลว จํานวน 1,546 สถานี ครอบคลุม 4,911 หมูบาน ซ่ึงสถานีท่ีไดติดตั้งไปแลวประกอบดวยอุปกรณ 
ทางอิเล็กทรอนิกสติดตั้งในท่ีโลงแจง ทํางานตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีอายุการใชงานหลายป ตั้งอยูในพ้ืนท่ี 
ภูมิประเทศท่ีเปนภูเขาสูง ท่ีราบสูง และพ้ืนท่ีทุรกันดารเขาถึงไดยาก จึงจําเปนตองมีการดูแลบํารุงรักษาระบบ
เตือนภัยลวงหนาใหมีความพรอมในการใชงานตลอดเวลา โดยการตรวจสอบระบบการทํางาน การซอมบํารุง 
การติดตอสื่อสารระบบขอมูลอยางสมํ่าเสมอ การเฝาระวังสถานการณน้ํา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในการ
บํารุงรักษาระบบเตือนภัยลวงหนาและเครือขายการเฝาระวัง ท้ังนี้เพ่ือใหระบบมีความพรอมในการเฝาระวัง
และแจงเตือนภัยไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  

  

3.3.2 โครงการบํารุงรักษาระบบเตือนภัยน้ําทวม - ดินถลม (Early Warning) 
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ผลผลิต 
1) สถานีเตือนภัยลวงหนา จํานวน 1,546 สถานี ครอบคลุมหมูบานเสี่ยงภัยเปาหมาย จํานวน 

4,911 หมูบาน ไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  
๒) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการเตือนภัย จํานวน 866 ครั้ง ครอบคลุม 3,120 หมูบาน ดังนี้  

 - ระดับเฝาระวัง (สีเขียว)  จํานวน 407 ครั้ง  ครอบคลุม 1,478 หมูบาน 
 - ระดับเตรียมพรอม (สีเหลือง)  จํานวน 356 ครั้ง  ครอบคลุม 1,304 หมูบาน 
 - ระดับอพยพ (สีแดง)   จํานวน  103 ครั้ง  ครอบคลุม    338 หมูบาน 

ผลลัพธ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมายและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดนําขอมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา

สถานการณน้ําไปใชในการติดตามสถานการณน้ํา การเฝาระวัง ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือลดความสูญเสีย 
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ีได 

    
 

 

สถานีเตือนภัย จํานวน 1,546 สถานี ครอบคลุมหมูบานเสี่ยงภัย จํานวน 4,911 หมูบาน ติดตั้ง
อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสในท่ีโลงแจง และทํางานตลอด 24 ชั่วโมง มีอายุการใชงานหลายป ทําใหสถานีเตือนภัย
มีความพรอมในการเตือนภัยนอยลง เม่ือมีอายกุารใชงานเกิน 8 ป ข้ึนไป (ครุภัณฑสถานีเตือนภัยมีอายุการใชงาน 
5 ป) จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) เพ่ือใหมีความพรอมในการใชงาน
เฝาระวังและติดตามสถานการณน้ํา จะสามารถแจงขอมูลการเตือนภัยไดถูกตองและทันตอเหตุการณ  
โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดดําเนินการซอมแซมระบบ Early Warning ในพ้ืนท่ีราบเชิงเขา จํานวน 129 สถาน ี

ผลผลิต 
สถานีเตือนภัยไดรับการปรับปรุงซอมแซมใหมีความพรอมในการใชงานไปแลว จํานวน 118 สถานี 

(คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562) 

ผลลัพธ 
 สถานีเตือนภัยลวงหนาสามารถเชื่อมโยงเขาสูระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3.3 โครงการซอมแซมระบบ Early Warning ในพ้ืนท่ีราบเชิงเขา 



รายงานประจําป 2562 กรมทรัพยากรน้ํา 
 

 
๔๗ 

    
 

 
กรมทรัพยากรน้ํารวมกับสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (Mekong River Commission 

Secretariat : MRCS) ไดดํ าเนินโครงการตรวจสอบติดตามระบบของวัฏจักรอุทกวิทยาในลุ มแมน้ํ าโขง  
(Mekong - Hydrological Cycle Observing System : Mekong - HYCOS) โดยจัดตั้งสถานีเครือขายอุตุ-
อุทกวิทยา ในการติดตาม ตรวจสอบ และรับสงขอมูลอุตุ - อุทกวิทยาทางไกลอัตโนมัติ (Telemetry) ในลุม
แมน้ําโขงและสาขา รวม ๑๑ สถานี เพ่ือการพยากรณ เตือนภัยสถานการณน้ํา และบริหารจัดการน้ําในลุมน้ําโขง  

การบํารุงรักษาสถานีเครือขายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแมน้ําโขง (Mekong – HYCOS) เปนพันธกรณีท่ี
กรมทรัพยากรน้ําจะตองดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณสถานี และรับสงขอมูลอุตุ - อุทกวิทยาแมน้ําโขง 
ท้ังแบบธรรมดา (manual) และระบบอัตโนมัติ ผานระบบสื่อสารแบบ 3G และรายงานผลการดําเนินการตอ MRCS  

ผลผลิต  
 1) เครือขายสถานีอุตุ - อุทกวิทยาแมน้ําโขง (Mekong - HYCOS) จํานวน 11 สถานี ไดรับการบํารุง 
รักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

2) การจัดฝกอบรมเจาหนาท่ีกรมทรัพยากรน้ําในเรื่องการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดสถานีเครือขาย
สถานีอุตุ - อุทกวิทยาแมน้ําโขง 

ผลลัพธ  
ประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมายและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดนําขอมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา

สถานการณน้ําไปใชในการติดตามสถานการณน้ํา การเฝาระวัง ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือลดความสูญเสีย 
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ีได 

    

 

3.3.4 โครงการบํารุงรักษาเครือขายสถานีอุตุ - อุทกวิทยาแมน้ําโขง (Mekong – HYCOS) 
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โครงการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติและระบบสงขอมูลสัญญาณภาพ  
เปนโครงการท่ีตั้งข้ึนเพ่ือทําใหสถานีตรวจวัดสถานภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติและระบบสงขอมูลสัญญาณภาพ
สามารถสงขอมูลมายังศูนยขอมูลกลางไดทุกสถานีตามปกติตลอด 24 ชั่วโมงและเต็มประสิทธิภาพ  
ท้ังนี้เนื่องจากระบบและอุปกรณตางๆ เปนอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส ท่ีมีการติดตั้งอยูในท่ีโลงแจง และใชงาน
มาเปนระยะเวลานาน ทําใหเกิดการชํารุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน และสงผลลัพธตอขอมูลตรวจวัด
ท่ีไดรับลดนอยลง และขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจดานสถานการณน้ําลวงหนาไมมีประสิทธิภาพ ในเรื่อง
การพยากรณ เฝาระวัง และเตือนภัยดานวิกฤติน้ําได สําหรับกิจกรรมของโครงการฯ ไดทําการตรวจสอบระบบ
ของสถานีระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติและระบบสงขอมูลสัญญาณภาคท่ีมีการติดตั้งตามสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 1 - 11  

ผลผลิต 
1) สถานีระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติและระบบสงขอมูลสัญญาณ ไดรับการตรวจสอบ 

จํานวน 100 สถานี โดยสามารถใชงานไดตามปกติ จํานวน 90 สถานี และไมสามารถใชงานไดตามปกติ 
จํานวน 10 สถานี ซ่ึงไดดําเนินการซอมแซมในบางสถานีท่ีสามารถดําเนินการได 

2) ตรวจสอบระบบฯ เพ่ิมเติมจากแผน จํานวน 49 สถานี โดยระบบสามารถใชงานไดตามปกติ  

ผลลัพธ  
มีการติดตามขอมูลตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือการบริหารจัดการน้ําท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

สามารถลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี 

    
 

 

กรมทรัพยากรน้ํ ารวมกับสํ านักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมน้ํ าโขง (Mekong River 
Commission Secretariat : MRCS) ดําเนินโครงการตรวจวัดปริมาณน้ํา การเคลื่อนตัวของตะกอน และ
ตะกอนทองน้ําแมน้ํ าโขงรวมไทย - ลาว (Implementation Plan of the Discharge and Suspended 
Sediment Transport Measurements on The Mekong Mainstream) จํานวน ๖ สถานี ไดแก 1) สถานี
แมน้ําโขงท่ีเชียงแสน - ตนผึ้ง 2) สถานีแมน้ําโขง ท่ีเชียงคาน - สานะคาม 3) สถานีแมน้ําโขงท่ีหนองคาย -  
ทานาแลง 4) สถานีแมน้ําโขงท่ีนครพนม - ทาแขก 5) สถานีแมน้ําโขงท่ีมุกดาหาร - สวันเขต และ 6) สถานี
แมน้ําโขงท่ีโขงเจียม - บานใหมสิงหสัมพันธ โดยมี MRCS เปนหนวยประสานงานกลางและถายโอนภารกิจให
กรมทรัพยากรน้ํา ป พ.ศ. 2558 เพ่ือปรับปรุงสมการความสัมพันธระหวางระดับน้ําและปริมาณ และเพ่ือ

3.3.5 โครงการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติและระบบสงขอมูลสัญญาณภาพ 

3.3.6 โครงการตรวจวัดปริมาณน้ํา การเคล่ือนตัวของตะกอนและตะกอนทองน้ําแมน้ําโขงรวมไทย-ลาว 
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๔๙ 

พัฒนาวิธีการตรวจวัด รวบรวม และการจัดเก็บขอมูลระดับน้ํา ปริมาณน้ํา ตะกอนแขวนลอย ตะกอนทองน้ํา 
ใหมีความถูกตอง และนาเชื่อถือ ขอมูลทางอุทกวิทยาของแมน้ําโขงมีความสําคัญ เพ่ือใชในการติดตาม
ผลกระทบจากการพัฒนาเข่ือนไฟฟาพลังน้ําในลุมแมน้ําโขง  

ผลผลิต  
ขอมูลทางอุทกวิทยาของสถานีแมน้ําโขงจํานวน 6 สถานี ไดแก ขอมูลปริมาณน้ํา ขอมูลตะกอน

แขวนลอย ขอมูลตะกอนทองน้ํา รูปตัดขวางลําน้ํา และขอมูลระดับน้ํา   

ผลลัพธ  
ประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมายและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดนําขอมูลอุทกวิทยาและขอมูลจากการตรวจวัด

ปริมาณน้ํา การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนทองน้ําแมน้ําโขงรวมไทย - ลาว ไปใชในการติดตาม
สถานการณน้ํา การเฝาระวัง ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
ในพ้ืนท่ีได 

    
 

 

ภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป ดานท่ี 1 การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค  
กรมทรัพยากรน้ํามีหนาท่ีพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยสอดคลองกับยุทธศาสตร 
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน และการวัดผลตามตัวชี้วัดท่ี “ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํ าอุปโภคบริโภค ในราคาท่ีเปนธรรม”  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภารกิจดานการจัดการน้ําอุปโภคบริโภคของกรมทรัพยากรน้ํา ดําเนินการผาน 
3 โครงการ ดังนี้ 

3.4.1 โครงการตรวจกํากับประปาสัมปทาน 
3.4.2 โครงการสงเสริมและติดตามการประหยัดน้ําของหนวยงานภาครัฐ 
3.4.3 โครงการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ําระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษา

ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 

3.4 การจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค 
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๕๐ 

 
การประกอบกิจการประปาสัมปทาน เปนการดําเนินการภายใตกฎหมายกลาง คือ ประกาศของ 

คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กําหนดใหกิจการประปาเปนกิจการคาขายอันเปน
สาธารณูปโภคท่ีตองขอสัมปทานจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  
การประกอบกิจการประปาสัมปทานดําเนินการภายใตขอกําหนดของกฎหมาย ไดแก 

 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
เก่ียวกับสัมปทานประกอบกิจการประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี 
เพ่ือปฏิบัติกิจการตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เฉพาะในสวนท่ี
เก่ียวกับกิจการประปา ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓  

กรมทรัพยากรน้ํา จึงไดจัดทําโครงการตรวจกํากับประปาสัมปทาน เพ่ือใหการดําเนินการตรวจสอบ 
ควบคุม กํากับ การประกอบกิจการประปาสัมปทานเปนไปตามกฎหมาย โดยมีการตรวจสอบกํากับติดตาม 
และใหคําแนะนําในการตรวจ กํากับ ของจังหวัดและผูรับสัมปทาน เพ่ือคุมครองประชาชนผูใชน้ําประปาในการ
อุปโภคบริโภคใหไดรับความสะอาด สะดวก ปลอดภัยและเปนธรรม รวมท้ังดําเนินการสงเสริมการประกอบ
กิจการประปา เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ และถายทอดองคความรูแกเจาหนาท่ีสํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาคและเจาหนาท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดท่ัวประเทศท่ีรับผิดชอบตามกฎหมาย 
โดยมีพ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินโครงการตรวจกํากับและสงเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน รวมจํานวน 60 
แหง  

ผลผลิต 
1) ดําเนินการตรวจกํากับผูประกอบกิจการประปาท่ีไดรับสัมปทาน จํานวน ๕๓ แหง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

๑๗ จังหวัด และดําเนินการสงเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน จํานวน ๑๐ แหง ในพ้ืนท่ี ๖ จังหวัด 
รวมตรวจกํากับและสงเสริมการประกอบกิจการประปา รวม ๖๓ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๕ ของเปาหมาย
ดําเนินการ ๖๐ แหง 

2) การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการตรวจกํากับประปาสัมปทาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ระหวางวันท่ี ๑๐ – ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ทําให
เจาหนาท่ีของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค และเจาหนาท่ีของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดมีความรูความเขาใจในการตรวจ กํากับ การประกอบกิจการประปาสัมปทานตามอํานาจหนาท่ีของ
กฎหมาย 

ผลลัพธ 
ประชาชนผูใชน้ําประปาในเขตโครงการไดรับการคุมครองท้ังดานปริมาณ คุณภาพและราคาท่ีเปนธรรม 
 

3.4.1 โครงการตรวจกํากับประปาสัมปทาน 
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๕๑ 

     

    
 

 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 ไดรับทราบแนวทางการประหยัดน้ํ า 
ในหนวยงานภาครัฐตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ท่ีขอความรวมมือทุกภาคสวนรวมกันประหยัดน้ํา 
โดยใหหนวยงานภาครัฐลดการใชน้ําอยางนอยรอยละ 10 พรอมรายงานผลทุกเดือน ท้ังนี้ แนวทางประหยัดน้ํา
ในหนวยงานภาครัฐดังกลาว ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือการประหยัดน้ําระยะสั้น ใหหนวยงานภาครัฐดําเนิน
มาตรการประหยัดน้ํา เพ่ือชวยบรรเทาปญหาวิกฤติการขาดแคลนน้ํา รวมถึงสรางความเสมอภาคระหวาง 
ภาคสวนตางๆ ในการลดปริมาณการใชน้ําลง ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน 
ก.พ.ร.) กําหนดให “ผลการประหยัดน้ํา”เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของปลัดกระทรวง อธิบดี ผูบริหารระดับสูง
ทุกหนวยงาน รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานตุลาการ หนวยงานรัฐสภา และโรงเรียน 
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเริ่มในป พ.ศ. 2559 ใหสํานักงาน ก.พ.ร. และ 
กรมทรัพยากรน้ํา รวมกันพิจารณากําหนดเกณฑท่ีจะใชสําหรับการประเมินผล กรมทรัพยากรน้ําในฐานะ 
ฝายเลขานุการของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (ขณะนั้น) ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานเจาภาพ
ดําเนินการติดตามผลการประหยัดน้ําภาครัฐเพ่ือดําเนินการดังกลาว กรมทรัพยากรน้ําไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการประหยัดน้ําของหนวยงานภาครัฐ คณะกรรมการฯ ไดจัดทําตัวชี้วัดระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินมาตรการประหยัดน้ําของหนวยงานภาครัฐ และระบบสําหรับรายงานผลการ
ประหยัดน้ําออนไลน ซ่ึงหนวยงานของรัฐท่ีเขารวมโครงการไดดําเนินการตามข้ันตอนลดการใชน้ําท่ี
คณะกรรมการกําหนด และมีการกรอกขอมูลการประเมินผลการประหยัดน้ําของหนวยงานภาครัฐ ผานเว็บไซต
ของกรมทรัพยากรน้ํา เสร็จสิ้นตามกําหนด เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการฯ รายงานขอมูล
ใหกรมทรัพยากรน้ําเห็นชอบและแจงผลคะแนนใหสํานักงาน ก.พ.ร.  

3.4.2 โครงการสงเสริมและติดตามการประหยัดน้ําของหนวยงานภาครัฐ 
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๕๒ 

ในป พ.ศ. 256๒ เพ่ือเปนการดําเนินการตอเนื่องตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว กรมทรัพยากรน้ําโดย
สํานักบริหารจัดการน้ํา มีหนาท่ีรับผิดชอบพัฒนาวิชาการ เทคโนโลยี และกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํา 
กําหนดมาตรการควบคุมเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํา รวมถึงสนับสนุนขอมูล ใหคําปรึกษา ความรวมมือกับ 
ภาคสวนตางๆ ตลอดจนปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับ
มอบหมาย จึงมีการสงเสริมใหหนวยงานของรัฐดําเนินการการประหยัดน้ําตอไปอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีการใช
ทรัพยากรน้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ผลผลิต 
1) กรมทรัพยากรน้ํา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสงเสริมและติดตามการประหยัดน้ําของ

หนวยงานภาครัฐ ประจําป 2562 แบงเปนจํานวน 2 กลุม ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 29 และ 30 มกราคม 2562 
และครั้งท่ี 2 วันท่ี 24 และ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น มีผูแทนจาก
หนวยงานท่ีเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ รวม 210 หนวยงาน  

2) หนวยงานภาครัฐไดรับการสนับสนุนและสงเสริมการประหยัดน้ําและการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
และสามารถดําเนินการประหยัดน้ําไดตามมติคณะรัฐมนตรี  

ผลลัพธ 
หนวยงานท่ีเขารวมโครงการสงเสริมและติดตามการประหยัดน้ําของหนวยงานภาครัฐ สามารถ

ประหยัดน้ําไดเพ่ิมข้ึน 25 หนวยงาน จากจํานวน 53 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 47.17 
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กรมทรัพยากรน้ํา โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 ไดจัดสรางระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษาตาม
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแตปงบประมาณ 2554 จนถึงปจจุบัน โดยจัดสรางและฝกอบรมการใชงาน
ระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษา 3 ประเภท คือ (1) ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง (ศศช.)  
(2) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (3) โรงเรียนพระปริยัติธรรม   
 หลังจากจัดสรางและฝกอบรมการใชงานระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษาฯ แลว กิจกรรมท่ีจําเปน
จะตองทําอยางตอเนื่อง เพ่ือใหระบบผลิตน้ําดื่มทุกแหงสามารถผลิตน้ําดื่มใหแกครูและนักเรียน ตลอดจน
ประชาชนในหมูบานไดอยางตอเนื่องไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ คือ ตองมีการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษา
และตรวจสอบคุณภาพน้ําในระบบผลิตน้ําดื่มทุกแหงท่ีไดจัดสรางข้ึน  

ผลผลิต 
 1) ดําเนินการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ําในระบบผลิตน้ําดื่ม เพ่ือใหระบบ
ผลิตน้ําดื่มสามารถผลิตน้ําดื่มใหแกครู นักเรียน และประชาชน มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ เพ่ือการบริโภค 
ไดอยางตอเนื่องและเพียงพอ จํานวน 300 แหง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย เชียงใหม ตาก พะเยา แมฮองสอน 
และลําปาง โดยมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง – มาก 
 2) จัดอบรมโครงการถายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน้ําด่ืมชนิดทรายกรองชา ขนาด 100 ลิตรตอชั่วโมง 
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสูงและสถานศึกษา จํานวน 2 รุน ในพ้ืนท่ี
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม และอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ผูเขารับการอบรม 105 คน 

ผลลัพธ 
กลุมเปาหมาย ไดแก ครู นักเรียน และประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและ

ตรวจสอบคุณภาพน้ําระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษาฯ มีระบบผลิตน้ําดื่มท่ีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ  
เพ่ือการบริโภค 

    

    

3.4.3 โครงการนเิทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ําระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษา 
ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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กรมทรัพยากรน้ํา มีภารกิจท่ีสําคัญในการดําเนินความรวมมือและติดตอประสานงานกับหนวยงานของ
ตางประเทศและองคการระหวางประเทศมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2545 จนถึงปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค 
เพ่ือดําเนินความรวมมือดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามพันธกรณีระหวางประเทศ การเสริมสราง
เครือขาย องคความรู เทคโนโลยี และแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ือนํามาประยุกตใช 
กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในบริบทของประเทศไทย ตลอดจนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
กรมทรัพยากรน้ําใหมีความรูความสามารถท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ํา 
จึงตองมีการพัฒนาและเสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพียงพอท่ีจะ
สามารถขับเคลื่อนงานความรวมมือระหวางประเทศสงผลใหความรวมมือระหวางประเทศดานน้ํ า                 
มีความกาวหนาและขยายขอบเขตความรวมมือใหกวางขวางข้ึน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562           
กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินโครงการท่ีสําคัญ อาทิ 

3.5.1 การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ครั้งท่ี 25 
3.5.2 โครงการจางท่ีปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมขาม

พรมแดนจากโครงการไฟฟาพลังน้ําในแมน้ําโขงสายประธาน  
3.5.3 โครงการสรางความเขมแข็งกลุมเครือขายภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดริมน้ําโขง 
3.5.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยแลงในประเทศอาเซียน 

(Workshop on Risks and Impacts from Extreme Events of Drought in ASEAN Countries) 
3.5.5 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ วาดวยเรื่อง THA 2019 International Conference on 

Water Management and Climate Change towards Asia’s Water – Energy - Food Nexus and SDGs 

3.5.6 งานประสานความรวมมือระหวางประเทศ 

 

 

การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง เปนการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิก
คณะกรรมาธิการแมน้ํ าโขง (Mekong River Commission : MRC) จํานวน ๔ ประเทศ ประกอบดวย 
ราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เปนประเทศคูเจรจา  

3.5 การตางประเทศดานทรัพยากรนํ้า 

3.๕.1 การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ครั้งท่ี ๒๕ 
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ในการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ครั้งท่ี 2๕ ระหวางวันท่ี ๒๖ - ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ณ เมืองฮาลอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะผูแทนไทย ประกอบดวย นางสาววันทนีย  
วิพุธวงศสกุล อุปทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และผูบริหารระดับสูงจากกรมทรัพยากรน้ํา
และหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมการประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒ ของ
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงและการสรรหาและคัดเลือกหัวหนาเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) สํานักงานเลขาธิการ
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานของแผนงานตางๆ และเบิกจายงบประมาณ
แผนงาน การดําเนินงานรองรับการถายโอนภารกิจหลักดานการบริหารจัดการลุมน้ําจากคณะกรรมาธิการ
แมน้ําโขง ใหแกประเทศสมาชิก ความกาวหนาของการดําเนินงานตามปฏิญญาเสียมราฐ ๒๕๖๑ และการจัดทํา
กลยุทธการพัฒนาไฟฟาพลังน้ําอยางยั่งยืน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

 
ผลผลิต 
๑) การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒ เพ่ือดําเนินกิจกรรมหลักรวม ๗ ดาน ประกอบดวย      

๑) การศึกษาวิจัย ๒) การจัดทํากลยุทธ ๓) การจัดทําแนวปฏิบัติการดําเนินงาน ๔) การดําเนินงานตามระเบียบ
ปฏิบัติดานการใชน้ํา จํานวน ๕ ฉบับ ๕) การพัฒนาความรวมมือ ๖) การตรวจติดตามดานทรัพยากรน้ํา และ 
๗) การพัฒนาองคกร โดยมุงเนนกิจกรรมโครงการตามลําดับความสําคัญ จํานวน ๓๒ กิจกรรมหลัก 

๒) ความกาวหนาของการดําเนินงานตามปฏิญญาเสียมราฐ ๒๕๖๑ ท่ีสําคัญ คือ การนําผลจาก 
“การศึกษาการบริหารจัดการและพัฒนาลุมแมน้ําโขงอยางยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาไฟฟาพลังน้ําอยางยั่งยืน” 
และผลผลิตของคณะกรรมาธิการฯ มาดําเนินการ การดําเนินงานตามระเบียบปฏิบัติดานการใชน้ํา จํานวน      
๕ ฉบับ การพัฒนาระบบการติดตามสถานการณของลุมน้ํา ระบบพยากรณน้ําแลงและน้ําทวม การเพ่ิมพูน
ความรวมมือกับประเทศคูเจรจา และองคกรความรวมมือในภูมิภาค รวมถึงการจัดทําเอกสาร/บันทึกความเขาใจ
กับกรอบความรวมมือตางๆ  

    
 

 

กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขามพรมแดนจากโครงการไฟฟาพลังน้ําในแมน้ําโขงสายประธาน โดยประกอบดวยพ้ืนท่ี ๘ จังหวัดริมแมน้ําโขง 

ไดแก จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยมี

วัตถุประสงค ดังนี ้

3.5.2 โครงการจางท่ีปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมขามพรมแดน 
จากโครงการไฟฟาพลังน้ําในแมน้ําโขงสายประธาน 
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๑ ) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูแทนสถาบันการศึกษา องคกรลุมน้ํ า กลุมองคกรเครือขาย 

ภาคประชาชนในพ้ืนท่ี ในประเด็นสําคัญเก่ียวกับการดําเนินงานอยางมีสวนรวม เสนอขอเสนอแนะท่ีเปน

ประโยชนตอการศึกษาโครงการฯ ดังกลาวระหวางภาคประชาชนและผูท่ีเก่ียวของ 

๒) เพ่ือหารือกําหนดนโยบาย และวางแผนทํางานรวมกัน 

๓) เพ่ือกําหนดทิศทางการแกปญหาในแมน้ําโขงและลําน้ําสาขา ซ่ึงอยูภายในพ้ืนท่ีศึกษาโดยเฉพาะ

ปญหาท่ีอาจจะสืบเนื่องมาจากผลกระทบจากโครงการไฟฟาพลังน้ําในแมน้ําโขงสายประธาน 

๔) เพ่ือนําเสนอผลการทํางานของเครือขายภาคประชาชนใหเครือขายแตละจังหวัดไดเห็นรูปแบบ 

การทํางานของจังหวัดอ่ืน และใหภาคประชาชนไดเกิดการเรียนรูขามพ้ืนท่ี 

และเพ่ือเปนการตอบสนองตอขอหวงกังวลของภาคประชาชน คณะกรรมการแมน้ําโขงแหงชาติไทย    
มีมติในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ใหกรมทรัพยากรน้ําและ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินการติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ขามพรมแดนจากโครงการพัฒนาเข่ือนไฟฟาพลังน้ําในแมน้ําโขงสายประธาน เพ่ือติดตามและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมขามพรมแดนในเขตประเทศไทย ในระยะกอนการสรางเข่ือน ระหวางการสรางเข่ือน และ
หลังการสรางเข่ือน รวมระยะเวลาศึกษาท้ังสิ้น ๑๕ ป ซ่ึงไดเริ่มดําเนินการศึกษาตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 จนถึงปจจุบัน ขอบเขตพ้ืนท่ี ๘ จังหวัดของประเทศไทยริมฝงแมน้ําโขง ครอบคลุมพ้ืนท่ีหางจาก 
ริมแมน้ําโขง ๑๕ กิโลเมตรโดยปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนนสงเสริมการมีสวนรวมในการศึกษาการสราง
ความเขมแข็งและขีดความสามารถในการดําเนินงานมาตรการลดและบรรเทามาตรการปรับตัวตลอดจน 
การเผยแพรและใชขอมูลผลการศึกษาท่ีผานมาใหแกภาคประชาชนควบคูกันไปกับการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมขามพรมแดน 

ผลผลิต 

๑) ระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติ ดานสิ่งแวดลอม 
เศรษฐกิจ และสังคม และระบบนิเวศแมน้ําโขง 
๒) การติดตามการใชมาตรการลดและบรรเทา มาตรการปรับตัวของประชาชน 
จากกิจกรรมนํารองในพ้ืนท่ีมีแนวโนมไดรับความเสี่ยงสูง 
๓) การสงเสริมความรู  ขีดความสามารถของประชาชน จากกิจกรรม 
การฝกอบรม ใหแกผูนําชุมชนและประชาชน 
๔) ขอเสนอแนะกรอบแนวคิดในการขยายขอบเขตในการศึกษา และกําหนด
กรอบดัชนีดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสังคมเศรษฐกิจ ท่ีใชใน
การติดตามประเมินผลกระทบขามพรมแดนโดยการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ี ผู มีสวนไดสวนเสียและหนวยงานของรัฐ รับทราบถึงแนวโนมผลกระทบ          
ขามพรมแดนท้ังทางบวกและลบจากการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ําท่ีอาจเกิดข้ึน และไดมีมาตรการปรับตัว
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
 ๖) การเพ่ิมพูนความรวมมืออยางใกลชิดของประเทศในลุมแมน้ําโขง – ลานชางตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 
การสรางความไวเนื้อเชื่อใจและลดความขัดแยง   

 ผลลัพธ 



รายงานประจําป 2562 กรมทรัพยากรน้ํา 
 

 
๕๗ 

มีกรอบเจรจา หรือ ทาทีสําหรับความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ตอ
ประเด็นสิ่งแวดลอมขามพรมแดนจากการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ํา ท่ีจะสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนในลุม
แมน้ําโขง และความเปนอยูของประชาชน 

 

 

 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการโครงการสรางเครือขายภาคประชาสังคมเพ่ือสนับสนุนการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมขามพรมแดนจากโครงการไฟฟาพลังงานน้ําในแมน้ําโขงสายประธาน เพ่ือสรางเครือขาย
ภาคประชาสังคมติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแมน้ําโขงสายประธาน  
โดยอาศัยกระบวนการการมีสวนรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาสังคมของผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี 8 
จังหวัดท่ีติดแมน้ําโขง อันจะทําใหเกิดความรูความเขาใจและความรวมมือของภาคประชาชน ตลอดจนจะได
ขอมูลดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมในระดับ
ชุมชนทองถ่ินผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกิดจากความรวมมือ การปฏิบัติในการศึกษา สํารวจขอมูลของภาคประชาชน 
และผานเวทีประชาสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลตามสภาพภูมิทองถ่ินของลําน้ําโขงจากระดับนโยบายไปสู
ระดับปฏิบัติ หรือการจัดเวทีเครือขายของภาคประชาสังคม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใน
การเรียนรู สรางความตระหนักและเฝาระวัง ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังงานน้ําในแมน้ําโขง
สายประธาน ควบคูไปกับการรักษาสมดุลระบบนิเวศ วิถีชุมชนของชุมชนท่ีอาศัยตลอดลําน้ําแมน้ําโขงสูความ
ยั่งยืนดานพลังงานของประเทศตอไป  

ผลผลิต 
1) เครือขายภาคประชาสังคม/ชุมชน 8 จังหวัด สามารถประเมินความเสี่ยงและระบุการปรับตัวจาก     

การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแมน้ําโขง 8 จังหวัด 
2) เครือขายภาคประชาสังคม 8 จังหวัด เปนเครือขายตนแบบการพัฒนาและมีบทบาทตอประเด็น

ผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญดานตางๆ จากการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ําในแมน้ําโขงสายประธาน และ
สามารถถายทอดขยายผลตอกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี 

3) เครื่องมือเพ่ือการลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ระดับชุมชนรองรับสถานการณปจจุบันและอนาคต 

4) เครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคประชาชนท้ัง 8 จังหวัด ท่ีมีความรูความเขาใจ      
ในกลไกการประสานงานระหวางภาครัฐและภาคประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ํา
ในแมน้ําโขง 

๕) ผู เขารวมโครงการไดมีการเผยแพรขอมูลจากการติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแมน้ําโขงสายประธานแกประชาชนในพ้ืนท่ี และนํามาสูการวางแผนปรับตัวท่ีมีการ
ขยายผลตอชุมชนหรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีอยูริมแมน้ําโขง 

ผลลัพธ 
เครือขายภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี ๘ จังหวัด สามารถติดตาผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแมน้ําโขงสายประธานได  
 

3.5.3 โครงการสรางความเขมแข็งกลุมเครือขายภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดริมน้ําโขง 
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๕๘ 

 
กรมทรัพยากรน้ําในฐานะผูประสานงานคณะทํางานอาเซียนวาดวยการบริหารจัดการน้ํา (ASEAN 

Working Group on Water Resources Management: AWGWRM) ซ่ึงเปนหนึ่ งในคณะทํางานภายใต
กรอบการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials on Environment: ASOEN) จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยแลงในประเทศอาเซียน (Workshop on Risks and 
Impacts from Extreme Events of Drought in ASEAN Countries) ระหว างวั น ท่ี  7-9 สิ งหาคม 2562ณ 
โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ซ่ึงผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูแทนจากประเทศสมาชิก
อาเซียนผูแทนสํานักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEC) และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการภัยแลงของประเทศ
ไทย รวมท้ังสิ้นประมาณ 50 คนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณและ         
องคความรูเก่ียวกับความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยแลงของประเทศสมาชิกอาเซียนแนวทางการปฏิบัติท่ีดี    
ดานการบริหารจัดการภัยแลง การปองกันและบรรเทาภัยแลงใหแกผูเขารวมประชุมเพ่ือนําไปประยุกตใช
ภายในประเทศ 

ผลผลิต 
 ๑) ผูเขารวมจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน มีความรูความเขาใจในสถานการณและแนวโนม
ของภัยแลงในภูมิภาค จากการแลกเปลี่ยนและเรียนรูจากประสบการณ ตัวอยางตนแบบ ทางเลือกของ       
การบรรเทา/ตอบสนองภัยแลงในประชาคมอาเซียน เชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํา ผลิตภาพของน้ํา        
การอนุรักษน้ํา การจัดทําและบริหารจัดการบัญชีน้ํา ระบบขอมูลน้ํา เทคโนโลยีใหม ระบบอุปทานดานน้ํา 
นวัตกรรมในการจัดการความตองการใชน้ํา ระบบพยากรณอากาศ การบังคับใชกฎหมาย การสื่อสาร การจัดการ
องคกร และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย เปนตน 

๒) ผูเขารวมจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนตระหนักถึงความเสี่ยง ผลกระทบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม และความทาทายหลักจากสถานการณภัยแลง 

๓) การพัฒนาความรวมมือของประชาคมอาเซียน ในการกําหนดนโยบายและมาตรการบรรเทาภัยแลง
ระดับภูมิภาค รวมถึงการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือทางวิชาการ    

    

3.5.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยความเส่ียงและผลกระทบจากภัยแลงในประเทศอาเซียน 
(Workshop on Risks and Impacts from Extreme Events of Drought in ASEAN Countries) 
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กรมทรัพยากรน้ําและภาคีเครือขายหนวยงานรัฐบาลและสถาบันการศึกษาจึงไดกําหนดจัดการประชุม
วิชาการนานาชาติวาดวยเรื่อง THA 2019 International Conference on Water Management and 

Climate Change towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus and SDGs (THA 2019)ระหวางวันท่ี 23-

25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด กรุงเทพมหานคร โดยมีหนวยงานรวมเปนเจาภาพ
จัดการประชุม ประกอบดวย คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สมาคมนักอุทกวิทยาไทย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานทรัพยากรน้ํา ผูเขารวมประชุมประกอบดวย นักวิจัย 
วิศวกร นักวิทยาศาสตร ผูปฏิบัติงานและผูแทนหนวยงานภาครัฐท่ีมีการดําเนินงานดานการจัดการน้ําจาก
ประเทศไทยและตางประเทศ รวมท้ังสิ้น จํานวน 519 คนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีสําหรับนักวิจัย 
วิศวกร นักวิทยาศาสตร นักวิชาการ นักอุทกศาสตร ผูปฏิบัติงานและผูกําหนดนโยบายท่ีมีภารกิจดานการ
จัดการทรัพยากรน้ํา ท้ังทางภาครัฐและเอกชนและจากท่ัวโลกในการนําเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู 
ประสบการณทางดานการวิจัยและตอยอดงานวิจัยจากเครือขายวิชาการดานการจัดการน้ํา มุมมองและ
ประสบการณในการบริหารจัดการน้ํา น้ําใตดินและน้ําเพ่ือการชลประทาน ความสนใจพิเศษ การพัฒนาทักษะ
และความสามารถในการปฏิบัติงานดานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีและประเด็นอ่ืนท่ี
นักวิชาการท่ัวโลกใหความสนใจตัวอยางเชน การจัดการภัยพิบัติ การจัดการน้ําแบบมีสวนรวม และการจัดการ
ดานพลังงานและอาหารอยางยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย ความเชื่อมโยงระหวางมิติความม่ันคงดานทรัพยากรน้ํา 
อาหารและพลังงาน (Water – Food - Energy Security Nexus) และการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) โดยสามารถนําไปตอยอดและประยุกตใชใหเกิดผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพอยางเปน
รูปธรรมตลอดจนเปนการสรางภาคีเครือขายหนวยงานท่ีเก่ียวของดานการจัดการน้ําเพ่ือการดําเนินงานแบบ
บูรณาการตอไปในอนาคต และเสริมสรางใหไทยเปนศูนยกลางของภูมิภาคดานการเรียนรูและการปฏิบัติ
เก่ียวกับทรัพยากรน้ํา 

ผลผลิต 
๑) ผูเขารวมโครงการ ไดรับการถายทอดองคความรู ประสบการณ แนวทางปฏิบัติท่ีดี เทคโนโลยี

นวัตกรรมดานการจัดการน้ําภัยพิบัติดานน้ํา โดยดฉพาะความเชื่อมโยงระหวางมิติความม่ันคงดานทรัพยากรน้ํา 

อาหารและพลังงาน (Water – Food - Energy Security Nexus) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

3.5.5 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ วาดวยเรื่อง THA 2019 International Conference on 

Water Management and Climate Change towards Asia’s Water – Energy - Food Nexus and 
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ผานรูปแบบการนําเสนอบทความและงานวิจัยการอภิปรายและการแสดงนิทรรศการในการประชุมฯ            

ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของแตละประเทศและพ้ืนท่ี  

๒) การสรางเครือขายนักวิชาการ นักวิจัยและเจาหนาท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนการเสริมสรางความ
รวมมือกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดานการจัดการน้ําความเชื่อมโยงระหวางมิติความม่ันคง            
ดานทรัพยากรน้ํา อาหารและพลังงาน (Water – Food - Energy Security Nexus) และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และแนวทางการแกปญหาแบบบูรณาการ  
          ๓) การพัฒนาบทบาทหลักของไทย ในฐานะผูประสานงานดานการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ 
ภัยพิบัติและการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอาเซียน 
          ๔) ความรวมมือดานทรัพยากรน้ําของอาเซียนมีสวนชวยสนับสนุนการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (SDGs) และตอบสนองตอความม่ันคงดานทรัพยากรน้ํา อาหารและพลังงาน 
(Water – Food - Energy Security Nexus)  

  

     

    
 

 

กรมทรัพยากรน้ําไดมอบหมายบุคลากรเขารวมดําเนินกิจกรรมโครงการ การตรวจประเมินและจัดเก็บ
ขอมูลอุทกวิทยา การจัดทําแบบจําลองเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดทําแผนพัฒนาลุมน้ํา การแลกเปลี่ยน
ความรู ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และประสบการณในการบริหารจัดการน้ํากับผูเชี่ยวชาญของตางประเทศ 
และเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ อาทิ การประชุมน้ําโลก (World Water Forum) การ
ประชุมสัปดาหน้ํานานาชาติ (International Water Week) และการประชุมทางวิชาการอ่ืนๆ รวมถึงการ
ประชุมตามวาระท่ีประเทศไทยหรือกรมทรัพยากรน้ําเปนเจาภาพจัด หรือในฐานะภาคีหรือสมาชิก เชน การ
ประชุมคณะทํางานอาเซียนวาดวยการจัดการทรัพยากรน้ํา (ASEAN Working Group on Water Resources 

3.5.6 งานประสานความรวมมือระหวางประเทศ 
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Management: AWGWRM) การประชุมของคณะกรรมาธิการแมน้ํ าโขง (Mekong River Commission : 
MRC) การประชุมโครงการอุทกวิทยานานาชาติ (International Hydrology Programme: IHP) การประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ํา การประชุมสมาชิกเครือขายองคกรลุมน้ําแหงภูมิภาค
เอเชีย (NARBO General Meeting) การประชุมภายใตกรอบความรวมมือแมโขง- ลานชาง (Mekong – 
Lancang Cooperation : MLC) ขอริเริ่มลุมน้ําโขงตอนลาง (Lower Mekong Initiative : LMI) กรอบความ
รวมมือแมโขง – ญี่ปุน (Mekong – Japan Cooperation) การประชุมวิชาการของสมาคมชลธีวิทยาแหง
แมน้ําดานูบ (Limnology Association) ความรวมมือทวิภาคีไทย – ลาว และการประชุมอ่ืนๆ ขององคการ
สหประชาชาติ (UN) นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ําไดมีการสงผูแทนเขารวมการประชุมเจรจาเพ่ือจัดทําความ
รวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดานน้ําของตางประเทศ ท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ในนามของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาทิ ความรวมมือในสาขาทรัพยากรน้ําไทย-จีน ความรวมมือดาน
สิ่งแวดลอมไทย-ลาว ความรวมมือดานทรัพยากรน้ําไทย-ออสเตรเลีย ความรวมมือดานทรัพยากรน้ําไทย-
เกาหลี เปนตน  

ผลผลิต 
๑) การดําเนินงานตามพันธกรณี และความรวมมือดานทรัพยากรน้ําระหวางประเทศและองคการระหวาง

ประเทศ รวม ๑๒ พันธกรณี/กรอบความรวมมือ 
๒) การจัดทําแผนการดําเนินงานในระดับนโยบาย กิจกรรมโครงการหรือแผนปฏิบัติการของกรอบ

ความรวมมือตางๆ 
๓) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของไทย ในสวนท่ีกรมทรัพยากรน้ํารับผิดชอบ มีธรรมาภิบาลและ

เปนไปตามมาตรฐานสากล พันธกรณีระหวางประเทศ รวมถึงไดรับการพัฒนาปรับปรุงใหตอบสนองบริบท
ระดับโลก มีการลดความเสี่ยงจากสถานการณน้ําทวม น้ําแลงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๔) การประยุกตองคความรู แนวปฏิบัติท่ีดี มาตรฐานสากลและนวัตกรรมจากตางประเทศ/องคการ
ระหวางประเทศ ท่ีนํามาสูการพัฒนาการบริหารราชการของกรม และตอบสนองการแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ํา
ของประเทศไทย   

๕) การเสริมสรางและพัฒนาความรวมมือท่ีเปนรูปธรรม กับตางประเทศและองคการระหวางประเทศ 
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กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินโครงการพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานทรัพยากรน้ํา เพ่ือศึกษา 
แนวทางการบริหารจัดการน้ําภายใตบริบทของพ้ืนท่ีและสภาวะท่ีแตกตางกัน ตลอดจนเสริมสราง กลไก 
ความรวมมือ ความเขาใจรวมกันในการแกไขปญหาการบริหารจัดการน้ําเชิงพ้ืนท่ี โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไดรับงบประมาณ เพ่ือศึกษาวิจัย จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

3.6.1 การศึกษาธรณีฟสิกสดวยวิธีวัดคาความตานทานไฟฟาจําเพาะเพ่ือหาพ้ืนท่ีพัฒนาและบริหาร
จัดการแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีน้ําใตดินเค็ม อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 

3.6.2 การบริหารจัดการน้ําอุปโภคบริโภคและการเกษตรในครัวเรือนตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม 
 

 

บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี เปนสวนหนึ่งของแองสกลนคร ซ่ึงจากลักษณะ 
ทางธรณีวิทยาของพ้ืนท่ี ในอดีตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเคยเปนแองทะเลสาบน้ําเค็มขนาดใหญ 
เม่ือไดรับความรอนจากแสงอาทิตยอยางตอเนื่องจึงมีอัตราการระเหยตัวสูง จนถึงจุดอ่ิมตัว ทําใหเกิดการตกตะกอน

3.6 งานวิจัยดานทรัพยากรนํ้า 

3.6.1 การศึกษาธรณีฟสิกสดวยวิธีวัดคาความตานทานไฟฟาจําเพาะเพ่ือหาพ้ืนท่ีพัฒนา 
และบริหารจัดการแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีน้ําใตดินเค็ม อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 
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และการสะสมตัวของชั้นเกลือและชั้นแรโพแทชข้ึนตอมากลายเปนชั้นเกลือหินและโพแทชสลับดวยชั้นตะกอนดิน
อยูบริเวณใตดิน เรียกชื่อวาชั้นเกลือหินมหาสารคาม ชั้นเกลือใตดินมีคุณสมบัติท่ีไมสามารถคงรูปอยูได 
เม่ือมีแรงมากระทํา สงผลใหเกิดการโคงงอจากแรงดันจากการไหลของเกลือ บีบอัดจนเกิดเปนโดมเกลือข้ึน 
การโผลของชั้นเกลือใกลผิวดินจึงเปนสาเหตุของการเกิดดินเค็มและน้ําใตดินเค็มในพ้ืนท่ี และแมวาสถิติปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยรายปในพ้ืนท่ีพบวา มีปริมาณสูง มีคา 1,909.1 มิลลิเมตร แตในบางปมีคาปริมาณน้ําฝนท่ีต่ํา  
นอยกวา 1,000 มิลลิเมตร เปนสาเหตุหนึ่งของการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคได 

พ้ืนท่ีอําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี เปนสวนหนึ่งของลุมน้ําสาขาแมน้ําสงครามตอนบน (0224) 
ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนท่ีราบสูงสลับท่ีราบดอน และท่ีราบลุม แหลงน้ําสําคัญในพ้ืนท่ี คือ ลําหวยหลวง 
ลําหวยสงคราม และลําหวยทวน ดินท่ีพบในพ้ืนท่ีเปนดินปนทราย และมีความเค็มสูง เปนอําเภอท่ีมีประชากรมาก
เปนอันดับสองของจังหวัด สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําใหมีความตองการใชน้ําท้ังเพ่ืออุปโภค
บริโภค และเกษตรกรรมในปริมาณมาก ประชาชนท่ีขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร  
จึงมีการพ่ึงพาตนเองดวยการขุดเจาะบอน้ําใตดินระดับตื้น ความลึกประมาณไมเกิน 15 เมตร ปริมาณน้ํา
ประมาณ 0.5 - 1.5 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง เพ่ือนําน้ําจืดมาใชในการอุปโภค-บริโภค แตวิธีดังกลาวมีปริมาณน้ํา
ไมเพียงพอตอการพัฒนาเพ่ือการเกษตร จากสภาพปญหาดังกลาว ทําใหเกิดแนวคิดเพ่ือชวยแกไขปญหา 
การขาดแคลนน้ําจืดเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร โดยการศึกษาขอมูลทางกายภาพ ขอมูลดานอุทก
ธรณีวิทยาของพ้ืนท่ี รวมกับการสํารวจธรณีฟสิกสไฟฟา เพ่ือวัดความตานทานไฟฟาหาขอบเขตพ้ืนท่ีน้ําใตดินเค็ม 
และพ้ืนท่ีท่ีสามารถนําน้ําใตดินระดับตื้นมาพัฒนาเปนน้ําผิวดินท่ีสามารถใชไดตลอดท้ังป จากนั้นนําขอมูลท่ีได 
รวมกับขอมูลความตองการน้ําของพ้ืนท่ี เพ่ือศึกษาและจัดทําแบบจําลองในการประเมินศักยภาพน้ําผิวดินและ
น้ําใตดินในพ้ืนท่ีน้ําใตดินเค็ม ในการปรับตัวเก่ียวกับการขาดแคลนน้ํา การรุกล้ําของน้ําใตดินเค็มในพ้ืนท่ี และ
ปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ี  

 

ผลผลิต 
ขอมูลสํารวจธรณีฟสิกสวัดคาความตานทานไฟฟาจําเพาะ สํารวจชั้นดินและหิน ปริมาณการใชน้ํา

อุปโภคบริโภค ผลการประเมินศักยภาพน้ําทาและน้ําใตดิน จากแบบจําลองการไหลของน้ําผิวดินและ
แบบจําลองการไหลของน้ําใตดิน แสดงพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการพัฒนาน้ําผิวดินและน้ําใตดิน 
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งานสํารวจธรณีฟสิกสวัดคาความตานทานไฟฟา สํารวจชั้นดินและหิน และถายทอดผลการศึกษา 

     
พ้ืนท่ีเหมาะสมในการพัฒนาน้ําผิวดิน ในอําเภอบานดุง พ้ืนท่ีเหมาะสมในการพัฒนาน้ําใตดินในอําเภอบานดุง 

 
 

 

การบริหารจัดการน้ําอุปโภคบริโภคและการเกษตรในครัวเรือนตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม  
เปนงานวิจัยท่ีใชปญหาตั้งตน จากปญหาการขาดแคลนน้ํา และปญหาความเสื่อมโทรมของแหลงน้ํา ผนวกกับ
แนวทางการดําเนินการเกษตรตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม จึงมีเปาหมายในการศึกษา เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพและตนทุนผลผลิตท่ีได รวมท้ังทัศนคติของกลุมตัวอยางเก่ียวกับระบบประปาสําหรับครัวเรือน 
และระบบบําบัดน้ําโสโครกเพ่ือนํากลับมาใชในการเกษตร ซ่ึงมีการออกแบบเฉพาะใหเหมาะสม ตอบสนอง
ปญหาของชุมชน ครัวเรือนท่ีดําเนินการเกษตรตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม  
 กระบวนการศึกษาโดยการติดตั้งชุดทดลองจํานวน 2 ชุด ในพ้ืนท่ีบานหนองหาตะวันตก ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในครัวเรือนเปาหมาย 4 ครัวเรือน ไดแก (1) ชุดทดลองระบบประปาครัวเรือน  
ท่ีใชแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีทดลอง (2) ระบบบําบัดน้ําโสโครกจากครัวเรือนเพ่ือนําน้ําท่ีบําบัดแลวกลับมาใชใน
แปลงเกษตร ผลการทดลอง พบวา ระบบประปาครัวเรือนทํางานไดดีท่ีอัตราการผลิต 1, 1.5, 2, 2.5 และ 3 
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ในระบบทอกวนชาท่ีเปนทอออน และอัตราการผลิตท่ีเลือกใหกลุมเปาหมายใชงาน 
ไดเองผานระบบอัตโนมัติท้ังหมด ไดแก อัตราการผลิตท่ี 2 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง โดยผลิตน้ําประปาวันละ 

3.6.2 การบริหารจัดการน้ําอุปโภคบริโภคและการเกษตรในครัวเรือนตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม 
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 1 ชั่วโมง ก็เพียงพอตอผูใชน้ํา 4 ครัวเรือน สวนระบบบําบัดน้ําโสโครก ยังมีเง่ือนไขขอจํากัดในเชิงคุณลักษณะ
ของน้ําท้ิง สวนผลลัพธในเชิงทัศนคติตอระบบประปาครัวเรือนและระบบบําบัดน้ําโสโครกเพ่ือนําน้ํากลับมาใช
ในการเกษตรนั้นไดรับการตอบรับเปนอยางดี ในเง่ือนไขท่ีมีตนทุนไมสูงจนเกินไป โดยกลุมเปาหมายมีความรู
และทัศนคติท่ีดี ในเรื่องการประหยัดน้ําและการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํา  

ผลผลิต   
รูปแบบ องคความรู ระบบประปาครัวเรือนท่ีใชแหลงน้ําจากพ้ืนท่ีเกษตรเปนน้ําดิบผลิตน้ําประปา และ

รูปแบบ องคความรู ระบบบําบัดน้ําโสโครกจากครัวเรือนเพ่ือนํากลับมาใชในการเกษตร  
ผลลัพธ   
แบบรูปรายการของระบบประปาครัวเรือน (ประปากลุม) และระบบบําบัดน้ําโสโครกเพ่ือนํากลับมาใช

ในการเกษตร นําไปใชเผยแพรและใชงานไดจริงในพ้ืนท่ีเกษตรครัวเรือนท่ีไมใชสารเคมี รีสอรท สถานท่ี
ทองเท่ียวของชุมชน เพ่ือบริหารจัดการน้ําแบบ Zero Discharge และแกปญหาการจัดการน้ําในพ้ืนท่ี 
ขาดแคลนน้ําหรือการจัดการน้ําในฤดูแลง 

     
 
 
 
 

 

ภายใตบทบาทภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 46/2560  
สั่ง ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2560 และคําสั่ง หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 2/2561 สั่ง ณ วันท่ี 22 
มกราคม 2561 และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 ไดจัดตั้งสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติข้ึน 
เพ่ือเปนหนวยงานหลักดานนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ โดยตัดโอนภารกิจและ
อัตรากําลังของกรมทรัพยากรน้ําในดานงานเสนอแนะนโยบายและแผนทรัพยากรน้ําในภาพรวมของประเทศ 
งานจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับขามลุมน้ํา 
การประสานความรวมมือกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมท้ังการติดตามประเมินผล และการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ และเลขานุการคณะกรรมการลุมน้ําใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
รวมถึงพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 กําหนดใหกรมทรัพยากรน้ํามีหนาท่ีภายใตหมวด 1 
ทรัพยากรน้ํา หมวด 4 การจัดสรรน้ําและการใชน้ํา หมวด 6 การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ํา
สาธารณะ และหมวด 8 ความรับผิดทางแพงในกรณีท่ีทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ รวมถึง 
การประสาน บูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินการตามหมวด 5 ภาวะน้ําแลงและน้ําทวม  

3.7 การพัฒนาประสิทธิภาพองคกรและบุคลากร 
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กรมทรัพยากรน้ําไดมีการทบทวนบทบาทภารกิจ การจัดโครงสรางอัตรากําลัง ควบคูกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพองคกรและบุคลากร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใหพรอมรับภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ในฐานะหนวยงานปฏิบัติท่ีมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการพัฒนา บริหารจัดการ บํารุงรักษา ฟนฟู อนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา และควบคุมการใชน้ํา การปองกันและบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากทรัพยากรน้ํา ในพ้ืนท่ี
นอกเขตชลประทานจัดสรรน้ํา รวมถึงการกําหนดมาตรการ ควบคุม กํากับการอนุรักษและพัฒนาทรพัยากรน้ํา
สาธารณะตามหมวด 6 การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ แหงพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา 
โดยไดพัฒนาประสิทธิภาพองคกรและบุคลากรแบงเปน 7 ดานหลัก ดังนี้ 

 

 

กรมทรัพยากรน้ําไดทบทวนบทบาทภารกิจ เพ่ือจัดทําขอเสนอการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ
กรมทรัพยากรน้ํา เพ่ือรองรับภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปเปนหนวยงานปฏิบัติมีขอบเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบนอกเขต
ชลประทาน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 117 ลานไร พรอมวิเคราะหเปรียบเทียบอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการน้ํา โดยจะนําเสนอเพ่ือขอปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงการแบง 
สวนราชการกรมทรัพยากรน้ํา และการจัดแบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้ําในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามข้ันตอนท่ีกําหนด มีผลการวิเคราะหเปนดังนี้ 

 

โดยกรมทรัพยากรน้ํามีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และ
การอนุรักษทรัพยากรน้ํา การจัดสรรน้ํา การใชน้ํา การปองกันและบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากทรัพยากรน้ํา 
อันจะเปนประโยชนแกการบริการสาธารณูปโภค และประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน พรอมยกรางกฎกระทรวง
แบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... แลวเสร็จ กําหนดแผนการดําเนินการเสนอปรับปรุงแกไข
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรพัยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตอไป 

 

 

กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพองคกรและบุคลากรเพ่ือรองรับการดําเนินการ 
ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
และแผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดานทรัพยากรธรรมชาติ

3.7.1 การทบทวนโครงสรางการแบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้ํา 

3.7.2 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนปฏิรูปประเทศ 
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และสิ่งแวดลอม และดานการบริหารราชการแผนดิน ท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
กําหนดใหตองดําเนินการ แบงเปน 2 ดานหลัก 

(1) ดานการพัฒนาประสิทธิภาพองคกร โดยไดจัดทําขอเสนอการเปล่ียนแปลงระยะ 3 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) ตามแผนปฏิรูปองคกรของกรมทรัพยากรน้ํา โดยครอบคลุม 
ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1 ศึกษา ทบทวน กฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจ โครงสราง  
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปหลังจากตัดโอนภารกิจบางสวนใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

ผลการดําเนินการ : แบงเปน 3 ประเด็นยอย ดังนี้ 
1. กรมทรัพยากรน้ําไดทบทวนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 

2515 ซ่ึงเปนกฎหมายควบคุมกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับกิจการประปา 
รวมถึงกฎหมายลําดับรอง ขอบังคับและเง่ือนไขในสัมปทานประกอบกิจการประปา ซ่ึงไดดําเนินการพิจารณา
ทบทวนขอกําหนดและขอบังคับตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสมโดยอาศัยหลักเกณฑการตรวจสอบความ
จําเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน เทคโนโลยี
ของระบบประปา สภาพเศรษฐกิจและสังคม และลักษณะการประกอบธุรกิจประปาของเอกชนในปจจุบัน  
ใหมีความนาเชื่อถือและยอมรับตามหลักสากล ปรับปรุงระบบอนุญาตหรือใหสัมปทานการประกอบกิจการ
ประปาท่ี ใหบริการโดยเอกชนใน พ้ืน ท่ี ซ่ึ งรัฐยั งไมสามารถใหบริการได  รวมถึงควบคุมผลกระทบ 
ดานความปลอดภัยหรือผาสุกของสาธารณชนอันเกิดจากคุณภาพของน้ําประปา คุณภาพการใหบริการและ
ราคาท่ีเปนธรรม อันจะสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตพ้ืนฐานของประชาชนและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานของประเทศ ใหสอดคลองตามแนวทางการจัดทําและการเสนอรางกฎหมายตามบท บัญญัติมาตรา 77 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 และพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย พ.ศ. 2558 โดยเห็นควรมีทบทวนแกไขประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเก่ียวกับสัมปทานประกอบกิจการประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของ
ประชาชน พ.ศ. 2554 กําหนดแผนการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. กรมทรัพยากรน้ําไดทบทวนปรับปรุงโครงสรางกรมทรัพยากรน้ําใหสอดคลองกับภารกิจ 
ท่ีเพ่ิมข้ึนตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 และภารกิจท่ีตัดโอนให
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ พรอมยกรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... แลวเสร็จ 
กําหนดแผนการดําเนินการเสนอปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้ําในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

3. กรมทรัพยากรน้ําไดศึกษายกรางกฎหมายระดับอนุบัญญัติท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 โดยในปงบประมาณ พ.ศ.  2562 ไดยกรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการเพ่ือการอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะตามหมวด 6 มาตรา 78 และยกรางประกาศ
กําหนดบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีตามหมวด 7 คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 

ประเด็นท่ี 2 พัฒนาและจัดทําฐานขอมูล Big Data ท่ีสามารถใชประโยชนกับหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของได เชน ขอมูลสถานการณน้ํา จําแนกตามลุมน้ํา พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย เปนตน 

ผลการดําเนินการ : กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการจัดทําชุดขอมูลและคําอธิบายชุดขอมูล 
(Meta Data) ท่ีหนวยงานเปดเผย (Open Data) ท่ีใชเพ่ือการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน พรอม
แนวทางแลกเปลี่ยนขอมูล โดยนําเสนอผานเว็บไซต www.data.go.th และเว็บไซตกรมทรัพยากรน้ํา พรอม
จัดทําแนวทางการพัฒนาศูนยขอมูลภาครัฐของกรมทรัพยากรน้ํา (Data Center) แลวเสร็จ  



รายงานประจําป 2562 กรมทรัพยากรน้ํา 
 

 
๖๘ 

ประเด็นท่ี 3 ปรับกระบวนข้ันตอนในระดับลุมน้ํา และระดับกลุมผูใชน้ําใหสอดคลองกับ
กฎหมาย และสรางกลไกเชื่อมโยงกับชุมชนใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินการ : กรมทรัพยากรน้ําไดวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินการท่ีผานมา ปญหาในการ
เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายกลุมผูใชน้ําผานการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมผูใชน้ํา/เครือขาย 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือเชื่อมโยงเครือขายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) ครอบคลุม 76 จังหวัด เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานในการสนับสนุนและ
สงเสริมการสรางกลุมผูใชน้ําและเครือขายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบริเวณแหลงน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน
ครอบคลุมเขตลุมน้ํา 

(2) ดานการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคลกรมทรัพยากรน้ําระยะ 5 ป พ.ศ. 2562 - 2566 ท่ีครอบคลุม HR Scorecard ท้ัง 5 มิติ มิติท่ี 1 
ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติท่ี 3 ประสิทธผิลของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล มิติท่ี 4 คามพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และมิติท่ี 5 คุณภาพ
ชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน เพ่ือกําหนดกรอบเปาหมาย ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรมทรัพยากรน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือความเปนเลิศดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนปฏิรูปประเทศ  

 

 

ผลการดําเนินการตามนโยบายกํากับดูแลองคการท่ีดี กรมทรัพยากรน้ํา ครอบคลุมนโยบาย 4 ดาน ดังนี้ 

แนวทางปฏิบัติ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 

1. นโยบายดานรัฐ สังคม และส่ิงแวดลอม  
นโยบายหลัก : กระตุน สงเสริม เนนย้ําใหทุกหนวยงานในสังกัดดําเนินการ โดยการคํานึงถึงการรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดลอม ตลอดจนหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือประโยชนสวนรวม 

1) การดําเนินงานตามมาตรการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน
ภาครัฐ โดยการลดขยะใน 4 ประเภท 
ไดแก  การลดขยะมูลฝอย (รอยละ 
10) ลดการใชถุงพลาสติก (รอยละ 
20) ลดการใชแกวพลาสติกแบบใช
ครั้งเดียวท้ิง (รอยละ 20) และลดการ
ใชโฟมบรรจุอาหาร (รอยละ 100) 

ผ ล ก า ร ดํ า เนิ น ก า ร ต า ม
มาตรการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ 
ภายในหนวยงาน เปนไปตาม
เปาหมาย  

ปริมาณขยะท่ีลดลงได
ตามเปาหมาย 

คิดเปน 
รอยละ 100 

2) การดําเนินกิจกรรมสํานักงาน 
สีเขียว 

จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ
ตามกิจกรรมสํานักงานสีเขียว  

อยางนอย 2 กิจกรรม 
จากกิจกรรมท้ังหมด 

4 กิจกรรม 
(ไฟฟา น้ํา วัสดุ 5 ส.) 

อยางนอย  
2 กิจกรรม 

(อาคารเขียว/
ลดไฟฟาและ

โทรศัพท) 

3.7.3 การกําหนดนโยบายกํากับดูแลองคการท่ีดี กรมทรัพยากรน้ํา 
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๖๙ 

แนวทางปฏิบัติ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 

2. นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
นโยบายหลัก : มุงม่ันใหบริการท่ีมีคุณภาพตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือตอบสนองความตองการอยางแทจริง 

1) การสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

รอยละความพึงพอใจของผูรับ 
บริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

รอยละ 85 คิดเปน 
รอยละ 85 

2) ก าร พั ฒ น าก าร ทํ า งาน ให มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความ
ตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการ 
และผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

จํ านวนกระบวนงาน ท่ี เป ด
โอก าส ให มี ก าร มี ส วน ร ว ม  
การนําความตองการ/ความคาดหวัง/ 
ข อ คิ ด เห็ น /ข อ เสน อแน ะ/ 
ความไมพึงพอใจมาปรับปรุง 
หรือพัฒนาการทํางาน  

อยางนอย  
1 กระบวนงาน 

2 กระบวนงาน 
(ระบบกระจายน้ํา
กับกลุมผูใชน้ํา 

และงานกอสราง
แหลงน้ํา) 

3. นโยบายดานองคการ 
นโยบายหลัก : สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
เกิดความโปรงใส และเปนธรรม โดยผลักดันใหมีการสื่อสาร การสงเสริมมีสวนรวมของทุกภาคสวน มุงเนนพัฒนา
องคการ เรียนรู ปรับปรุง พัฒนา นําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน ไปสูการสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบสนอง 
ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

1) การสื่อสารวิสัยทัศน คานิยมและ
พันธกิจของกรมทรัพยากรน้ําท้ังกับ
บุคลากรภายในองคการและ
บุคคลภายนอก 

จํานวนกิจกรรม มาตรการท่ีจัด
เพ่ือสื่อสารวิสัยทัศน คานิยมและ
พันธกิจของกรมทรัพยากรน้ํา  

อยางนอย 1 กิจกรรม  3 กิจกรรม 

2) การดําเนินงานถายทอดตัวชี้วัด
และเปาหมายจากระดับองคการ 
สูระดับบุคคล (IPA) 

รอยละของบุคลากรภายใน
ห น ว ย งาน ได รั บ ถ า ย ท อ ด
ตัวชี้ วัดและเปาหมายระดับ 
องคการสูระดับบุคคล (IPA)  

รอยละ 100 คิดเปน 
รอยละ 100 

3) การนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการ
ปฏิบัติงาน และสรางนวัตกรรม 

จํ าน วน ก ระบ วน งาน ท่ี นํ า
เทคโนโลยีหรือจํานวนนวัตกรรม 
จํานวนปญญาประดิษฐมาใช
เพ่ือการปฏิบัติงาน  

อยางนอย  
4 กระบวนงาน 

7 นวัตกรรม 
 

4) การผลั กดั น การดํ า เนิ น การ 
เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและความ
โป ร ง ใส ใน การดํ า เนิ น งานขอ ง
หนวยงานภาครัฐ  

ค าคะแนน ผลการป ระ เมิ น
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)  

ค าค ะแน น เพ่ิ ม ข้ึ น 
เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา  

ผ ล ค ะ แ น น 
86.31 เพ่ิมข้ึน
จากปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 อยู 
2.77 คะแนน 
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๗๐ 

แนวทางปฏิบัติ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 

4. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน 
นโยบายหลัก : สงเสริมใหบุคลากรมุงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน เรียนรูอยางตอเนื่อง ทํางานเปนทีม มีความผูกพันตอ
องคการ สภาพแวดลอม และคุณภาพชีวิตท่ีดี และพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพ่ือปรับเปลี่ยนองคการเปนหนวยงาน 4.0 
ตามนโยบาย Thailand 4.0 

1) ก าร ดํ า เนิ น งาน จั ด ก ารอ งค
ความรูของหน วยงานและสราง
นวัตกรรมในองคกร 

จํานวนองคความรูท่ีไดรับการ
จัดการ และเผยแพรบนระบบ
การจัดการองคความรูองคกร  

อยางนอย  
2 กระบวนงาน 

3 กระบวนงาน 
(การจัดทําแผน

อัตรากําลัง 3 ป/
การวิเคราะห

กระบวนงานจัดทํา 
Enterprise 

Blueprint/การ
ถายทอดตัวชี้วัด
องคกรสูระดับ

หนวยงาน) 

2) การประเมินผลความผูกพันของ
บุคลากรท่ีมีตอการนําองคกร 

รอยละของจํานวนกิจกรรม 
ท่ีบุคลากรเขารวมกิจกรรมครบ
ตามเปาหมายท่ีกําหนด  

รอยละ 80 คิดเปน 
รอยละ 100 

3) การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  รอยละของบุคลากรทุกระดับ 
ท่ีไดรับการพัฒนา  

รอยละ 100 คิดเปน 
รอยละ 100 

 

 

จากนโยบายหลักของรัฐบาล "นโยบายไทยแลนด 4.0" ซ่ึงเปนโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล  
ท่ีเขามาบริหารประเทศดวยวิสัยทัศนของประเทศไทยท่ีวา "ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว" การขับเคลื่อนประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ภายใตโมเดลประเทศไทย 4.0 
นําความทาทายมาสูหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาครัฐ วาจะตีโจทยท่ีไดรับและนําไปขับเคลื่อนสู 
การปฏิบัติใหเปน "ระบบราชการ 4.0" ไปในทิศทางใด ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ําได วิเคราะหความเชื่อมโยง 
การบริหารราชการผานเกณฑพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 วิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา
จากการประเมินองคกรดวยตนเอง ขอคิดเห็นขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินองคกร การประชุมรับฟง 
ความคิดเห็นของทุกหนวยงานภายในกรมทรัพยากรน้ํา ปจจัยความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  
เพ่ือนําวิเคราะหกําหนดแนวทางการพัฒนาองคกรสูระบบราชการ ๔.๐ จัดทําแผนขับเคลื่อนองคกรสูระบบ
ราชการ 4.0 ของกรมทรัพยากรน้ํา และพัฒนาสูการเปนโมเดลการพัฒนาระบบราชการสูระบบราชการ 4.0 
อยางเปนระบบ ซ่ึงจะเปนเครื่องมือหลักสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาองคการสูระบบราชการ 4.0 รวมถึง
การสื่อสาร สรางการรับรูเปาหมายการดําเนินการรวมกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาระบบราชการท่ีมีการทํางาน
อยางเปดกวางและเชื่อมโยงกัน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตลอดจนเปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและ

3.7.4 การขับเคล่ือนกรมทรัพยากรน้ําสูระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ทันสมัย ท่ีมุงเนนการสรางนวัตกรรมปรับเขาสูการเปนดิจิทัล และประสานความรวมมือทุกภาคสวน ภายใต
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ท่ี มุ งเนนประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก  
เพ่ือใหสามารถเปนท่ีไววางใจของประชาชนตอไป โดยเม่ือพิจารณาเกณฑสถานะของหนวยงานงานภาครัฐ 
ในการเปนระบบราชการ ๔.๐ มีผลคะแนนรวม เทากับ 308 คะแนน ผานในระดับพ้ืนฐาน 

นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ําไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะหกระบวนงานเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาองคการสูระบบราชการ 4.0 เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดกรมทรัพยากรน้ํา มีความรู เก่ียวกับ 
กระบวนการทบทวนวิสัยทัศน การวิเคราะหกระบวนงานหลัก กระบวนการสนับสนุนสูการจัดทํา Enterprise 
Blueprint สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม รวมถึงการทบทวนวิเคราะหจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
เพ่ือทบทวนกระบวนการ การวางแผนเพ่ือประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร การวางแผน
อัตรากําลังใหสอดคลองและเตรียมรองรับภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

 

กรมทรัพยากรน้ําไดพัฒนานวัตกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 7 เรื่อง ดังนี้ 
เรื่องท่ี 1 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเชิงพ้ืนท่ีในเขตเกษตรน้ําฝน (พ้ืนท่ีนอกเขตประทาน) 

เพ่ือวิเคราะหพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญเรงดวนเพ่ือการวางแผนงานโครงการสําคัญเรงดวน (Flagship project) ภายใต
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบทการบริหารจัดการน้ํา ในการแกไขปญหาการบริหารจัดการน้ําเชิงพ้ืนท่ี 
อยางมีประสิทธิภาพ ดําเนินการโดยศูนยปองกันวิกฤตน้ํา 

 

 
 
 
 

เรื่องท่ี 2 ระบบติดตามความกาวหนางานกอสรางแหลงน้ําผานกลอง CCTV เพ่ือติดตามความกาวหนา
งานกอสรางไดทันที ดําเนินการโดยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4 

เรื่องท่ี 3 การจัดทําระบบสํารวจความคิดเห็นออนไลน เรื่อง แบบประเมินความพึงพอใจและผาสุก 
ในองคกร และระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พรอมจัดทําทํารายงานสรุปเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาระบบ
ราชการของกรมทรัพยากรน้ําในปตอไป ดําเนินการโดยกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

3.7.5 การพัฒนานวัตกรรมของกรมทรัพยากรน้ํา 

นิยามของพ้ืนที่ประเภท 1-7 (RF1 – RF7) 
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เรื่องท่ี 4 ระบบจัดเก็บและใหบริการขอมูลสารสนเทศภายในองคกร เพ่ือเปนระบบจัดเก็บและ
ใหบริการขอมูลสารสนเทศภายในองคกรของกรมทรัพยากรน้ํา มีระบบยืนยันตัวตนบุคคลใชในการพิสูจนตัวตน
ในการเขาใชงานระบบสารสนเทศ ดําเนินการโดยศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

เรื่องท่ี 5 โปรแกรมประเมินผลและรายงานผลการทดสอบวัสดุ MatPro เพ่ือเปนเครื่องมือสนับสนุน
การทดสอบวัสดุใหสามารถประมวลผลและรายงานผลการทดสอบวัสดุมวลรวมไดอยางสะดวก รวดเร็ว เปนไป
ในทิศทางเดียวกัน ดําเนินการโดยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 

เรื่องท่ี 6 ระบบรายงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน กรมทรัพยากรน้ํา เพ่ือสื่อสารและรายงาน
ความกาวหนาการดําเนินการตามตัวชี้วัดระดับหนวยงานแบบ Realtime ดําเนินการโดยศูนยสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ํา รวมกับกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

เรื่ องท่ี  7  ระบบประเมินผู บ ริหารออนไลน  (Survey Online) เพ่ื อสํ ารวจความคิดเห็ นของ
ผูใตบังคับบัญชาตอผูบังคับบัญชา ดําเนินการโดยศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ํา รวมกับกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 

 

กรมทรัพยากรน้ําตระหนักวาการดําเนินงานขององคกรท่ีประสบความสําเร็จจะตองตั้งอยูบนรากฐาน
ของการมีคุณธรรมและมนุษยธรรมจึงยึดม่ันและถือปฏิบัติตามขอกําหนดของหลักสิทธิมนุษยชน 
ในทุกๆ กระบวนการทํางานเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการตรวจสอบและหลีกเลี่ยง ใหความสําคัญและความเคารพ
ตอสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลซ่ึงถือเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีวามนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
มีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน อันเปนหลักการท่ีกรมทรัพยากรน้ํายึดม่ันในการปฏิบัติตอบุคลากรทุกคน  
และครอบคลุมไปถึงผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวนท่ีมีความเก่ียวของหรือสัมพันธกับองคกรโดยไมแบงแยก
หรือเลือกปฏิบัติ กรมทรัพยากรน้ําจึงไดจัดทํานโยบายดานสิทธิมนุษยชน เพ่ือเปนมาตรฐานและเปนแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับองคกรและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึง 
การละเมิดในดานสิทธิมนุษยชน และไดเผยแพรใหกลับบุคลาการภายในกรมทรัพยากรน้ําไดรับทราบและถือ
ปฏิบัติโดยท่ัวกัน  

โดยกรมทรัพยากรน้ําเปน 1 ใน 6 หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีไดรับคัดเลือกเปนองคกรตนแบบดานสิทธิมนุษยชน 
ประจําป 2562 ท่ีประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ท่ีไดรับประเภทรางวัลดีเดน และอีก 5 หนวยงาน 
ไดแก  กรมส งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชี วิตคนพิการ  
กรมประมง สถาบันนิติวิทยาศาสตร และกรมสรรพากร 
ประเภทรางวัลชมเชยเชนเดียวกับกรมทรัพยากรน้ํา 

 
 

 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมทรัพยากรน้ําไดมีแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องโดยไดจัดอบรม
พัฒนาบุคลากร ครอบคลุมท้ังดานการบริหารจัดการน้ํา การบริหารโครงการสํารวจ งานวิเคราะหทดสอบวัสดุ  
งานอุทกวิทยา การบริหารจัดการภาครัฐ การประชาสัมพันธ รวมถึงการปลุกจิตสํานึกในการปองกันและ

3.7.6 การดําเนินการดานสิทธิมนุษยชน 

3.7.7 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับสมรรถนะสูระบบราชการ 4.0 
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ปราบปรามการทุจริต จํานวน 8 หลักสูตร กลุมเปาหมายตามแผน จํานวน 518 ราย มีผูเขารวมการอบรม
ท้ังสิ้น จํานวน 513 ราย คิดเปนรอยละ 99.03 ของกลุมเปาหมายท่ีกําหนด โดยมีหลักสูตรการฝกอบรม ดังนี้ 

1) หลักสูตร “ชางวิเคราะหและทดสอบวัสดุ รุนท่ี 2” มีผูเขารับการอบรม จํานวน 31 ราย 
2) หลักสูตร “การสํารวจอุทกวิทยาเพ่ือออกแบบโครงการพัฒนา และอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา รุนท่ี 3” 

มีผูเขารับการอบรม จํานวน 26 ราย 
3) หลักสูตร “การจัดทําขอบเขตของงาน ราคากลาง และบริหารสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือลด

ขอวิจารณและการอุทธรณผล” มีผูเขารับการอบรม จํานวน 96 ราย 
4) หลักสูตร “การเสริมสรางสมรรถนะดานการเงินและการคลังภาครัฐ” มีผูเขารับการอบรม จํานวน 

110 ราย 
5) หลักสูตร “การเสริมสรางสมรรถนะดานประชาสัมพันธ เพ่ือรองรับการเปนขาราชการ 4.0” 

จํานวน 2 รุน มีผูเขารับการอบรม จํานวน 74 ราย 
6) หลักสูตร “การบริหารผลการปฏิบัติราชการเลื่อนเงินเดือนและเครื่องราชอิสริยาภรณ” มีผูเขารับ

การอบรม จํานวน 55 ราย 
7) โครงการใหความรู ปลุกจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีผูเขารับการอบรม 

จํานวน 86 ราย 
8) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสรางความรูความเขาใจดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 

และภูมิศาสตรสารสนเทศ” มีผูเขารับการอบรม จํานวน 35 ราย 
มีตัวอยางโครงการ ดังนี้ 

1) หลักสูตร “ชางวิเคราะหและทดสอบวัสดุ รุนท่ี 2” 
ตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รัฐบาลมีความมุงหวังในการแกปญหาน้ําท้ังระบบ  

ตามสภาพปญหาและศักยภาพของแตละพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองตอความตองการใชน้ําของภาคสวนตางๆ  
กรมทรัพยากรน้ําเปนหนวยงานหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยการ
กอสรางโครงการพัฒนาและอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํ าท่ี มีหนวยปฏิบัติการอยู ในทุกภู มิภาคของประเทศ  
ซ่ึงการกอสรางโครงการดังกลาวเปนงานท่ีตองใชความรูเทคนิคและวิชาการดานวิศวกรรม เพ่ือใหการกอสราง
เปนไปตามมาตรฐาน ตลอดจนขอกําหนดตางๆ และโดยเฉพาะวัสดุท่ีใชในการกอสรางจะตองเปนไปตาม
มาตรฐานและขอกําหนด ไดแก ดิน หิน เหล็กเสริมคอนกรีต เปนตน การวิเคราะหและทดสอบวัสดุจึงเปน
ข้ันตอนท่ีสําคัญ เพ่ือใหไดวัสดุท่ีไดมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ํามีหองวิเคราะหทดสอบวัสดุประจําอยูทุก
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค บุคลากรท่ีปฏิบัติงานจําเปนจะตองมีความรูความชํานาญในการใชเครื่องมือและ
การทดสอบเพ่ือวิเคราะหหาคาคุณสมบัติตางๆ ของวัสดุท่ีใชในการกอสรางในแตละชนิด ท้ังนี้เพ่ือใหโครงการ
กอสรางภายใตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ํามีความม่ันคงแข็งแรง มีความปลอดภัยในการใชงาน  
และสามารถนําน้ําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนตอไป 

กรมทรัพยากรน้ําตระหนักถึงความสําคัญของการวิเคราะหและทดสอบวัสดุ รวมถึงการใชเครื่องมือ 
ท่ีเก่ียวของ จึงไดจัดการฝกอบรมหลักสูตรชางวิเคราะหและทดสอบวัสดุ ใหแกผูปฏิบัติงานท่ีทํางานในหอง
ทดสอบวัสดุประจําสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 – 11 

ผลผลิต 
ผูเขารับการอบรมไดรับการเพ่ิมพูนทักษะ ความรู ความเขาใจ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการ

ทดสอบวัสดุท่ีเปนมาตรฐาน มีความแมนยํา ถูกตองตามหลักวิชาการสามารถนําไปประยุกตในการปฏิบัติงาน 
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีผูผานการประเมินผลการอบรม (post – test) จํานวน 31 ราย และผูเขารับ 
การอบรมทุกรายไดรับความรูเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบผลการประเมิน Pre-test และ Post-test 

    

    

2) หลักสูตร “การสํารวจเพ่ือออกแบบโครงการพัฒนา และอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา รุนท่ี 3” 
กรมทรัพยากรน้ําเปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการจัดหาน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

เพ่ือการเกษตร และอุตสาหกรรม ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนภาคสวนตางๆ มีน้ําใชอยางพอเพียง และเกิดความ
สมดุลในระบบนิเวศวิทยา ข้ันตอนการสํารวจงานกอสรางโครงการพัฒนา และอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา เพ่ือ
ออกแบบเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญเพราะตองสํารวจเพ่ือใหไดขอมูลครบถวน สมบูรณเพ่ือนํามาสูการ
ออกแบบ และการกอสรางโครงการท่ีไดมาตรฐานถูกตองตามหลักวิชาการใชประโยชนสูงสุด คุมคาการลงทุน 
ซ่ึงผูปฏิบัติงานสํารวจเพ่ือออกแบบจะตองมีองคความรูทางดานการใชเครื่องมือสํารวจ การสรางหมุดหลักฐาน
และหมุดอางอิง และความรูท่ัวไปเก่ียวกับโครงการฯ เปนตน 

กรมทรัพยากรน้ําจึงไดมีการพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานในดานการสํารวจ เพ่ือการออกแบบโครงการ
พัฒนา และอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ ถูกตองตามหลักวิชาการ 
หลักเกณฑขอกําหนด และใหไดมาซ่ึงโครงการท่ีม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  

ผลผลิต 
ผูเขารับการอบรมไดรับการเพ่ิมพูนทักษะ ความรู ความเขาใจ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการสํารวจ

เพ่ือออกแบบโครงการพัฒนาและอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําท่ีเปนมาตรฐาน มีความแมนยํา ถูกตองตามหลัก
วิชาการสามารถนําไปประยุกตในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีผูผานการประเมินผลการอบรม 
(post – test) จํานวน 26 ราย และผูเขารับการอบรมทุกรายไดรับความรูเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบผลการประเมิน 
Pre-test และ Post-test 
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กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 
ท่ีเนนการสรางระบบราชการแบบไรรอยตอและสอดคลองกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลท่ีมุงใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการของหนวยงานรัฐและใหเกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนสามารถเขาถึงบริการ
ไดอยางสะดวก โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสําคัญ ดังนี้ 

3.8.1 โครงการพัฒนาระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library) 
3.8.2 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและใหบริการขอมูลสารสนเทศในองคกร 
 

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล แผนงานท่ี 3 สรางสื่อ คลังสื่อ และแหลงเรียนรูดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีประชาชน
เขาถึงไดอยางสะดวก ผานระบบโทรคมนาคม ระบบแพรภาพกระจายเสียงและสื่อหลอมรวม ใหหนวยงาน
ภาครัฐผลิตหรือแปลงขอมูล ขาวสาร องคความรู ของหนวยงานใหอยูในรูปแบบดิจิทัล และเปดใหประชาชน
เขาถึง สืบคนได รวมถึงมีกลไกท่ีอนุญาตใหประชาชน หรือธุรกิจสามารถนําขอมูลไปตอยอดใชประโยชน 

3.8 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุงสูระบบราชการ 4.0 

3.8.1 โครงการพัฒนาระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library) 
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กรมทรัพยากรน้ําตระหนักถึงความสําคัญในการถายทอดขอมูล ขาวสาร องคความรูไปสูประชาชน 
ซ่ึงปจจุบันนอกจากจะมีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ แผนพับ โปสเตอร หนังสือ วีดีทัศน ใหความรูเก่ียวกับทรัพยากรน้ํา
แกประชาชน นักเรียน นักศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของแลว กรมทรัพยากรน้ํายังมีการใหบริการหองสมุด
เพ่ือใหประชาชนและเจาหนาท่ีกรมทรัพยากรน้ําใชหาขอมูลอีกดวย แตยังไมมีการเผยแพรสื่อตางๆ  
แบบอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น การพัฒนาบริการสารสนเทศในรูปแบบระบบงานหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  
(E-Library) จะเปนประโยชนสําหรับกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Manage) ตั้งแตการจัดทําสื่อ
สิ่งพิมพ หนังสือ และวีดีทัศน นําเสนอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส การบริหารจัดการองคความรูท่ีมีอยูใหเปน
หมวดหมู เพ่ือใหประชาชนและเจาหนาท่ีสามารถเขาถึง คนควา ใชงานองคความรูดานทรัพยากรน้ําท่ีมีอยูใน
กรมทรัพยากรน้ําไดอยางท่ัวถึงและสะดวกผานทางเว็บไซตและแอพพลิเคชั่น  

ผลผลิต  
1) ระบบงานหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library) จํานวน 1 ระบบ 
2) ระบบการจัดการหนังสือและ E-Book สําหรับผูดูแลระบบ (Back-End) จํานวน 1 ระบบ 
3) Application สําหรับระบบงานหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library) จํานวน 1 ระบบ 
4) หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) และคอรสเรียนภาษาอังกฤษออนไลน รวม 573 รายการ พรอม

คูมือการใชงาน 
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ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในการดําเนินงานในหนวยงานราชการเปนอยางมาก 
กรมทรัพยากรน้ําจึงตระหนักถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหาร 
ใหครอบคลุมกิจกรรมสําหรับทางดานทรัพยากรน้ําของทุกกระบวนงานหลัก การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
กรมทรัพยากรน้ําปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีตั้งแตการจัดทําเอกสาร รายงาน ขอมูล โดยแตละบุคคลจะทํา 
การจัดเก็บไวบนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการปฏิบัติงาน หากเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาวเกิดการชํารุดจะทําให
ไฟลเอกสาร รายงานและขอมูลตางๆ สูญหายไป รวมท้ังขอมูลสารสนเทศท่ีมีขนาดใหญและมีความตองการ 
ใชงานรวมกัน เชน ขอมูลแผนท่ีภูมิศาสตร ขอมูลการประมวลผลโมเดล ซ่ึงปจจุบันยังไมมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ 
ในการจัดเก็บตองจัดเก็บในอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอกของแตละบุคคล เนื่องดวยเอกสาร รายงาน ขอมูล  
มีการจัดเก็บเฉพาะบุคคล ทําใหยากตอการแชรใชงาน นอกจากนี้ยังไมมีการพิสูจนยืนยันตัวบุคคลในการเขาถึง
ไฟลเอกสาร รายงาน และขอมูล  

ดังนั้น เพ่ือเปนการพัฒนากระบวนการในการจัดเก็บและใชงานไฟลเอกสาร รายงานและขอมูลตางๆ  
ของกรมทรัพยากรน้ํา จึงควรมีการดําเนินการจัดหาอุปกรณ เครื่องมือ และจัดทําระบบจัดเก็บและใหบริการ
ขอมูลสารสนเทศขององคกร รวมถึงระบบยืนยันตัวบุคคล (Active Directory) เพ่ือใชในการพิสูจนตัวตน 
ในการเขาใชงานระบบสารสนเทศ  

ผลผลิต  
1) ระบบจัดเก็บและใหบริการขอมูลสารสนเทศภายในองคกร จาํนวน 1 ระบบ 
2) ระบบการบริหารจัดการสิทธิ์ผูใชงาน จํานวน 1 ระบบ พรอมคูมือการใชงาน 

ผลลัพธ  
กรมทรัพยากรน้ําใหบริการชองทางการแลกเปลี่ยนขอมูลภายในองคกรไดทุกท่ีทุกเวลา 

3.8.2 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและใหบริการขอมูลสารสนเทศในองคกร 
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กรมทรัพยากรน้ําดําเนินการเผยแพรภารกิจหลักของหนวยงาน ตามนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับ 
การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน โดยถือเปนนโยบาย
เรงดวน และการจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย รวมถึงยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรท่ี 2 : การบริหารจัดการน้ํา ท้ังนี้การประชาสัมพันธในป 2562 ท่ีผานมา  
กรมทรัพยากรน้ํามีการประชาสัมพันธเผยแพรในเรื่องการมีสวนรวมขององคกรผูใชน้ํา กลุมผูใชน้ํา ตลอดจน
ประชาสัมพันธโครงการสนับสนุนโครงการพระราชดําริ โครงการท่ีกรมทรัพยากรน้ํานอมนําแนวพระราชดําริ 
มาเปนแนวทางในการบริหารจัดการน้ํา โครงการเตือนภัยน้ําหลากดินถลม (Early warning) ซ่ึงเปนระบบ 
เฝาระวัง คาดการณและแจงขอมูลเพ่ือการเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ท้ังนี้การดําเนินการประชาสัมพันธท่ีผานมาทําใหประชาชนรับทราบ

3.9 การเผยแพรประชาสัมพันธดานทรพัยากรนํ้า 
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ภารกิจกรมทรัพยากรน้ํา ตระหนักถึงคุณคาของการใชน้ํา และไดรับการเตือนภัยแลง และเตือนภัยน้ําหลาก 
ดินถลมไดอยางทันทวงที นอกจากนี้ประชาชนรูจักและเขาถึงศูนยขอมูลขาวสารของกรมทรัพยากรน้ํามากข้ึน  

ท้ังนี้ กรมทรัพยากรน้ํามีการประชาสัมพันธและนําเสนอภารกิจอันเปนประโยชนตอประชาชนผาน
สื่อมวลชน ท้ังวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และสื่อประเภทอ่ืนๆ ตลอดจนใหความสําคัญในการเผยแพร
ประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน เพ่ือสรางความรับรูดานทรัพยากรน้ําใหแกประชาชน  

ผลผลิต 
กรมทรัพยากรน้ํา ดําเนินการเผยแพรภารกิจผลการดําเนินงาน ผานชองทางตางๆ ไดแก สื่อโทรทัศน 

สื่อวิทยุ สื่อออนไลน หนังสือพิมพ และการจัดนิทรรศการในโอกาสวันสําคัญตางๆ ภายในหนวยงาน และ
รวมกับหนวยงานภายนอกรวมถึง การเชิญสื่อมวลชนลงพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือสรางความรับรูความเขาใจแก
ประชาชนใหรับทราบถึงบทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรน้ํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมท้ังสิ้น 5,911 ครั้ง  
อีกท้ัง ไดมีการสํารวจความพึงพอใจ และการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงชองทางการประชาสัมพันธ        
ท่ีประชาชนสามารถเขาถึงสื่อประชาสัมพันธในแตละประเภท เพ่ือเปนขอมูล ในการ เผยแพรประชาสัมพันธ   
ในปตอไป 
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สวนท่ี 3 
        รายงานการเงิน 
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กรมทรัพยากรน้ํา 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 (หนวย : บาท) 
 

 2562 2561 
(ปรับปรุงใหม) 

สินทรัพย   
       สินทรัพยหมุนเวียน   
           เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 26,305,558.02 59,014,841.93 
           ลูกหนี้ระยะสั้น 128,018,148.05 139,517,322.02 
           วัสดุคงเหลือ 22,032,113.78 21,129,052.82 
           สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 59,400.07 48,170.70 
           รวมสินทรัพยหมุนเวียน 176,415,219.92 219,709,387.47 
   
       สินทรัพยไมหมุนเวียน   
           ลูกหนี้ระยะยาว - 4,543.74 
           ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 2,390,219,299.73 3,320,067,366.62 
           สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน 37,420,802,807.59 37,278,550,057.06 
           สินทรัพยไมมีตัวตน 5,021,995.05 56,951,567.54 
           สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 417,318,685.02 231,678,611.79 
           รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 40,233,362,787.39 40,887,252,146.75 
รวมสินทรัพย 40,409,778,007.31 41,106,961,534.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานงบการเงิน 
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กรมทรัพยากรน้ํา 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

(หนวย : บาท) 
 

 2562 2561 
(ปรับปรุงใหม) 

หนี้สิน   
       หนี้สินหมุนเวียน   
           เจาหนี้ระยะสั้น 18,714,232.28 133,408,201.72 
           เงินรับฝากระยะสั้น 47,685,173.73 100,145,411.30 
           หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 4,543.74 8,400.00 
           รวมหนี้สินหมุนเวียน 66,403,949.75 233,562,013.02 
   
       หนี้สินไมหมุนเวียน   
           เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 10,182,675.50 17,637,925.83 
           เงินทดรองราชการรบัจากคลังระยะยาว 3,100,000.00 3,100,000.00 
           หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน - 4,543.74 
           รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 13,282,675.50 20,742,469.57 
       รวมหนี้สิน 79,686,625.25 254,304,482.59 
   
       สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 40,330,091,382.06 40,852,657,051.63 
   
       สินทรัพยสุทธ/ิสวนทุน   
           ทุน 451,953,929.02 451,953,929.02 
           รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม 39,878,137,453.04 40,400,703,122.61 
       รวมสินทรัพยสุทธ/ิสวนทุน 40,330,091,382.06 40,852,657,051.63 
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กรมทรัพยากรน้ํา 
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
 

(หนวย : บาท) 
 

 2562 2561 
(ปรับปรุงใหม) 

รายได   
       รายไดจากงบประมาณ 6,077,044,225.15 5,170,061,169.26 
       รายไดจากเงินกูและรายไดอ่ืนจากรัฐบาล 127,263,793.25 172,317,748.08 
       รายไดจากการขายสินคาและบริการ - 211,763.00 
       รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค 13,714,798.90 30,070,367.86 
       รายไดอ่ืน 1,570,402.59 13,733,483.92 
       รวมรายได 6,219,593,219.89 5,386,394,532.12 
   
คาใชจาย   
       คาใชจายบุคลากร 840,928,384.95 845,630,081.91 
       คาบําเหน็จบํานาญ 327,778,919.08 287,710,602.74 
       คาตอบแทน 16,137,116.00 15,752,156.00 
       คาใชสอย 361,270,664.60 387,943,105.08 
       คาวัสด ุ 32,938,970.64 37,173,026.00 
       คาสาธารณูปโภค 33,706,163.00 33,931,200.55 
       คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 4,531,032,113.05 4,979,437,143.78 
       คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค 597,129,183.47 369,512,857.39 
       คาใชจายอ่ืน 1,237,374.67 4,418,896.89 
       รวมคาใชจาย 6,742,158,889.46 6,961,509,070.34 
รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ (522,565,669.57) (1,575,114,538.22) 
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สวนท่ี 4 
            ผลงานสําคัญอ่ืน 
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โครงการจิตอาสา“เราทําความ ดี ดวยหัวใจ”สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหวงใยและคํานึงถึงความอยูดี  
มีสุขของประชาชนเปนสําคัญ และพระองคมีพระราชปณิธานแนวแนท่ีจะทําใหประเทศชาติ ม่ันคง ประชาชน 
มีชีวิตความเปนอยู ท่ีดี ข้ึน ดวยมีพระราชประสงคท่ีจะสืบสาน รักษา ตอยอดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในการบําบัดทุกขบํารุงสุขใหประชาชน เพ่ือการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา 
 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานแบงเปน 3 ประเภท คือ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสา
เฉพาะกิจ มีรายละเอียดในการปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
 1) จิตอาสาพัฒนา ไดแก กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทองถ่ินของแตละ
ชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน ไมวาจะเปนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน การอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การอํานวยความสะดวก และความปลอดภัยในการดํารงชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ 
รวมท้ังการสาธารณสุข  
 2) จิตอาสาภัยพิบัติ ไดแก กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเฝาตรวจ และเตรียมการ
รองรับภัยพิบัติ ท้ังท่ีเกิดจากธรรมชาติ และท่ีเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรวม 
และการเขาชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกลาว เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
เปนตน 

3) จิตอาสาเฉพาะกิจ ไดแก กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานท่ีมีวัตถุประสงคใหปฏิบัติในงานพระราชพิธี 
หรือการรับเสด็จในโอกาสตางๆ เปนการใชกําลังพลจิตอาสาปฏิบัติหนาท่ีรวมกับสวนราชการท่ีเก่ียวของในการ
ชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมารวมงาน รวมท้ังการเตรียมการ การเตรียมสถานท่ีและการ
ฟนฟูสถานท่ีภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธี และการเสด็จนั้นๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย   
 ในป พ.ศ. 2562 กรมทรัพยากรน้ํา โดยหนวยงานในสังกัดสวนกลางและสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 
ไดจัดกิจกรรมและเขารวมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” อยางตอเนื่อง เชน การอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กิจกรรมวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ โดยการเก็บขยะ กําจัดผักตบชวา 
วัชพืช กิจกรรมทําความสะอาดอาคารสํานักงาน วัด ตลาด สถานท่ีสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน ปลูกตนไม  
ปลอยพันธุปลา กิจกรรมการรณรงค ลดรับ ลดให ลดใชถุงพลาสติกแบบหูหิ้วและกลองโฟม  
       

     เ ม่ื อ วั น ท่ี  13 ตุ ล าค ม  2561 ผู บ ริ ห า รก รม
ทรัพยากรน้ํา พรอมดวยเจาหนาท่ีกรมทรัพยากรน้ํา 
รวมกิจกรรม เราทําความ ดี ดวยหัวใจ ณ ทองสนามหลวง 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

 
 
 

1. โครงการจิตอาสา “เราทําความ ด ีดวยหัวใจ” 
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     เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2561 กรมทรัพยากรน้ํา  
นําโดยนายภาดล ถาวรกฤชรัตน รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 
และนายอธิวัฒน สุคนธประดิษฐ ผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมและประสานมวลชน พรอมดวยเจาหนาท่ีจิตอาสา
กรมทรัพยากรน้ํา รวมจํานวน 140 คน เขารวมปฏิบัติ
หนาท่ีจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร - คลองรังสิต
ประยูรศักดิ์ ในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ณ ศูนยกีฬาลําสามแกว อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี  บริ เวณคลองรังสิตประยูรศักดิ์  
คลองรังสิต 3 จุดเริ่มตนคลอง 3 สิ้นสุดจุดเชื่อมหก 
เปนระยะทางรวม 7.12 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 

 
   เม่ือวันท่ี  23 ตุลาคม 2561 กรมทรัพยากรน้ํา
รวมกับเจาหนาท่ีจิตอาสาจากหนวยงานในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เขารวม
กิจกรรมในพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมนอมรําลึก  
เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ณ ทองสนามหลวง โดยปฏิบัติหนาท่ีปูเสื่อ 
ใหประชาชนรอรับเสด็จ บริเวณพระแมธรณีบีบมวยผม
จนถึงวัดพระแกว และดูแลความสะอาด จัดเก็บขยะ  

คัดแยกขยะ ประชาสัมพันธดานการจัดการขยะ พรอมท้ังรวมกิจกรรมจุดเทียนเพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 

     เ ม่ื อ วั น ท่ี  5 ธั น ว า ค ม  2561 ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) จัดกิจกรรม
จิตอาสา “เราทําความดี ดวยหัวใจ”เนื่องในวันคลาย 
วัน เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี  9 และวันพอ
แหงชาติ โดยมี นายวิจารย สิมาฉายา ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานเปด
กิจกรรม  รวมด วยผู บ ริห ารระดับสู ง ข าราชการ 
เจาหนาท่ีในสังกัด ทส. เจาหนาท่ีของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ เจาหนาท่ีของ กทม. เครือขาย ทสม. กวา 650 คน รวมสนับสนุนโครงการจิตอาสาพัฒนาคลอง
บางเขน  
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     ท้ั งนี้  ผู รวมงานไดกลาวคําปฏิญาณ และรวม
กิจกรรมจิตอาสาทําความสะอาด ดวยการลงเรือเก็บ
ขยะและกําจัดวัช พื ช ในคลอง ปรับปรุ งภู มิ ทั ศน  
ณ  บริ เวณลานหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
กรุงเทพมหานคร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตรงขามโครงการหลวง และบริเวณขางเคียง โดยมีการ
แบ งจุด ทํากิจกรรมจิตอาสา เปน  ๔ จุด กิจกรรม 
ประกอบดวยการกําจัดวัชพืช เก็บกวาดขยะสิ่งปฏิกูล
ขางทางและในลําคลอง รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
ในลําคลองดวย 
     ในการนี้ กรมทรัพยากรน้ํา นําโดยนายสุวัฒน เปยมปจจัย 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา นายภาดล ถาวรกฤชรัตน  
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํ า พรอมดวยเจาหนา ท่ี 
กรมทรัพยากรน้ํา รวมกิจกรรมดังกลาว  
 
 
 

 
     เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2561, วันท่ี 30 ธันวาคม 
2561 และวันท่ี 8 มกราคม 2562 กรมทรัพยากรน้ํา
ไดสนับสนุนจิตอาสาภาครัฐ เพ่ือรวมปฎิบัติหนาท่ี
ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน ในการคัดแยก
ขยะใหถูกตอง และอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
ท่ีมารวมงาน “อุนไอรัก คลายความหนาว สายน้ําแหง
รัตนโกสินทร” ตามจุดคัดแยก 16 จุด ในเวลา 10.00 – 
22.00 น. ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และ
บริเวณสนามเสือปา โดยมีขาราชการและเจาหนาท่ี 
เขารวม 161 คน และประชาชนจิตอาสา 4 คน 
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     เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2562 กรมทรัพยากรน้ํา
สนับสนุนจิตอาสาภาครัฐเขารวมปฏิบัติหนาท่ีจิตอาสา
งานวันเด็กแหงชาติประจําป 2562 โดยรวมปฎิบัติ
หนาท่ีรณรงคประชาสัมพันธ เพ่ือสื่อสารการสราง
จิตสํานึก ในการคัดแยกขยะใหถูกตอง และการนํา
กลับมาใชใหมใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีมา
รวมงาน ณ ทําเนียบรัฐบาล มีขาราชการและเจาหนาท่ี
จิตอาสาเขารวม 8 คน  
 
     เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2562 กรมทรัพยากรน้ํา 
รวมกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีดวยหัวใจ กิจกรรม 
Big Cleaning งานอุนไอรักคลายความหนาว สายน้ํา
แหงรัตนโกสินทร นําทีมโดย นายอธิวัฒน สุคนธประดิษฐ 
ผู อํ านวยการสํ านักส งเสริมและประสานมวลชน  
นายมงคล หลักเมือง ผูอํานวยการศูนยปองกันวิกฤติน้ํา 
พรอมดวยเจาหนาท่ีกรมทรัพยากรน้ํา ดําเนินกิจกรรม
กวาด ลาง ทําความสะอาดเก็บขยะ ในเสนทางกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุนไอรัก” บริเวณ
หนวยบัญชาการรักษาดินแดน  
 
     เม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ กรมทรัพยากรน้ํา
โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๔ เขารวมกิจกรรม 
จิตอาสาจัดการสิ่งแวดลอม ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ครูใหญ และครูใหญพระเทพวิทยาคม (หลวงพอคูณ  
ปริสุทโธ) ณ ฌาปนสถานชั่วคราวพุทธมณฑลอีสาน 
จังหวัดขอนแกน  
 
 

 
     เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2562 และ 1 เมษายน 
2562 กรมทรัพยากรน้ําเขารวมรับฟงกิจกรรมบรรยาย
เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย กับประเทศไทย”  
ณ หองประชุมอาคารจักรพันธ เพ็ญศิริ  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวิจารย  
สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดลอม เปนประธาน และมี เจ าหน า ท่ีสั งกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดลอมเขารวม
กิจกรรม  
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     กิจกรรมดังกลาว จัดข้ึนเพ่ือใหบุคลากรในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับ
ทราบประวัติศาสตรชาติไทย และใหเกิดความเขาใจ 
ในการดําเนินงานจิตอาสาตามแนวพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร  
 
 
 
     เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2562 กรมทรัพยากรน้ํา 
โดยสํานักงานทรัพยากรน้ํ าภาค 11 รวมกิจกรรม
โครงการจิ ต อาสา "เรา ทํ า  ค วามดี  ด ว ยหั ว ใจ "  
ณ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาค 12 
โดยมีกิจกรรมประกอบดวย การกําจัดแหลงพันธุลูกน้ํา
ยุงลาย และปรับปรุงสภาพแวดลอม ท้ังนี้ ไดมอบน้ําดื่ม
ใหผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 288 ขวด 
 
 
     เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 กรมทรัพยากรน้ํา
โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 จัดกิจกรรมจิตอาสา 
ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกตนไม เพ่ือ
แผนดิน” โดยมีพันธุไม ประกอบดวย กลา คูน พะยูง 
ประดู มะขามปอม จําปหลวง ทองอุไร และเหลือง 
ปรีดียาธร รวม 142 ตน  
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เนื่องในปมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไดเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 พระมหากษัตริยแหงประเทศไทย ตามคํากราบทูลเชิญ
ของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ปฏิบัติหนาท่ีประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทย 
ในเวลานั้น โดยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี ในป พ.ศ. 2562 เพ่ือเปนการแสดง 
ความจงรักภักดีและทําความดีนอมเกลานอมกระหมอมถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10  
ในโอกาสนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ํา เล็งเห็นถึงความสําคัญของ 
การสงเสริมสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และนอมนําพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนมาปรับใชใหเกิด
ประโยชนกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จึงดําเนินโครงการ “บึงสวยคลองน้ําใสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซ่ึงเปนการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา โดยการขุดลอก กําจัดวัชพืช  
ซ่ึงเปนการปรับปรุงแหลงน้ําเดิม โดยการขุดลอก กําจัดวัชพืช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ํา และจัดทํา
แนวปองกันการกัดเซาะ กอสรางอาคารควบคุม เพ่ือเปนแหลงน้ําตนทุนใหแกประชาชน รวมถึงการกอสราง
ระบบกระจายน้ํา เพ่ือกระจายน้ําไปยังพ้ืนท่ีของประชาชน อีกท้ังในการดําเนินโครงการยังมีการปลุกจิตสํานึก
ใหประชาชนตระหนักถึงการมีสวนรวมในการอนุรักษและการใชประโยชนจากแหลงน้ํ าอยางยั่งยืน  
โดยดําเนินการ จํานวน 11 แหง ในพ้ืนท่ี 11 จังหวัด ไดแก 1) กอสรางระบบกระจายน้ําสนับสนุนศูนยพัฒนา
โครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก 2) อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบึงจําปง จังหวัดเพชรบูรณ 3) อนุรักษฟนฟู 
แหลงน้ําหนองหลวง จังหวัดสกลนคร 4) อนุรักษฟนฟูหนองโคกสะแบงพรอมระบบกระจายน้ําดวยพลังงาน
แสงอาทิตย จังหวัดมหาสารคาม 5) อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําสนับสนุนนาแปลงใหญ จังหวัดนครราชสีมา  
6) อนุรักษฟนฟูคลองหินเพลิง จังหวัดจันทบุรี 7) อนุรักษฟนฟูคลองแมลิภัย จังหวัดสงขลา 8) ปรับปรุงฟนฟู
แหลงน้ําอางเก็บน้ําหนองปาลาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 9) อนุรักษฟนฟูบึงบัว จังหวัดอุตรดิตถ 10) อนุรักษ
ฟนฟูแหลงน้ํ าหนองไหล ชวง 2 จังหวัดกระบี่  และ 11) ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํ าหนองนกชุม จังหวัด
อุบลราชธานี  

   

2. โครงการบึงสวยคลองนํ้าใสเฉลมิพระเกียรติ  
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
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     นายไกรสร เพ็ งส กุล  ผู อํ านวยการสํ านั กงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 8 ผูแทนกรมทรัพยากรน้ํา พรอมดวย
เจาหนา ท่ีกรมทรัพยากรน้ํ า เข ารวมติดตามและ
ขั บ เค ลื่ อ น โค ร ง ก า ร อ า ง เ ก็ บ น้ํ า ป า พ ะ ย อ ม  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง และ
ติดตามผลการดําเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัย  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอหาดใหญ โครงการ
อางเก็บน้ํ าคลองหลาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา 

 

     นายเสนห  สาธุธรรม ผู อํ านวยการสํ านักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 1 พรอมดวยเจาหนาท่ีกรมทรัพยากรน้ํา
รวมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ 
พระราชดําเนินติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
โครงการเดินตามรอยเท าพอ  ภายในพ้ืน ท่ีมณฑล
ทหารบกท่ี  37 คายเม็งรายมหาราช  อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย และถวายรายงานแผนงานโครงการ
กอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย  

ของกรมทรัพยากรน้ํา เพ่ือสนับสนุนโครงการเดินตามรอยเทาพอ โดยแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ําสําหรับใชในกิจกรรมตางๆ ภายในพ้ืนท่ีมณฑลทหารบกท่ี 37 งบประมาณ 
20.5000 ลานบาท ซ่ึงไดเสนอเขาแผนในปงบประมาณ 2563 

 

     นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร ผู อํานวยการศูนย
สารสนเทศกรมทรัพยากรน้ํา ผูแทนกรมทรัพยากรน้ํา 
และเจาหนาท่ีกรมทรัพยากรน้ําเขารับใบประกาศเกียรติคุณ
ในพิธีมอบเกียรติบัตรหนวยงานท่ีสนับสนุนโครงการ
ตามแนวพระราชดําริกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถ่ินทุรกันดาร (กพด.) ในงานการประชุมการพัฒนา
สุขภาพเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ป  2562  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562 

วันท่ี 26 – 27 ธันวาคม 2561 

3. กรมทรัพยากรนํ้ารวมสนับสนุนงานตามพระราชดําร ิ
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     นายเสนห สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา  
ในฐานะผูแทนกรมทรัพยากรน้ํา พรอมดวยผูบริหาร
และเจาหนาท่ีกรมทรัพยากรน้ํา เฝาฯรับเสด็จ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปด 
การประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชน
ในถ่ินทุรกันดารสูโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ ป 2562 
“สุขภาพดีคุณภาพชีวิตดี” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด 
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 

     นางสาวฉัฐสุรีย  หาญวงศ  ผู อํานวยการสํานัก

นโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา พรอมดวยเจาหนาท่ี 

กรมทรัพยากรน้ํา รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 

โดย ดร.ศิริพงศ หังสพฤกษ และนายชลธร ปนเจริญ 

รวมขับเคลื่อนและติดตามงานสนับสนุนโครงการ

พระราชดําริ โครงการกอสรางระบบกระจายน้ํ า

สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง - 

ศรีดีรักษ ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

 
     นายเวสารั ช  โสภ ณ ดิ เรกรัตน  ผู อํ าน วยการ
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 รวมเฝาฯ รับเสด็จ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระราช
กรณียกิจ ณ ศูนยบริการการพัฒนาไมดอกไมหอม 
มูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการทหารพันธุดี  กองพล
ทหารราบท่ี 9 ตําบลลาดหญา อําเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี  

 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 9 สิงหาคม 2562 

วันท่ี 17 – 18 มิถุนายน 2562 

วันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 
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     กรมทรัพยากรน้ําเขารวมศึกษาดูงาน เทศกาลงาน
ออกแบบกรุงเทพมหานคร 2562 (Bangkok Design 
Week 2019) ภายใตแนวคิด “Fusing Forward ผสาน

สรางสูอนาคต” เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 ณ ศูนย
สรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพมหานคร  

นําโดย นายสุวัฒน เปยมปจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 
พรอมคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีกรมทรัพยากรน้ํา  
     งาน  Bangkok Design Week 2019 จั ด ข้ึ น โดย

สํานักงานสงเสริม เศรษฐกิจสรางสรรค  (องคการ
มหาชน) เพ่ือเปนการสะทอนศักยภาพท่ีสําคัญของ
กรุงเทพมหานคร โดยทางคณะฯ ไดเขาชมนวัตกรรม 
ทุนลอยน้ําซ่ึงเปนโซลารฟารมลอยน้ําท่ีสามารถผลิต
ไฟ ฟ า ได  (ส าม ารถ นํ า ไป ใช กั บ เค รื่ อ ง ใช ไฟ ฟ า 
ในชีวิตประจําวัน) และพืชท่ีสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ในแมน้ํา ในการเขาชมครั้งนี้ เปนการศึกษานวัตกรรม
และเทคโนโลยี  เพ่ือนําไปปรับใช กับโครงการของ 
กรมทรัพยากรน้ําในอนาคตตอไป  

 

     คณะเจาหนาท่ีจากประเทศอัฟกานิสถาน เนปาล 
และภูฏาน ภายใตโครงการความชวยเหลือทางวิชาการ
ท่ี  TA 9095 - REG : Strengthening Integrated 

Water Resources Management in Mountainous 
River Basins ข อ งธ น าค าร พั ฒ น า เอ เชี ย  (Asian 
Development Bank : ADB) เข าฟ งบ รรยายส รุ ป
เก่ียวกับระบบการเตือนภัยลวงหนาน้ําหลาก - ดินถลม 
และระบบโทรมาตร เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2562 

ณ ศูนยเมขลา กรมทรัพยากรน้ํา โดยมี นายมงคล หลักเมือง ผูอํานวยการศูนยปองกันวิกฤติน้ําเปนผูกลาว
ตอนรับ และนายสุประภาพ พัฒนสิงหเสนีย ผูอํานวยการศูนยเมขลา เปนผูบรรยายสรุปและตอบขอซักถาม 

 

 

กรมทรัพยากรน้ําใหการตอนรับเจาหนาท่ีจากอัฟกานิสถาน เนปาล และภูฏาน 

กรมทรัพยากรน้ําศึกษาดงูาน Bangkok Design Week 2019 

4. การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ดานทรัพยากรนํ้า 
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     กรมทรัพยากรน้ํ าไดจัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 
2562 ณ หองประชุมสายชล กรมทรัพยากรน้ํา โดยมี 
นายสุวัฒน  เป ยมปจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํ า  
เปนประธานการประชุม  

 
     การประชุมดังกลาวจัดข้ึน เพ่ือรับทราบรายงานผล
ความคืบหนาการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ สยามบรม
ราชกุมารี กรมทรัพยากรน้ํา (อพ.สธ.) และทบทวน
แผนการปฏิบัติงาน ซ่ึงกรมทรัพยากรน้ํามีโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําและกอสรางระบบกระจายน้ํา 
ในพ้ืนท่ีโครงการท่ีสามารถแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา
ของประชาชนในพ้ืนท่ีไดเปนอยางด ี

  

 

     เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2562 กรมทรัพยากรน้ํา 
ไดรับเกียรติจาก Professor Yasuyuki Shimizu จาก 
Hokkaido University ประเทศญี่ ปุ น  มาใหความรู
เก่ียวกับแบบจําลองคณิตศาสตรดานน้ําทวม ดานการ
เคลื่อนท่ีของตะกอน ดานการพังทะลายของตลิ่งลําน้ํา
และการเปลี่ยนแปลงสัณฐานของลําน้ํา โดยการบรรยาย
ครั้งนี้ Prof.Shimizu ไดนําเสนอการประยุกตใชงาน
แ บ บ จํ า ล อ ง  iRIC (International River Interface 
Cooperative) ซ่ึ งพัฒนาโดย Hokkaido University 

รวมกับ River Center of Hokkaido, U.S. Geological Survey (USGS) และ Civil Engineering Research 
Institute for Cold Region เป น ต น  โดยผู แทนของกรมทรัพยากรน้ํ า ได แลก เป ลี่ ย นองค ค วาม รู 
ในการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ี และมีแนวคิดในการประยุกตใชงานแบบจําลอง 

 

 

กรมทรัพยากรน้ําแลกเปล่ียนความรูกับมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุน 

กรมทรัพยากรน้ําประชุมขับเคล่ือนโครงการ อพ.สธ. 
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     กรมทรัพยากรน้ําโดยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4 
จัดอบรมการปองกันและควบคุมไฟปา ระหวางวันท่ี  
2 - 3 พฤษภาคม 2562 เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง
ของบุคลากรกรมทรัพยากรน้ํา ใหมีความรูความเขาใจ
และฝกปฏิบัติในการปองกันและควบคุมไฟปา สามารถ
เปนหนวยสนับสนุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมบูรณาการในการปองกันและดับไฟปา 
รวมท้ังเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสงเสริมการมี
สวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ี  

ณ อุทยานแหงชาติน้ําพอง ตําบลบานผือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน โดยมีเจาหนาท่ีจากสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 3 และ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4 เขารวมจํานวน 45 คน 

      

 

     นายมงคล หลักเมือง ผู อํานวยการศูนยปองกัน
วิกฤติน้ํ า ให การตอนรับคณ ะผู บริหาร Irrigation 
Department in Sri Lanka จ ากป ระ เท ศศรี ลั งก า 
พ ร อม ค ณ าจ ารย ค ณ ะ ศิ ล ป ก รรม ศ าสต ร  จ าก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จํานวน 
36 ทาน เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2562 ณ ศูนยเมขลา 
กรมทรัพยากรน้ํา เพ่ือเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 
พรอมฟ งบรรยายสรุปเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา และระบบเตือนภัยลวงหนาน้ําหลาก -  

ดินถลม (Early Warning System) และระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ (โทรมาตร)  

 

 

กรมทรัพยากรน้ําใหการตอนรับเจาหนาท่ีจากประเทศศรีลังกา 

กรมทรัพยากรน้ําจัดอบรมการปองกันและควบคุมไฟปา เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ทส. 
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     นายอธิวัฒน  สุ คนธประดิษฐ รองอธิบดีกรม
ท รั พ ย า ก ร น้ํ า  นํ า ผู แ ท น จ า ก  Asian Disaster 
Preparedness Center (ADPC) นํ า โดย  ดร .พิ จิ ต ต  
รัตต กุล  ท่ี ป รึกษาพิ เศษ  พรอม เจ าหน า ท่ี  ADPC  
เขาเยี่ยมชมศูนยเมขลา กรมทรัพยากรน้ํา เม่ือวันท่ี 2 
กรกฎาคม 2562 เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนองคความรู
และประสานความรวมมือทางวิชาการระหวาง ADPC 
และกรมทรัพยากรน้ํ า โดยมีนายมงคล หลักเมือง 
ผู อํานวยการศูนยปองกันวิกฤติน้ํ า และเจาหนาท่ี 

กรมทรัพยากรน้ําท่ีเก่ียวของรวมใหการตอนรับ และใหขอมูลเก่ียวกับภารกิจ หนาท่ีหลักของศูนยเมขลา 

 

     กรมทรัพยากรน้ํารวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง ประชุมจัดทําแผนแมบทศูนยพัฒนาโครงการหลวง
และแผนแมบทโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง 
เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุมสายชล 
กรมทรัพยากรน้ํา โดยมี นายสุวัฒน เปยมปจจัย อธิบดี
กรมทรัพยากรน้ํา พรอมคณะผูบริหารกรมทรัพยากรน้ํา
เขารวมประชุม และใหการตอนรับนายวิรัตน ปราบทุกข 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการ
มหาชน) นายศิริพงษ หังสพฤกษ ท่ีปรึกษาสถาบันวิจัย
และพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) และคณะ 

 

     กรมทรัพยากรน้ํ า ได จัดประชุม เชิ งปฏิบั ติ การ  
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ํา ระยะ  
5 ป (วาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565) ระหวาง
วันท่ี 2 - 3 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด 
รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 
     โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดทิศทางการวางแผน
ดําเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบายของนายกรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา

และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของในทุกระดับ และเพ่ือใหเจาหนาท่ีกรมทรัพยากรน้ํามีความรูความเขาใจเก่ียวกับ 
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ําระยะ 5 ป (วาระแรก 3 ป พ.ศ 2563 - 2565) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ํา ระยะ 5 ป  
(วาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565) 

การประชุมจัดทําแผนแมบทโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง 

กรมทรัพยากรน้ําใหการตอนรับเจาหนาท่ี ADPC 
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     นายมงคล หลักเมือง ผู อํานวยการศูนยปองกัน
วิกฤตน้ํา นางนิตยา นิยมรัฐ ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
หลักสูตรฯ นายสุประภาพ พัฒนสิงหเสนีย ผูอํานวยการ
ศูนยเมขลา พรอมดวยเจาหนาท่ีกรมทรัพยากรน้ํา 
จํานวน 10 ราย เขาศึกษาดูงาน เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 
2562 ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการ
มหาชน) และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) เพ่ือศึกษาระบบ 
ขอมูลตางๆ และแบบจําลองท่ีเก่ียวของมาประยุกตใช
ในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 

     น าย อ ธิ วั ฒ น  สุ ค น ธ ป ร ะ ดิ ษ ฐ  ร อ งอ ธิ บ ดี 
กรมทรัพยากรน้ําและเจาหนาท่ีกรมทรัพยากรน้ํา
ประชุมเจรจารวมกับกรมทรัพยากรน้ําของ สปป.ลาว 
และผูวาราชการจังหวัดสาละวัน สปป.ลาว ระหวาง
วันท่ี 17 - 18 มิถุนายน 2562 เพ่ือหารือแนวทาง
พัฒนาพ้ืนท่ีศูนยสาธิตแหงชาติหวยปะไอ และไดสํารวจ
พ้ืนท่ีโครงการ ณ หมูบานปากปุย จังหวัดสาละวัน และ
ระหวางวัน ท่ี  19 - 21 มิ ถุนายน 2562 คณะ
เจาหนาท่ีกรมทรัพยากรน้ําไดเขาเยี่ยมชมการบริหาร
จัดการเข่ือนน้ําเทิน 2 และรวมสํารวจพ้ืนท่ีอําเภอ 
ยมลาด และอําเภอมหาชัย จังหวัดคํามวน เพ่ือหา 
แนวทางการจัดการน้ําทวม น้ําแลง พรอมกับรวม
ประชุมกับกรมทรัพยากรน้ํ าของ สปป.ลาว และ
ผูเก่ียวของ เพ่ือสรุปแนวทางความรวมมือภายใต MOU 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไทย - ลาว 
ในระยะตอไป 

 
 

 
 
 
 
 
 

กรมทรัพยากรน้ําประชุมเจรจาและสํารวจพ้ืนท่ี สปป.ลาว 

กรมทรัพยากรน้ําศึกษาดูงาน ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
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     รัฐบาลสิงคโปรไดมอบทุนผานทางกรมความรวมมือ
ระหวางประเทศให  นางสาวประอร อุดมประเสริฐ 
นักวิ เคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
สํ านั ก ป ระสาน ความ ร วม มื อระห ว า งป ระ เท ศ  
กรมทรัพยากรน้ําเขารับการฝกอบรมในหลักสูตร 
Leaving No one Behind: Sustainable WASH Services 
in a Rapidly Changing Context ซ่ึ ง ดํ า เนิ น ก า ร
ฝ กอบรม โดย Singapore Water Academy ภายใต 
PUB, Singapore National Water Agency แ ล ะ
กองทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF) ระหวาง
วันท่ี 19 - 23 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศสิงคโปร 
โดยหลักสูตรท่ีอบรมเนนท่ีวิธีการเครื่องมือและกลไก
เพ่ือการบริหารจัดการน้ําเพ่ือใหเกิดสุขอนามัย รวมถึง
การเข า ถึงน้ํ าดื่ ม ท่ีปลอดภั ย  เพ่ื อตอบสนองต อ
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 6 การจัดการน้ํา
แ ล ะสุ ข าภิ บ าล  (Clean Water and Sanitation) 
เปาประสงคท่ี 6.1 บรรลุเปาหมายการใหทุกคนเขาถึง

น้ําดื่มท่ีปลอดภัยและมีราคาท่ีสามารถซ้ือหาไดภายในป 2573 ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและภารกิจของ
กรมทรัพยากรน้ําในฐานะหนวยปฏิบัติ ท่ีเก่ียวของกับ SDG เปาหมาย 6.1 และกอใหเกิดเครือขายการ
ปฏิบัติงานดานเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ระหวางกรมทรัพยากรน้ําและ UNICEF ประเทศไทยซ่ึงสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมท้ังแสวงหาความรวมมือรวมกันตอไปในอนาคต ท้ังนี้ ผูอํานวยการใหญ
องคการ UNICEF ประจํานครนิวยอรก ผูอํานวยการองคการ UNICEF ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
และอธิบดีกรมความรวมมือประเทศของสิงคโปรไดเขารวมในพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูเขารับการฝกอบรมดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมทรัพยากรน้ําเขารวมอบรมหลักสูตร Leaving No one Behind: Sustainable WASH Services in 
a Rapidly Changing Context โดยทุนรัฐบาลสิงคโปร 
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     น า ย อ ธิ วั ฒ น  สุ ค น ธ ป ร ะ ดิ ษ ฐ  ร อ งอ ธิ บ ดี 
กรมทรัพยากรน้ํ า พรอมผูบริหารและนักวิชาการ 
กรมทรัพยากรน้ํา ไดเจรจาความรวมมือกับสาธารณรัฐ
เกาหลี ภายใตบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหงราชอาณาจักรไทย 
กับกระทรวงสิ่งแวดลอมแหงสาธารณรัฐเกาหลี ระหวาง
วันท่ี 18 - 20 กันยายน 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
โดย มีคณ ะเจ าหน า ท่ี ระดับสู งของ Korea Water 
Resources Corporation ผูแทนฝายเกาหลีใหการตอนรับ 
ในการนี้ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ เทคโนโลยีการบริหาร
จัดการน้ํา และแนวทางการอนุรักษแมน้ําคูคลองของ
สาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสม 
กับบริบทของประเทศไทยตอไป 
 
 
 

 
 

     น า ย อ ธิ วั ฒ น  สุ ค น ธ ป ร ะ ดิ ษ ฐ  ร อ งอ ธิ บ ดี 
กรมทรัพยากรน้ํ าพรอมผูบริหารและนักวิชาการ 
กรมทรัพยากรน้ํา ไดประชุมเจรจาภายใตความรวมมือ
ไทย - จีน ระหวางวันท่ี 23 - 26 กันยายน 2562  
ณ กระทรวงทรัพยากรน้ํ า กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยจะรวมมือกันเสริมสรางศักยภาพ
บุคลากร และริเริ่มโครงการศึกษารวมกันเก่ียวกับ 
การบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแลงแบบบูรณาการ 
นอกจากนี้ ไดศึกษาดูงานโครงการผันน้ําจากใตสูเหนือ

เพ่ือแกปญหาภัยแลง และสถานีทดลองเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํา ซ่ึงจะนํามาปรับใชในประเทศไทยตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

กรมทรัพยากรน้ําเจรจาความรวมมือกับเกาหลี 

กรมทรัพยากรน้ํารวมมือกับจีนแกไขปญหาบริหารจัดการน้ํา 
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กรมทรัพยากรน้ํา โดยสํานักบริหารจัดการน้ํา รวมกับจากสํานักฯ ศูนยฯ และกลุมฯ ท่ีเก่ียวของ 
ดําเนินการโครงการดําเนินการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 
หมวดท่ี 4 การจัดสรรน้ําและการใชน้ํา ในปงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) รวบรวม ทบทวน
ขอมูล ผลการศึกษา วิจัยและเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา หมวด 4 การจัดสรรน้ํา
และการใชน้ํา 2) จัดทํากรอบแนวคิดแบบคําขอรับใบอนุญาตใชน้ํา และแนวทางตรวจสอบและควบคุมการใช
ทรัพยากรน้ํา ประเภทท่ีสองและสาม และ 3) เสริมสรางองคความรูใหกับบุคลากรท่ีมีบทบาท หนาท่ีการทํางาน
รองรับภารกิจภายใตพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ.2561 มีระยะเวลาดําเนินงาน 10 เดือน ตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยคณะทํางาน ประกอบดวย ผูแทนสํานักบริหารจัดการน้ํา  
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา สํานักพัฒนาแหลงน้ําสํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา สํานักสงเสริมและ
ประสานมวลชน สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 1 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา กลุมพัฒนาระบบบริหาร และกลุมนิติการ 
ผานกระบวนการประชุมปรึกษาหารือและทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง  

     ผลการศึกษาไดมีการทบทวนเอกสารและการดําเนินงานของหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง คําสั่ง กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรน้ํา แนวทาง
ป ฏิ บั ติ ข อ ง ต า ง ป ร ะ เท ศ ท่ี มี บ ริ บ ท ใ ก ล เ คี ย ง กั บ ป ร ะ เท ศ ไ ท ย  
เพ่ือประยุกตใชเปนแนวทางดําเนินงานของกรมทรัพยากรน้ํา การศึกษา หลักเกณฑ 
วิธีการและเง่ือนไข และแนวทางการดําเนินงานเบื้องตน ตามภารกิจภายใต
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561  
     อีกท้ังไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินงานรองรับพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 หมวดท่ี 4 การจัดสรรน้ําและการใชน้ํา“รวมคิดรวม

ปฏิบัติ” เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ในรูปแบบเวทีเสวนาและการนําเสนอขอมูล โดยผูเขารวมประชุมฯ 
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตร ผูแทนดาน
กฎหมาย ผูแทนกลุมบริษัทท่ีปรึกษาดานแหลงน้ํา ผูแทนภาคประชาชน คณะกรรมการลุมน้ํา กลุมผูใชน้ําและผู
มีสวนไดสวนเสีย และผูแทนองคกรนานาชาติ จํานวน 163 คน ซ่ึงผูเขารวมประชุมฯ รวมท้ังเจาหนาท่ีกรม
ทรัพยากรน้ํา ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรูประสบการณการดําเนินงานในประเด็นท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ภายใต พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 พรอมรับฟง แนวคิด 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เปนการเตรียมความพรอมสําหรับรองรับการทํางานในอนาคต ภายใต
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 การศึกษาโครงการฯ ไดจัดทํารายงานผลการศึกษา เพ่ือเปนขอมูล
และแนวทางการดําเนินงานเบื้องตนใหผูท่ีเก่ียวของหรือผูสนใจรองรับการทํางานภายใตพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 ของกรมทรัพยากรน้ําในอนาคตตอไป 

    

โครงการดําเนินการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าํ พ.ศ. 2561  
หมวดท่ี 4 การจัดสรรน้ําและการใชน้ํา 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมทรัพยากรน้ําไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก จํานวน 3 รางวัล 
ดังนี้ 

 

 
1. รางวัลประกาศเกียรติคุณดานการจัดซ้ือจัดจาง  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับดีเดน  
หนวยงานมอบรางวัล : กรมบัญชีกลาง 
ผูมอบรางวัล : อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

 

 
2. รางวัลการใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตพ้ืนฐานและบริการ
เก่ียวกับ IPv6 ในระบบ DNS/Mail/Web 

หนวยงานมอบรางวัล : กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ผูมอบรางวัล : ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 

 
3. รางวัลองคกรตนแบบดานสิทธิมนุษยชน (รางวัลชมเชย) 
หนวยงานมอบรางวัล : กระทรวงยุติธรรม 
ผูมอบรางวัล : นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

 

 

 

 

 

 

 

5. กิจกรรมเดนในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รางวัลแหงความภาคภูมิใจของกรมทรัพยากรน้ํา  
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คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบตอบันทึกความเขาใจ 
วาดวยความรวมมือสําหรับโครงการภายใตกองทุนพิเศษแมโขง – ลานชาง คือ “โครงการกลไกความรวมมือ
ขามพรมแดนเพ่ือสนับสนุนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาไฟฟาพลังน้ํา”  
ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรน้ํา ในฐานะสํานักเลขาธิการคณะกรรมการ
แมน้ําโขงแหงชาติไทย ดําเนินการรวมกับสถาบันความรวมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง (Mekong 
Institute: MI) โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ ๑) ศึกษาและระบุกลไกการพัฒนาดานการสื่อสารขอมูล กรณีระดับ
และปริมาณน้ําในสภาวะปกติ ภาวะรุนแรงและฉุกเฉิน ๒) พัฒนาองคความรูในการสรางเขาใจรวมกันถึงสภาวะ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลตอทรัพยากรน้ํา และบทบาทของโครงการไฟฟาพลังน้ําท่ีมีตอ 
การปรับตัวและบรรเทาสถานการณดานทรัพยากรน้ํา ๓) จัดทําขอเสนอสําหรับการพัฒนาความรวมมือ 
ดานเทคนิค เพ่ือสนับสนุนการลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําฉับพลัน และผลกระทบของ
สถานการณรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยโครงการไดรบังบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลจีน 
ผานกองทุนพิเศษแมโขง – ลานชาง จํานวน ๓๘๙,๖๐๐ เหรียญสหรัฐ 
 การดําเนินโครงการฯ ระหวางวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีความกาวหนาท่ี
สําคัญ ดังนี้ 
 ๑. พิธีลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือสําหรับโครงการภายใตกองทุนพิเศษแมโขง – 
ลานชาง คือ “โครงการกลไกความรวมมือขามพรมแดนเพ่ือสนับสนุนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการพัฒนาไฟฟาพลังน้ํา” จัดข้ึนเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และมีการลงนามในบันทึกความเขาใจฯ 
รวม ๒ ฉบับ โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงนามรวมกับเอกอัครราชทูตจีน 
ประจําประเทศไทย และผูอํานวยการบริหารสถาบันความรวมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง 
 ๒. การจัดประชุมเปดตัวโครงการและรายงานเริ่มงาน (Inception Meeting) เม่ือวัน ท่ี  ๒๘ 
พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 
 ๓. การจัดประชุมหารือและสัมภาษณหนวยงาน/ประเทศสมาชิก 

๓.๑ การประชุมคณะกรรมการแมน้ําโขงแหงชาติไทย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๓.๒ การประชุมหารือและสัมภาษณในประเทศไทย รอบท่ี ๑ จัดข้ึนรวม ๓ ครั้ง ตั้งแตเดือน

พฤศจกิายน ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒                           
๓.๓ การประชุมหารือและสัมภาษณใน สปป.ลาว รอบท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
๓.๔ การประชุมหารือและสัมภาษณในประเทศจีน เม่ือวันท่ี ๖ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๓.๕ การประชุมหารือและสัมภาษณในประเทศไทย รอบท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

ท่ีประชุมรับทราบนําเสนอขอมูลจากผลการประชุมหารือและสัมภาษณในรอบท่ี ๑ (รวม ๓ ประเทศ) และให
ขอเสนอท่ีเปนประโยชนสําหรับการดําเนินโครงการฯ และการจัดทํารายงาน 

๓.๖ การรายงานความกาวหนาโครงการตอคณะทํางานรวมสาขาทรัพยากรน้ํา ในการประชุมสมัย
วิสามัญ เม่ือวันท่ี ๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๓.๗ การประชุมหารือระดับภูมิภาค ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๓.๘ การประชุมหารือและสัมภาษณใน สปป.ลาว รอบท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

“กลไกความรวมมือขามพรมแดนเพ่ือสนับสนุนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
การพัฒนาไฟฟาพลังน้ํา” 

งานดานความรวมมือของกรมทรัพยากรน้ํา 
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๓.๙ การประชุมหารือระดับภูมิภาค ครั้งท่ี ๒ และปดโครงการ เม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๓.๑๐ การประชุมคณะทํางานดานวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือสนับสนุนกรอบ 

ความรวมมือแมโขง – ลานชาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ (ฝายไทย) เม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณา
รายงานโครงการ (ฉบับสุดทาย) และการปดโครงการ  

๔. ผลการศึกษาและขอมูลการดําเนินงาน 
๔.๑ รายงานเลมท่ี ๑ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอทรัพยากรน้ําในลุมน้ําโขง 

– บทบาทของเข่ือนไฟฟาพลังน้ําในการลดความเสี่ยงท่ีเก่ียวของ 
ปจจุบันสถานการณรุนแรง (Extreme events) ดานทรัพยากรน้ํา พบวา มีความรุนแรงและ 

เกิดบอยข้ึนจากขอมูลแบบจําลองดานสภาพภูมิอากาศ สงผลใหเกิดความไมแนนอนในการตกของฝน การไหล
ของน้ําในแมน้ํา และทรัพยากรน้ํา ขณะเดียวกันจากการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเติบโตข้ึนของภูมิภาค ไดนํามาสู
ความตองการใชพลังงานมากข้ึน ทําใหประเทศตางๆ ในภูมิภาค ไดมีการพัฒนาเข่ือนไฟฟาพลังน้ําในแมน้ําโขง 
– ลานชางข้ึน โดยเฉพาะในจีนและ สปป.ลาว และต้ังแตป ค.ศ. ๒๐๑๐ เปนตนมา ไดมีการกอสรางเข่ือนไฟฟา
พลังน้ําขนาดใหญรวมแลวกวา ๖๔ แหง ซ่ึงสามารถบริหารจัดการน้ําไดประมาณ ๔๙,๕๐๐ ลานลูกบาศกเมตร 
คิดเปนรอยละ ๑๐ ของปริมาณน้ํารายปของแมน้ําโขง – ลานชาง  

จากการศึกษาเบื้องตนแสดงใหเห็นวา เข่ือนไฟฟาพลังน้ําแบบกักเก็บ มีศักยภาพสําหรับการจัดการ
น้ําทวม ขณะท่ีเข่ือนไฟฟาพลังน้ําแบบน้ําไหลผาน (Run off) ยังไมสามารถคาดการณไดวาจะสามารถนํามาสู
การจัดการน้ําทวมไดอยางไร จึงเห็นควรท่ีจะมีการพัฒนากลยุทธดานการจัดการน้ําทวมโดยใชการบริหารเข่ือน
ไฟฟาพลังน้ํา/อางเก็บน้ํา ท้ังในระดับประเทศและภูมิภาค ขณะเดียวกันการควบคุมน้ําโดยเข่ือนไฟฟาพลังน้ํา  
ก็มีศักยภาพในการเพ่ิมปริมาณน้ําในชวงสถานการณน้ําแลงได ดังเชนกรณีเม่ือป ค.ศ. ๒๐๑๕ – ๒๐๑๖ ท่ีผานมา 
อยางไรก็ตาม หากเปนชวงฤดูน้ําแลง ซ่ึงเม่ือมีการเพ่ิมข้ึนของระดับและปริมาณน้ํา โดยมิไดมีการประสานและ
แจงขอมูลลวงหนา ก็ยอมทําใหเกิดผลกระทบตอประชาชนท่ีอาศัยอยูริมฝงแมน้ําโขง ท้ังในดานวิถีชีวิตและ
เศรษฐกิจ ไดแก การประมง การเกษตรริมฝง และธุรกิจในทองท่ีนั้น 

การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําอยางฉับพลัน พบวา ตั้งแตป ค.ศ. ๒๐๑๐ สังเกตุพบในสถานีอุทกวิทยา
เชียงแสน หลวงพระบาง เชียงคาน และโขงเจียม โดยเฉพาะในป ค.ศ. ๒๐๑๐ – ๒๐๑๗ ซ่ึงมีสาเหตุจากหลาย
ปจจัย ไมวาจะเปนการตกของฝน และการบริหารจัดการน้ําของเข่ือนไฟฟาพลังน้ํา ซ่ึงจําเปนตองมีการศึกษา
ตอไปในเชิงลึก รวมถึงการบริหารจัดการน้ําของเข่ือนไฟฟาพลังน้ํา ท่ีเปนผลจากการผลิตกระแสไฟฟา  
การเดินเรือ การระบายน้ําในชวงฤดูน้ํามาก และการระบายตะกอน  

การบริหารจัดการน้ําทวม น้ําแลง และการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําอยางฉับพลัน โดยอาศัยเข่ือน
ไฟฟาพลังน้ําและอางเก็บน้ํา จึงสมควรดําเนินการในเชิงบูรณาการท่ีจําเปนตองพิจารณาปจจัยจากนโยบายและ
การดําเนินงานดานตางๆ ท้ังดานพลังงาน การบริหารจัดการน้ําแลง/น้ําทวม การเดินเรือ สิ่งแวดลอม  
ความรวมมือระหวางประเทศ และวิถีชีวิตของประชาชน รวมถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยลวงหนา สําหรับ
สถานการณน้ําทวมและน้ําแลง รวมถึงการจําแนกพ้ืนท่ีเสี่ยงตอสถานการณตางๆ 

๔.๒ รายงานเลมท่ี ๒ กลไกการแลกเปลี่ยนขอมูลในภูมิภาคแมโขง – ลานชาง – โอกาสและความทาทาย 
จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลกรอบความรวมมือตางๆ ท่ีเก่ียวของในภูมิภาค พบวา มีกรอบ

ความรวมมือ ๓ กรอบ ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานทรัพยากรน้ําในลุมน้ําโขง 
– ลานชาง ซ่ึงมีสาระสําคัญและการดําเนินงาน ดังนี้ 

กรอบความรวมมือคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (MRC) มีการแลกเปลี่ยนขอมูลดานทรัพยากรน้ํา 
ตามท่ีกําหนดในความตกลงวาดวยความรวมมือเพ่ือการพัฒนาลุมแมน้ําโขงอยางยั่งยืน ค.ศ. ๑๙๙๕ และ
ระเบียบปฏิบัติดานการแลกเปลี่ยนขอมูลและขอสารสนเทศ ค.ศ. ๒๐๐๑ (PDIES) โดยกําหนดประเภทขอมูล
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ดานทรัพยากรน้ํา ท่ีจะมีการแลกเปลี่ยนกันระหวางประเทศสมาชิก รวม ๑๒ กลุมขอมูล รวมถึงมีการจัดทํา
ระบบพยากรณน้ําทวมและติดตามลําน้ํา เผยแพรเปนฐานขอมูลและเว็บไซด และในสวนท่ีเก่ียวของกับจีน ไดมี
การจัดทําความตกลงวาดวยการแบงปนขอมูลอุทกวิทยาของแมน้ําลานชางในฤดูน้ํามาก ตั้งแตป ค.ศ. ๒๐๐๘  

กรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง (MLC) มีการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการแบงปน
ขอมูลอุทกวิทยาของแมน้ําลานชางในฤดูน้ํามาก ลงนามเม่ือเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ และการแจงขอมูลการ
ระบายน้ําจากเข่ือนจิ่งหงของจีนลงสูแมน้ําลานชาง – แมน้ําโขง จํานวน ๑๒ ครั้ง ตั้งแตป ค.ศ. ๒๐๑๖ เปนตนมา 
รวมถึงการเห็นชอบขอเสนอกลไกการแลกเปลี่ยนขอมูลอุทกวิทยาในฤดูน้ํามาก  

จะเห็นไดวา แมวากรอบความรวมมือ MRC และ MLC จะมีการจัดทําระบบและการแลกเปลี่ยน
ขอมูลอุทกวิทยามาแลวอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามขอมูลอุทกวิทยาท่ีแลกเปลี่ยนอยูในปจจุบันยังจํากัดเฉพาะ
ขอมูลในชวงฤดูน้ํามาก (พฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกป) ซ่ึงไมครอบคลุมท้ังป และการแจงขอมูลกรณีฉุกเฉิน 
ในดานน้ําทวมและน้ําแลง ข้ึนอยูกับการพิจารณาของฝายจีน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากปจจัยการบริหารเข่ือนไฟฟา
พลังน้ําและการผลิตไฟฟา โดยยังไมมีความชัดเจนวา จะมีการแจงขอมูลภายใตสถานการณเชนไร จํานวนวันท่ี
จะมีการแจงขอมูลลวงหนา รวมถึงความแตกตางหรือนิยามของสภาวะปกติ หรือสถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึง
เปนการยากสําหรับประเทศทายน้ําในการพยากรณและแจงเตือนภัยลวงหนาเก่ียวกับสถานการณน้ําท่ีจะมีผล
ตอประชาชนริมฝงน้ํา และการตอบสนองสถานการณอยางทันทวงที 

กรอบความรวมมือวาดวยการเดินเรือพาณิชยในแมน้ําลานชาง – แมน้ําโขง (JCCCN) มีการจัดทํา
ความตกลงระดับรัฐบาล และบันทึกความเขาใจ ในสวนท่ีเก่ียวของกับการรักษาระดับน้ําข้ันตํ่าสุดใหเพียงพอ
กับการเดินเรืออยางปลอดภัย และการแบงปนขอมูลชองทางการเดินเรือและการไหลของน้ําตลอดท้ังป 
โดยเฉพาะในฤดูแลง เพ่ือใหการเดินเรือมีความปลอดภัย รวมถึงมีการพัฒนาเว็บไซดท่ีมีขอมูลดานน้ําเพ่ือ
จุดประสงคการเดินเรือ ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางการพัฒนา โดยยังไมมีความกาวหนามากนัก 

๔.๓ รายงานเลมท่ี ๓ เวทีสําหรับความรวมมือในลุมน้ําโขง – ลานชาง – การเพ่ิมพูนความรวมมือ
ดานการแลกเปลี่ยนขอมูล การรวมศึกษา และความรวมมืออ่ืนๆ 

ความทาทายเชิงนโยบาย จากการศึกษาและขอมูลทางวิทยาศาสตรแสดงใหเห็นวา สถานการณ 
ท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางสุดข่ัว เกิดข้ึนในลุมน้ําโขง – ลานชาง อยางตอเนื่อง  
มีความรุนแรงมากข้ึน และนํามาซ่ึงความไมแนนอนของการไหลของน้ําในแมน้ําโขงในอนาคต การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานน้ํา ไมวาจะเปนเข่ือนไฟฟาพลังน้ํา อางเก็บน้ําขนาดใหญ เพ่ิมโอกาสใหเกิดการปรับตัวตอ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อยางไรก็ตามจากการติดตามขอมูลระดับน้ําจากสถาน ี
อุทกวิทยา ๔ แหงในชวงตนของลุมน้ําโขงตอนลาง แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําอยางฉับพลัน 
ตั้งแตป ๒๐๑๔ เปนตนมา ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากปริมาณฝนตกอยางรุนแรงในพ้ืนท่ีทายเข่ือน หรือสาเหตุอ่ืนๆ  
ท่ีจําเปนตองพิสูจนตอไป ขณะเดียวกันการบริหารจัดการเข่ือนไฟฟาพลังน้ํา ก็มีสวนในการควบคุมน้ําทวม  
การบรรเทาน้ําแลง และสนับสนุนการเดินเรือ แมวาในทางตรงขามก็นํามาซ่ึงความเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม  
การพังทลายของตลิ่ง และผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนริมฝง 

ขอคนพบของความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลน้ํา พบวา ไดมีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง 
ภายใตหลายกรอบความรวมมือ ซ่ึงทุกฝายตางเห็นถึงประโยชนรวมกันของการพัฒนาความรวมมืออยางใกลชิด
ของประเทศสมาชิก บนพ้ืนฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การพัฒนาการจัดการเข่ือนไฟฟาพลังน้ํา และการแลกเปลี่ยนขอมูล ในรูปแบบท่ีไมทับซอน 
หากแตเปนการพัฒนาจากสิ่งท่ีมีอยู ซ่ึงจากการศึกษาวิเคราะหความรวมมือขององคกรลุมน้ําระหวางประเทศอ่ืนๆ 
เปนท่ีนาสังเกตวา การแลกเปลี่ยนขอมูลน้ํามิใชข้ันแรกของการพัฒนาความรวมมือเสมอไป ในบางครั้งก็เปน
การดําเนินการไปพรอมกัน หรือดําเนินการภายหลังจากกิจกรรมความรวมมืออ่ืนๆ ไมวาจะเปนการศึกษาและ
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วิจัยรวม การแลกเปลี่ยนทางเทคนิค หรือโครงการรวมท่ีเกิดประโยชนตอทุกฝาย และในบางครั้งแมวาจะมี 
การจัดทําขอตกลงหรือสนธิสัญญาเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนขอมูลน้ําแลว หากไมมีการกําหนดประเภทขอมูล
และวิธีการจัดการขอมูลเหลานั้น ก็ยอมทําใหการแลกเปลี่ยนขอมูลน้ําไมประสบผลสําเร็จอยางท่ีกําหนดไว  

การบูรณาการระบบการติดตามสารสนเทศและจัดการขอมูลของ MRC และระบบขอมูลระดับชาติ 
ท่ีกําหนดข้ึนใน MLC ซ่ึงดําเนินอยูในขณะนี้ สามารถเพ่ิมศักยภาพการแลกเปลี่ยนขอมูลและสารสนเทศดานน้ํา
ท่ีมีอยูได รวมไปถึงการประเมินถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําอยางฉับพลัน และการตอบสนองตอ
ประเด็นดังกลาว โดยอาศัยการประสานขอมูลการบริหารจัดการเข่ือนไฟฟาพลังน้ําและโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนๆ 
ดานน้ํา ท้ังในแมน้ําสายประธานและลําน้ําสาขา และการพัฒนาระบบเตือนภัยลวงหนา ขณะเดียวกันการเพ่ิม
บทบาทและการมีสวนรวมของหนวยงานภาคพลังงาน ก็เปนสิ่งท่ีจําเปนตองดําเนินการควบคูกัน  

    
 

 

     กรมทรัพยากรน้ํ ารวมลงนามบันทึกขอตกลง 
ความรวมมือ (MOU) การบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน พ้ืนท่ียึดคืนตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติท่ี 36/2559 และพ้ืนท่ีโครงการ 
จัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เม่ือวันท่ี 
27 ธันวาคม 2561 ณ หองประชุม 115 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ โดยมี นายสุวัฒน เปยมปจจัย 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํารวมลงนาม MOU ดังกลาว 
พรอมดวยคณะผูบริหาร และขาราชการกรมทรัพยากรน้ํา
เขารวมงาน 
     บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) การบูรณาการ
พัฒนาพ้ืนท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดิน พ้ืนท่ียึดคืนตามคําสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 36/2559 
และพ้ืน ท่ี โครงการจัด ท่ี ดิน ทํากินใหชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล จัดทําข้ึนโดย สํานักงานการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) รวมกับ 8 หนวยงาน 
ไดแก  กรมทรัพยากรน้ํ า กรมทรัพยากรน้ํ าบาดาล  
กรมชลประทาน การไฟฟาสวนภูมิภาค กรมพัฒนา

กรมทรัพยากรน้ํารวมลงนาม MOU 8 หนวยงาน ผนึกกําลังยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
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พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กรมพัฒนาท่ีดิน 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน เพ่ือมุงหวังใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีปฏิรูป
ท่ีดิน ท่ี ได รับการจัดสรรท่ีดินใน เขตปฏิ รูป ท่ี ดิน  
มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐานจําเปนท่ี
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและใชประโยชนไดมากข้ึน 
รวมท้ังไดรับการสงเสริมพัฒนาอาชีพใหเกษตรกรมี
ความอยูดีกินดี มีรายไดม่ันคง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
สามารถอยูในพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินไดอยางยั่งยืน 

        ท้ังนี้ กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการโครงการบูรณาการพ้ืนท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดิน ไดแก การสํารวจสภาพ
ภูมิประเทศและการรับฟงความคิดเห็น การออกแบบรายละเอียดของการกอสราง รวมท้ังสิ้น 86 โครงการ 
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2562 ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางการรวบรวมขอมูลความกาวหนาการดําเนินโครงการจาก
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 และสวนกลาง เพ่ือรายงาน สปก. ทราบตอไป 
 

 
     กรมทรัพยากรน้ํารวมลงนามบันทึกความเขาใจ 
วาดวยความรวมมือทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ํา กับกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2562 ณ กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเอนก 
ชมพานิชย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา พรอมคณะ 
เขารวมงาน 
     บันทึกความเขาใจฉบับดังกลาว มีวัตถุประสงค 
เพ่ือรวมกันดําเนินงานดานการบริหารจัดการน้ําอยาง

บูรณาการในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน โดยมุงเนนความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนขอมูล วิชาการ และวางแผน 
การปฏิบัติการรวมกัน เพ่ือนํามาสูการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝนอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
รองรับภาวะวิกฤติ และภัยพิบัติดานน้ําไดอยางเหมาะสม ในการนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรไดนําขอมูล
การวิเคราะหความชื้นในดินท่ีวิเคราะหโดยศูนยปองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา นําไปใชประกอบการวางแผน 
การบินทําฝนหลวงในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

กรมทรัพยากรน้ํารวมลงนาม MOU กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
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     กรมทรัพยากรน้ําโดย นายสุวัฒน เปยมปจจัย 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําไดรวมลงนามความรวมมือ 
(MOU) ดานวิชาการ กับนายสุภัทร จําปาทอง เลขาธิการ
สภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
เม่ือวัน ท่ี 31 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค 
เพ่ือรวมกันดําเนินงานดานการสงเสริมการจัดการน้ํา 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด และใหความสําคัญในการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู  สร างองค ความรู  สร างสรรค
นวัตกรรมดานการจัดการน้ําแบบมีสวนรวม ตลอดจน

การสรางและสนับสนุนเครือขายในชุมชนใหมีความเขมแข็งและมีความเขาใจอันดีตอกัน ผานกิจกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหเกิดกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมการจัดการน้ําของชุมชนอยางยั่งยืน โดยมี
การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมผูใชน้ํา/เครือขายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแลว จํานวน 6 ครั้ง ซ่ึงมีผูแทน
กลุมผูใชน้ํา เครือขายรักษน้ําฯ เครือขายบริหารจัดการน้ํา เครือขาย ทสม. ผูแทน อปท. ผูแทนภาคเอกชน 
ผูแทนหนวยงานภาครัฐ และเจาหนาท่ีสวนประสานและบริหารจัดการลุมน้ํา เขารวมการประชุมดังกลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมทรัพยากรน้ํารวมลงนาม MOU กับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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กรมทรัพยากรน้ํา โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 สวนประสานและบริหารจัดการลุมน้ําปงตอนบน 
ใหความรวมมือในเชิงขอมูลบริบทลุมน้ํา และรวมประสานงานกับเครือขายลุมน้ํา การสรางกระบวนการ
เชื่อมโยงเครือขายลุมน้ํา กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดย รองศาสตราจารย ดร.สัจจา บรรจงศิริ 
และคณะ ในงานศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุมน้ํ าตางๆ โดยเฉพาะโครงการวิจัย เรื่อง  
“การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําพ้ืนท่ีลุมน้ําปง” ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 และภายใต
ทุนอุดหนุนการวิจัยแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ใหดําเนินการวิจัย
ในพ้ืนท่ีลุมน้ําปงตอนบน จํานวน 2 เรื่อง คือ  

๑. “บทเรยีน การจัดการเรียนรูเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติดานน้ําและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ของชุมชน เพ่ือสรางความตระหนักและสงเสริมการพัฒนาเครือขายภาคประชาชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําปง วัง ยม นาน 
และเจาพระยาตอนบน” โดยมีกลุมเปาหมายคือกลุมเครือขายคลองแมขา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม โดยกลุมเครือขายไดนําเสนอโครงการบริหารจัดการน้ําของชุมชน เรื่อง“วิกฤตคลองแมขาตองรวมมือ
แกไข” โดยกระบวนการสรางเครือขายการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําประกอบดวย ๕ 
ข้ันตอน ดังนี้ 

1) ข้ันตอนการสรางความตระหนัก (ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประชุมชี้แจงโครงการจัด
กระบวนการเรียนรู) 

2) ข้ันตอนการติดตอสื่อสารกับชุมชนท่ีจะเขามารวมเปนเครือขาย (ประสานผูนําชุมชน ศึกษา
บริบทชุมชน) 

3) ข้ันตอนการสรางพันธกรณี (ระเบียบเครือขาย กองทุนเครือขาย) 
4) ข้ันตอนการพัฒนาความสัมพันธ (คัดเลือกคณะทํางาน กําหนดบทบาท จัดทําแผน ทํากิจกรรมรวมกัน) 
5) ข้ันตอนการสงเสริมการขับเคลื่อนเครือขาย (จัดตั้งกองทุนเพ่ือใชพัฒนากิจกรรมของเครือขาย  

ใชสื่อออนไลนติดตอประสานงานกัน) 

ผลประโยชนท่ีไดรับ 
๑. กลุมเครือขายคลองแมขา และผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ ๘๐ มีความรูความเขาใจและมีการทํา

กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืน 

๒. ได SWOT ของลุมน้ําปง และกลุมเครือขายคลองแมขา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
ไดรับการสงเสริมและขยายผลการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืน  

    

การดําเนินงานโครงการวิจัย ความรวมมือระหวางสวนประสานและบริหารจัดการลุมน้ําปงตอนบน 
สทภ.๑ และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (มสธ.) 
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๒. “โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของเครือขายชุมชนดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมในพ้ืนท่ีลุมน้ําปงตอนบน” โดยมีกลุมเปาหมายเปนกลุมผูใชน้ําในพ้ืนท่ีท่ีจัดตั้งโดย 
กรมทรัพยากรน้ํา จํานวน ๒๓ กลุมเครือขาย และเครือขายอ่ืนๆ อีก ๒ กลุมเครือขาย รวมท้ังสิ้น ๒๕ กลุม
เครือขาย โดยไดจัดปฐมนิเทศใหแกกลุมเครือขายฯ เม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว 
โฮเต็ล แอนดคอนเว็นชั่น เซ็นเตอร จังหวัดเชียงใหม และชี้แจงแผนการดําเนินงานของโครงการวิจัย แบงเปน 
๔ ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี ๑ : ประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจกับกลุมผูใชน้ํา 
ระยะท่ี ๒ : นักวิจัยสัมภาษณคณะกรรมการและสมาชิกกลุมผูใชน้ํา เพ่ือศึกษาบริบทและจัดทําสื่อ 

ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
ระยะท่ี ๓ : การจัดการเรียนรู โดยกลุมเครือขายท่ีเขารวมท้ัง ๒๕ กลุมเครือขายไดจัดกิจกรรม เชน 

ขุดลอกลําเหมือง ซอมแซมลําเหมือง ทําสะพานขามลําเหมือง กําจัดวัชพืช ทําฝายก้ันน้ํา พัฒนาอางเก็บน้ํา 
เลี้ยงผีขุนน้ํา เลี้ยงผีฝาย จัดกิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึกอนุรักษ ทําบอดักไขมัน ปลูกพืชผักสวนครัวตาม
เศรษฐกิจพอเพียง 

ระยะท่ี 4 : การจัดทําแผนพัฒนาเครือขายฯ 
1) จัดทํารางแผนพัฒนาเครือขายฯ เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม 

แกรนดวิว โฮเต็ล แอนด คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร จังหวัดเชียงใหม ในจํานวนนี้เปนผูแทนกลุมท้ัง 25 กลุม  
ของ พ้ื น ท่ี ลุ มน้ํ าป งตอนบน  จํ าน วน  150 คน  ป ระกอบด วย  เจ าห น า ท่ี จ ากกรมทรัพ ยากรน้ํ า 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสวนราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เรื่องการจัดทําระเบียบเครือขายฯ ระเบียบ
กองทุน การวิเคราะห SWOT และการจัดทําแผนบูรณาการของเครือขายฯ เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2562  
ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย ผูแทนกลุมท้ัง 25 กลุม จํานวน 50 คน เจาหนาท่ีจากกรมทรัพยากรน้ํา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสวนราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของ จํานวน 20 คน โดยแผนบูรณาการของ
เครือขายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนในลุมน้ําปงตอนบน มี ๖ ดาน ดังนี้ 

แผนบูรณาการท่ี ๑ ดานการจัดการเครือขายและการขับเคลื่อนนโยบาย 
แผนบูรณาการท่ี ๒ ดานการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรน้ํา 
แผนบูรณาการท่ี ๓ ดานการพัฒนาศักยภาพและหนุนเสริมกลุมเครือขาย 
แผนบูรณาการท่ี ๔ ดานการระดมทุน 
แผนบูรณาการท่ี ๕ ดานการสื่อสาร/ประชาสัมพันธและรณรงคสรางจิตสํานึกและ

ความตระหนัก 
แผนบูรณาการท่ี ๖ ดานการจัดการทรัพยากรน้ํารวมกัน  

เม่ือวันอังคารท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชไดจัดประชุมคณะกรรมการ
เครือขายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนในลุมน้ําปงตอนบน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ณ โรงแรมเชียงใหม  
แกรนดวิว โฮเต็ล แอนด คอนเว็นชั่นเซ็นเตอร จังหวัดเชียงใหม เพ่ือสงมอบคืนใหกับกลุมเครือขายผูใชน้ํา และ
แผนการเสนอขอทุนโครงการวิจัยท่ีจะดําเนินการตอไปในลุมน้ําปงตอนบน โดยมี นายชัยณรงค กันทะพรม 
ประธานคณะกรรมการเครือขายเปนประธานการประชุม เพ่ือแจงใหทราบเก่ียวกับการจัดทําฐานขอมูลบริบท
ชุมชนของกลุมผูใชน้ําในเครือขาย และแผนนโยบายและยุทธศาสตรของเครือขายและของลุมน้ํา รวมท้ังพิจารณา
ผูดํารงตําแหนงตางๆ ของคณะกรรมการฯ ท่ีปรึกษาและวางแนวทางการจัดกิจกรรมของเครือขาย พรอมรับมอบ
เงินกองทุนจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ ผูแทนโครงการวิจัย  



รายงานประจําป 2562 กรมทรัพยากรน้ํา 
 

 
111 

ผลประโยชนท่ีไดรับ 
๑. สมาชิกผูใชน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําปงตอนบน (จํานวน ๒๕ กลุม รวม ๓๗๕ คน) ไดมีโอกาสเรียนรู 

เพ่ือเสริมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ซ่ึงโครงการวิจัยไดจัดทําสื่อการเรียนรูองคความรูตางๆ 
ผูเรียนสามารถเรียนรูภัยพิบัติดานน้ํา ผานแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เรียนรูไดทุกเวลาโอกาส สามารถเรียนซํ้าได
โดยภาครัฐไมเสียงบประมาณมากในการจัดฝกอบรมใหความรู ซ่ึงโครงการวิจัยไดจัดทําคูมือผูจัดการเรียนรูให
กลุมเครือขาย และไดรับการสนับสนุนงบประมาณกลุมละ ๕,๐๐๐ บาท  

๒. กลุมผูใชน้ําจํานวน ๒๕ กลุม ไดรวมกันเปนเครือขายกลุมผูใชน้ํา ๑ กลุม ทางโครงการวิจัยได
สนับสนุนงบประมาณเริ่มตนเปนกองทุนของกลุมผูใชน้ําลุมน้ําปงตอนบน เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใหกลุม
เครือขายผูใชน้ํานําไปจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเสริมสรางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

๓. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณตางๆ ระหวางกลุมผูใชน้ํา มีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํารวมกัน เรียนรูจากกรณีศึกษาของแตละกลุม ศึกษาชุมชนตนแบบท่ีมี 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท่ีดีในพ้ืนท่ีลุมน้ําปงตอนบน 

๔. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลุมโดยการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
ครบในพ้ืนท่ีท้ัง ๒๕ กลุม โดยโครงการวิจัยไดสนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรม กลุมละ ๕,๐๐๐ บาท 
เปนเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท กิจกรรมกลุมอาทิเชน การเลี้ยงผีขุนน้ํา การซอมแซมเหมืองฝาย การขุดลอกเหมือง 
พัฒนากําจัดวัชพืชบริเวณอางเก็บน้ํา กิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

๕. ไดสรุปถอดบทเรียนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีของตนเอง เพ่ือทบทวนสถานการณและ
สภาพปญหา เพ่ือนํามาแกไขเฝาระวัง ปองกันไมใหเกิดปญหา และเปนแนวทางในการพัฒนากลุม/พ้ืนท่ีของตนเอง  

๖. ไดปรับปรุง และจัดทําฐานขอมูลกลุมผูใชน้ํา และเครือขายใหเปนปจจุบัน 
๗. ไดแผนบูรณาการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนในของลุมน้ําปงตอนบน 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําป 2562 กรมทรัพยากรน้ํา 
 

 
112 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดงานมหกรรม "ไมมีคา ปาชุมชน คนอยูกับปา  
เพ่ิมคุณคาทะเลไทย ใสใจสิ่งแวดลอม พรอมน้ําในไรนา มีประปาทุกครัวเรือน" จํานวน 4 ภาค ไดแก ภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความรูและเขาใจ 
ในภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีหนวยงานในสังกัด ทส. ตั้งจุดบริการ  
“คลินิก ทส.” ใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีพรอมใหคําปรึกษาและรับเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

กรมทรัพยากรน้ํา ไดเขารวมการจัดงานมหกรรมฯ ดังกลาวท้ัง 4 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 15 - 17 กุมภาพันธ 2562 ณ สถาบันประชารัฐพิทักษปา จังหวัดแพร  
ครัง้ท่ี 2 วันท่ี 22 - 24 กุมภาพันธ 2562 ณ อุทยานมังกรสวรรค จังหวัดสุพรรณบุรี 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 1 - 3  มีนาคม 2562 ณ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๗ จังหวัดขอนแกน 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 8 - 10 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 
โดยไดจัดนิทรรศการเผยแพรประชาสัมพันธหนวยงาน นําเสนอภารกิจใหประชาชนผูมารวมงาน 

ไดรับทราบ ไดแก โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา โครงการระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย  
ระบบเตือนภัยลวงหนา การติดตามงานดวย CCTV การเจาะสํารวจชั้นดิน การใหความชวยเหลือภัยแลง และ
การรายงานสถานการณลุมน้ําชีรายวัน รวมท้ังมีการนําผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการระบบกระจายน้ํา
ของกรมทรัพยากรน้ํามาแสดงภายในบูทและแจกประชาชนภายในงาน เปนตน 

    

    

 

 

งานมหกรรม "ไมมีคา ปาชุมชน คนอยูกับปา เพ่ิมคุณคาทะเลไทย ใสใจส่ิงแวดลอม พรอมน้ําในไรนา  
มีประปาทุกครัวเรือน"  
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ภายใตแผนสงเสริมคุณธรรมและคุมครองจริยธรรม ประจําป พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตรท่ี 1  
ปลูกและปลุกจิตสํานึกคุณธรรมและจริยธรรมในองคกร กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาความรู 
และปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม การบําเพ็ญประโยชนความรับผิดชอบตอสังคม การตอตานการทุจริต 
เรียนรูธรรมะ วัฒนธรรมตามวิถีพุทธ ฝกตนใหเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดี ใหแกบุคลากรสังกัดกรมทรัพยากรน้ํา 
โดยการดําเนินโครงการดังกลาว ประกอบดวย 

โครงการพบพระพบธรรม  
 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 วัดชัยพฤษมาลา  
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 วัดใหม (ยายแปน)  
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 วัดตลิ่งชัน  
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 6 กันยายน 2562 วัดประชาศรัทธาธรรม  
 
 
 

      

โครงการสัมมนาสุขใจไหวพระเกาวัด วันท่ี 19 กันยายน 2562 ณ จังหวัดนครนายก 

      

 

 

โครงการภายใตแผนสงเสริมคุณธรรมและคุมครองจริยธรรม กรมทรัพยากรน้ํา ประจําป พ.ศ. 2562  
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โครงการธรรมะหลักสูตร “นั่งสมาธิ” เพ่ือเสริมสรางสมาธิ สติในการดําเนินชีวิต 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2562  
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20 มิถุนายน 2562  
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562  
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 22 สิงหาคม 2562  
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 26 กันยายน 2562 
ณ กรมทรัพยากรน้ํา 
 
 

      

โครงการปนน้ําใจเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอม วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562  
ณ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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กรมทรัพยากรน้ําโดยศูนยปองกันวิกฤติน้ํา ไดลงพ้ืนท่ีสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 เพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภาวะน้ําทวมและภาวะน้ําแลง ตามปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ และมีการจัดทําเปนคูมือ/เลมแผนปฏิบัติการ ท้ังนี้สามารถดูรายละเอียด
แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภาวะน้ําทวมและภาวะน้ําแลงดังกลาว ไดทาง QR code ดานลางนี้ 

      

       

       

       

แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภาวะน้ําทวมและภาวะน้ําแลง  
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     กรมทรัพยากรน้ําไดจัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะภายในกรมทรัพยากรน้ํา เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 
นําโดย นายสุวัฒน เปยมปจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เปนประธานการจัดกิจกรรม ซ่ึงกรมทรัพยากรน้ํา 
ไดกําหนดใหวันนี้เปนวันเริ่มตนของมาตรการการ ลด ละ เลิก ใชถุงพลาสติกและโฟมโดยพรอมเพรียงกัน 
ท้ังกรมทรัพยากรน้ําสวนกลาง และสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 

     

    
 

 

     กรมทรัพยากรน้ํารวมรับฟงปญหาและหาแนวทาง 
แกไขผลกระทบจากปญหาน้ําเค็มรุกล้ําพ้ืนท่ีการเกษตร
และการจราจรบริเวณทางเขาคุงบางกระเจา ตามขอ
รอ งเรียนของประชาชน ให กลั บมาใช ป ระโยชน 
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2562 
นําโดย นายสุวฒัน เปยมปจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 
พรอมคณะผูบริหารกรมทรัพยากรน้ํ า หนวยงาน
ราชการในพ้ืนท่ี อาทิ กรมชลประทาน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน นายอําเภอพระประแดง เครือขายภาค

ประชาชน และผูท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีคุงบางกะเจา จํานวน 6 ตําบล  
ท้ังนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีขอสั่งการใหกรมทรัพยากรน้ํา 

หาสาเหตุของปญหาท่ีแทจริงในพ้ืนท่ี และเรงหาแนวทางในแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี 

กรมทรัพยากรน้ําลงพ้ืนท่ีคุงบางกะเจา เรงแกปญหาน้ําเค็มรุก 

กรมทรัพยากรน้ํารวมสนองนโยบายรัฐบาลจัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะภายในกรมทรัพยากรน้ํา 
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คุงบางกระเจาตามนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนภายใตการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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สวนท่ี 5 
         ภาคผนวก 
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คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาการจัดทํารายงานประจําปของกรมทรัพยากรนํ้า 
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คณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา 
นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

นายอธิวัฒน  สุคนธประดิษฐ  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 
นายเสนห  สาธุธรรม  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

 

หนวยงานสนับสนุนขอมลู 
สํานักผูตรวจราชการ 

สํานักงานเลขานุการกรม 
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา 

สํานักพัฒนาแหลงน้ํา 
สํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา 

สํานักสงเสริมและประสานมวลชน 
สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

สํานักบริหารจัดการน้ํา 
สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ 
สํานักบริหารจัดการลุมน้ําระหวางประเทศ 

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา 
ศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กลุมนิติการ 

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 
 

รวบรวม เรียบเรียง จัดทาํ 
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา 

สํานักงานเลขานุการกรม 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

กรมทรพัยากรนํ้า 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม 

180/3 ถ.พระรามที ่6 แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทร 1310 กด 5 

www.dwr.go.th 
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