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สวนท่ี 1 

ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน 
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ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน 
 

วิสัยทัศน 

“องคกรหลักบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝนอยางพอเพียง สมดุล และยั่งยืน  

โดยหลักประชารัฐภายในป 2580” 

 

คานิยม 

มุงผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ประสาน สามัคคี 

 

ภารกิจ 

กรมทรัพยากรน้ํา เปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมทรัพยากรน้ํา 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 

และ ท่ี 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 
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พันธกิจ 

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 และจัดการสภาวะวิกฤติ 

 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน 

1. อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ํา และระบบกระจายน้ําเพ่ือตอบสนองความตองการใชน้ํา 

ในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝนรวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพ้ืนท่ีชุมน้ํา 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา คาดการณ เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤติ 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. แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

1) พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพ่ือการบริหารจัดการน้ํา และการกํากับ ดูแล ควบคุม

ใหเปนไปตามกฎหมาย 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ํา ปรับปรุงสิ่งกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ํ าท่ี มีอยู เดิม ให มี

ประสิทธิภาพและความพรอมในการใชงาน 

3) เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา คาดการณ เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤติ รวมถึงการรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
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3. แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรัพยากรน้ํา 

1) อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ํา และระบบกระจายน้ําเพ่ือตอบสนองความตองการใชน้ํา 

ในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพ้ืนท่ีชุมน้ํา 

2) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา 

3) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไกการมีสวนรวมของกลุมเครือขายผูใชน้ําในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา 
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ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรชาติสูแผนงานกรมทรัพยากรนํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(2560-2564) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนา

อยางย่ังยืน 

แผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป 
ดานท่ี 1 การจัดการน้ําอุปโภค 

ดานท่ี 2 การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต 

ดานท่ี 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

ดานท่ี 4 การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

ดานท่ี 6 การบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(2561-2580) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 
ตอส่ิงแวดลอม 

ประเด็นท่ี 1 สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

ประเด็นท่ี 5 พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตร 
ตอส่ิงแวดลอม 

 
 

เปาหมาย 
การใหบริการกระทรวง 

 

สรางความม่ันคงดานทรัพยากรน้ํา 

แผนงาน 
กรมทรัพยากรน้ํา 

 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

2. แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอม 

3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

เปาหมายการใหบริการ 

กรมทรัพยากรน้ํา 

 

1. อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ํา และระบบกระจายน้ํา  
เพ่ือตอบสนองความตองการใชน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝนรวมถึงการรักษา
สมดุลระบบนิเวศและพ้ืนท่ีชุมน้ํา 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา คาดการณ เตรียมการและจัดการ
สภาวะวิกฤติ รวมถึงการรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

3. ประปาสัมปทาน และระบบประปาหมูบาน ไดรับการกํากับ ดูแล 
ติดตาม ประเมินคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน การใชน้ํามีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพ่ือการบริหาร
จัดการน้ํา และการกํากับ ดูแล ควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย 

5. พัฒนา ความรวมมือ นวัตกรรม งานวิจัย เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ํา 

6. ปรับปรุงองคกรและบุคลากรสูราชการ 4.0 

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (23 แผน) 

ประเด็นท่ี 19 การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 
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งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายการ 
งบประมาณ 

ตาม พ.ร.บ. 

งบสุทธิท่ีไดรับ 

หลังโอนเปล่ียนแปลง 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

รอยละการใชจาย

งบประมาณ 

งบบุคลากร 738,551,500.00 738,551,500.00 746,652,400.00 101.10 

งบดําเนินงาน 109,731,400.00 105,723,200.00 103,733,500.00 98.12 

งบลงทุน 3,200,500,600.00 2,812,669,800.00 1,398,661,600.00 49.73 

งบรายจายอ่ืน 412,393,800.00 385,824,400.00 165,170,200.00 42.81 

รวม 4,461,177,300.00 4,042,768,900.00 2,414,217,800.00 59.72 

 

 
หนวย : ลานบาท 
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การเปรียบเทียบงบประมาณ ป 2562 และป 2563 

รายการ 
งบประมาณ ผลการเปรียบเทียบ 

ป 2562 ป 2563 เพ่ิมข้ึน (+) / ลดลง (-) รอยละ 

งบบุคลากร 737,920,000 738,551,500 631,500 0.09 

งบดําเนินงาน 110,252,700 109,731,400 -521,300 -0.47 

งบลงทุน 3,517,347,500 3,200,500,600 -316,846,900 -9.01 

งบเงินอุดหนุน 31,244,900 - -31,244,900 -100.00 

งบรายจายอ่ืน 203,704,700 412,393,800 208,689,100 102.45 

รวมท้ังส้ิน 4,600,469,800 4,461,177,300 -139,292,500 -3.03 

 

หนวย : ลานบาท 
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สวนท่ี 2 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

1. ผลการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิติราชการ 

รายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

กรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 

นํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ ขั้นต่ํา 

(50) 

มาตรฐาน 

(75) 

ขั้นสูง 

(100) 

1. ความสําเร็จของการพัฒนาแหลงนํ้า 

1.1 จํานวนแหลงนํ้าที่

ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู 

พัฒนาเพ่ือตอบสนอง

ความตองการใชนํ้า 

ในพ้ืนที่นอกเขต

ชลประทาน 

53  แหง 53 แหง 

ปริมาณน้ํา และ

ครัวเรือนไดรับ

ประโยชน 

รอยละ 80 ของ

เปาหมาย  

(56 ลานลูกบาศก

เมตร 

61,672 ครัวเรือน) 

53 แหง 

ปริมาณน้ํา และ

ครัวเรือนไดรับ

ประโยชน  

รอยละ 100 ของ

เปาหมาย  

(56 ลานลูกบาศก

เมตร 

61,672 ครัวเรือน) 

20 • 25 แหง 

• ปริมาณน้ํา 32.15 ลานลูกบาศก

เมตร (รอยละ 57.41)  

• ครัวเรือนไดรับประโยชน 6,194 

ครัวเรือน (รอยละ 10) 

• ปรับแผนสงผลเปาหมายเพิ่ม จํานวน 

37 แหง มีปริมาณความจุเก็บกกั 

จํานวน 6.10 ลานลูกบาศกเมตร 

ครัวเรือนไดรับประโยชน จาํนวน 

15,093 ครัวเรือน และพื้นที่

การเกษตรไดรับประโยชน จํานวน 

14,236 ไร 

1. เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรค COVID-19 

สํานักงาน ก.พ.ร. จึงเสนอ

คณะรัฐมนตรีไมนําผลการ

ดําเนินงานของสวนราชการมา

ประเมินผลตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการฯ จึงไมไดพิจารณา

อุทธรณกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ

เหตุที่สวนราชการไมสามารถ

ควบคุมได 

ทั้งนี้ หากรับอุทธรณตัวชี้วัดตาม

ขอเสนอของ ทน. เนื่องจากเหตุ

สุดวิสัย ผลการดําเนินการของ 

ทน. จะเปนไปตามคาเปาหมาย

ขั้นสูงในทุกตัวชี้วัด  

2. ควรกําหนดเง่ือนไขกรณี 

เหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถควบคุมได 

ไวในรายละเอียดตัวชี้วัดในขั้นตอน

การกําหนดตัวชี้วัด เชน กรณี

จําเปนตองยกเลิกโครงการหรือ 

ปรับแผน กรณีติดปญหากรรมสิทธิ์

ที่ดิน และกรณีสัญญาส้ินสุดหลัง 

30 ก.ย. 63 ควรประเมินผลตาม

แผน ณ 30 ก.ย. 63  เพื่อใหสวน

ราชการสามารถบริหารใหบรรลุ

เปาหมายไดอยางมีประสิทธภิาพ 

 

1.2 จํานวนระบบ

กระจายนํ้าที่ไดรบัการ

พัฒนาเพ่ือนตอบสนอง

ความตองการใชนํ้าใน

พ้ืนที่นอกเขต

ชลประทาน 

 86 แหง 

 

86 แหง + 

ครัวเรือนและพ้ืนที่

ไดรับประโยชน 

รอยละ 80 ของ

เปาหมาย 

(36,858 ครัวเรือน 

พ้ืนที่ไดรับประโยชน 

100,767 ไร) 

86 แหง + 

ครัวเรือนและพ้ืนที่

ไดรับประโยชน 

รอยละ 100 ของ

เปาหมาย 

(36,858 ครัวเรือน 

พ้ืนที่ไดรับประโยชน 

100,767 ไร)  

20 • 26 แหง 

• ครัวเรือนไดรับประโยชน 11,009 

ครัวเรือน (รอยละ 29.86) 

• พื้นที่เปาหมายไดรับประโยชน 

23,329 ไร (รอยละ 23.15) 

• ปรับแผนสงผลเปาหมายเพิ่มเติม 

จํานวน 28 แหง ครัวเรือนไดรับ

ประโยชน จํานวน 3,461 

ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร

ไดรับประโยชน จาํนวน 9,373 ไร 

2. ความสําเร็จของการ

ประกาศแจงเตือนภัย

ลวงหนาไดทันเหตุการณ 

นํ้าทวม นํ้าปาไหลหลาก 

รอยละ 100 - รอยละ 100 + 

รายงานสรุปผล 

การแจงขอมูล 

เพ่ือการเตือนภัยและ

ลดความสูญเสีย  

ทุก 6 เดือน  

และ 12 เดือน 

 

 

 

25 ผลการดําเนินการเปนไปตาม 

เปาหมายขั้นสูง 
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ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 

นํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ ขั้นต่ํา 

(50) 

มาตรฐาน 

(75) 

ขั้นสูง 

(100) 

3. ความสําเร็จของการ

พัฒนาฐานขอมูล

ทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่

เกษตรนํ้าฝน 

รอยละ 100 

ตามแผน ก.ย. 

63 

รอยละ 100  

ตามแผน ณ ก.ย. 63 

+ 

มีผลการนําขอมูล

ไปใชประโยชน

ของผูบริหาร 

กรมทรัพยากรน้ํา 

รอยละ 100  

ตามแผน ณ ก.ย. 63 

+มีการนําขอมูล 

ไปใชประโยชน 

ของผูบริหาร 

กรมทรัพยากรน้ํา  

+ ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของ

ผูใชงานระดับ

ผูบริหารกรม

ทรัพยากรน้ําไมนอย

กวารอยละ 70 

25 ผลการดําเนินการเปนไปตาม 

เปาหมายขั้นสูง 

4. คะแนนความสามารถ

ในการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs) ของประเทศ

ดานการบริหารจดัการนํ้า 

78.30 80.00 85.00 5 76.10 

(ทน. ขออุทธรณโดยยกเลิกตัวชี้วัด) 

5. ความสําเร็จของการ

จัดทํา Big Data  

ดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

1. ฐานขอมูล 

ดานทรัพยากร

ทางบก ดาน

สิ่งแวดลอม 

ดานทรัพยากร

ทางทะเลและ

ชายฝง และ

ดานทรัพยากร

น้ํา ครบถวน

และเปน

ปจจุบัน  

2. มีการจัดทํา

ระบบสนบัสนุน

การตัดสินใจ 

เพ่ือใชสนับสนุน

ผูบริหาร 

จํานวน 2 โจทย 

(ดานทรัพยากร

ทางบก: พ้ืนที่สี

เขียว) และ 

(ดาน

สิ่งแวดลอม: 

สถานการณฝุน

ละออง pm 2.5 

/ pm 10)  

 

1. ฐานขอมูล 

ดานทรัพยากร

ทางบก ดาน

สิ่งแวดลอม ดาน

ทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง 

และดาน

ทรัพยากรน้ํา 

ครบถวนและเปน

ปจจุบัน  

2. มีการจัดทํา

ระบบสนบัสนุน

การตัดสินใจ เพ่ือ

ใชสนับสนุน

ผูบริหารเพ่ิม 

จํานวน 1 โจทย 

(ดานทรัพยากร

ทางทะเลและ

ชายฝง: 

สถานภาพการ

เปลี่ยนแปลง

ชายฝงทะเล) 

รวมเปน 3 โจทย  

 

1. ฐานขอมูล 

ดานทรัพยากร

ทางบก ดาน

สิ่งแวดลอม ดาน

ทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง 

และดาน

ทรัพยากรน้ํา 

ครบถวนและเปน

ปจจุบัน  

2. มีการจัดทํา

ระบบสนบัสนุน

การตัดสินใจ  

เพ่ือใชสนับสนุน

ผูบริหารเพ่ิม 1 

โจทย (ดาน

ทรัพยากรน้ํา:

ศักยภาพน้ําใน

พ้ืนที่ภัยแลง) 

รวมเปน 4 โจทย 

3. มีผล

ประเมินความพึง

พอใจของ

ผูใชงานระดับ

ผูบริหาร ไมนอย

กวารอยละ 70 

5 ผลการดําเนินการเปนไปตาม 

เปาหมายขั้นสูง 
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2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment – ITA) 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมทรัพยากรน้ํา ไดดําเนินการ

ตามหลักเกณฑการประเมินฯ ของสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ีไดกําหนดเครื่องมือการประเมินออกเปน 3 แบบ  

10 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 

 1 .  แบบวั ดการรับรู ของผู มี ส วนได ส วน เสี ยภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) เ พ่ือประเมินระดับการรับรูของผู มีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง  

โดยคัดเลือกขนาดตัวอยางข้ันต่ํารอยละ 10 ของจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ตั้งแตผูบริหาร ผูอํานวยการ 

ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางท่ีทํางานกับหนวยงานมาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด 

คือ 1.1 การปฏิบัติหนาท่ี 1.2 การใชงบประมาณ 1.3 การใชอํานาจ 1.4 การใชทรัพยสินของทางราชการ และ 

1.5 การแกไขปญหาการทุจริต 

 2. แบบวัดการรับรูของผู มีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) เพ่ือประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีมีตอหนวยงานท่ีประเมิน  

โดยคัดเลือกขนาดตัวอยางข้ันต่ํารอยละ 10 ของจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกจาก 2 แหลงขอมูล คือ 

ขอมูลตามบัญชีรายชื่อท่ีหนวยงานรวบรวมและจัดสงใหหรือจากการสํารวจภาคสนาม และผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอกเขาระบบ ITAS เพ่ือตอบแบบสํารวจดวยตนเอง ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด คือ 2.1 คุณภาพการ

ดําเนินงาน 2.2 การสื่อสาร และ 2.3 การปรับปรุงระบบการทํางาน 

 3.  แบบตรวจสอบการเปด เผยขอมูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) เพ่ือประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงานเพ่ือใหประชาชนสามารถ

เขาถึงได ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด คือ 3.1 การเปดเผยขอมูล และ 3.2 การปองกันการทุจริต 

 สํานักงาน ป.ป.ช. ไดประกาศผล ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกรมทรัพยากรน้ํามีผล

คะแนนรวม 84.10 คะแนน อยูในระดับ B ซ่ึงสามารถแสดงผลคะแนนของแตละตัวชี้วัดไดตามแผนภาพ และ

ตารางสรุปผลการประเมินฯ ไดดังนี ้
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แผนภาพผลการประเมินฯ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินฯ 

ท่ี เครื่องมือการประเมิน ตัวชี้วัด คะแนน 

1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายใน : IIT 

1.1 การปฏิบัติหนาท่ี 

1.2 การใชงบประมาณ 

1.3 การใชอํานาจ 

1.4 การใชทรัพยสินของทางราชการ 

1.5 การแกไขปญหาการทุจริต 

86.66 

77.94 

82.23 

79.37 

79.09 

2. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก : EIT 

2.1 คุณภาพการดําเนินงาน 

2.2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

2.3 การปรับปรุงการทํางาน 

83.55 

79.76 

74.81 

3. แบบตรวจสอบการเปดเผยขอมูล

สาธารณะ : OIT 

3.1 การเปดเผยขอมูล 

3.2 การปองกันการทุจริต 

86.11 

93.75 

คะแนนรวม 84.10 

 จากผลคะแนนการประเมินฯ ขางตน ผูประเมินฯ พบวา แบบวัด OIT มีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย  

(85 คะแนนข้ึนไป) สะทอนการเปดเผยขอมูลสาธารณะและการใหบริการผานระบบ e – service ไดอยาง

ครบถวนสมบูรณ งายตอการเขาถึง สวนแบบวัดท่ีมีคะแนนต่ํากวาเกณฑเปาหมาย คือ แบบวัด IIT และ  

แบบวัด EIT ผูประเมินฯ จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีผลการประเมินท่ีดีข้ึนในปถัดไป 

ดังนี ้
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 1. แบบวัด IIT ควรดําเนินการดังนี้ (1) การปฏิบัติหนาท่ี จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับข้ันตอน 

ระยะเวลาและผูรับผิดชอบในการใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการ

ของผูมาติดตอรับบริการ ณ จุดใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับของผูให

ขอมูล รวมท้ังกําหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและ

ความสามารถ (2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซ้ือจัดจาง

หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบจาก 

ทุกภาคสวน ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสมํ่าเสมอ (3) การใชอํานาจของ

ผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดทํารายละเอียดของตําแหนงงาน (job description) และเกณฑ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการเปดรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (4) การใชทรัพยสินของราชการ จัดทําคูมือและระเบียบการใช

ทรัพยสินของราชการ สรางระบบการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม - คืน และการลงโทษอยาง

เครงครัด (5) การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานเพ่ือประโยชนสูงสุดของสวนรวม  

มีจิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทํามาตรการการปองกันและ

มีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการเปดใหประชาชนมีสวนรวม

ในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทํางานของหนวยงานไดโดยงายและสะดวก 

 2. แบบวัด EIT ควรดําเนินการดังนี้ (1) คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและ

ข้ันตอนการใหบริการงานดานตางๆ อยางท่ัวถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู

เก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ (2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูล  

บนเว็บไซตหลักของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกัน

อยางชัดเจนและตอเนื่อง (3) การปรับปรุงระบบการทํางาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหาร

และบุคลากรเพ่ือรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมให

ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก ท่ีสําคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของ

บุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตได

อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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3. ผลการดําเนินงานตามภารกิจกรมทรัพยากรน้ํา ป พ.ศ. 2563 

กรมทรัพยากรน้ํามีภารกิจการดําเนินงานภายใตกรอบยุทธศาสตร/กฎหมายท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 19 การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน แผนการปฏิรูปประเทศ ดานท่ี 6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) เปาหมายท่ี 6 สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ําและสุขอนามัย

สําหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ียั่งยืน แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561-

2580) และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 โดยเชื่อมโยงแผนและนโยบายดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําขางตนกําหนดเปนพันธกิจของกรมและดําเนินงานภายใตพันธกิจดังกลาว โดยมีผลการดําเนินงาน

ของกรมทรัพยากรน้ําป 2563 ดังนี้ 

 ดานท่ี 1 การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

 ดานท่ี 2 การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 

 ดานท่ี 3 การพัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 ดานท่ี 4 การจัดการสภาวะวิกฤติน้ําและอุทกวิทยา 

 ดานท่ี 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานน้ํา 

 ดานท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือรองรับการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา 

3.1 การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

 กรมทรัพยากรน้ํามีภารกิจในการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การเก็บกักน้ํา กระจายน้ํา ระบายน้ํา เปนแหลงน้ําตนทุนเพ่ือการอุปโภคบริโภค การผลิต การเกษตร  

ชวยปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลง และสามารถแกไขปญหาหรือบรรเทาความเดือดรอน 

ดานน้ําใหแกประชาชน รวมท้ังสนับสนุนและบูรณาการรวมกันของหนวยงานเพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชน

สูงสุด เปนการสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิตตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป และ

เปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นท่ี 19 การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานท่ี 5 รวมถึงสอดคลองตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

 กรมฯ ไดดําเนินการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ํา เพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง ปริมาณน้ําไมเพียงพอในการอุปโภคบริโภคและ

การเพาะปลูก เชน ศูนยพัฒนาโครงการหลวง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง โครงการศูนยภูฟา

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการรักษน้ําเพ่ือพระแม

ของแผนดิน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
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สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแกไขปญหาพ้ืนท่ีปลูกฝนอยางยั่งยืน  

การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)  

 โดยท่ีผานมาตั้งแตป 2546 -2562 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ปรับปรุง 

เพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา รวมจํานวนกวา 17,000 แหง มีครัวเรือนไดรับประโยชนกวา 

600,000 ครัวเรือน และพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชนประมาณ 2 ลานไร 

 

 ผลการดําเนินงานป 2563 กรมทรัพยากรน้ําไดรับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายงานประจําป พ.ศ. 2563 เพ่ือดําเนินการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และ

บํารุงรักษาแหลงน้ํา โดยในระหวางปงบประมาณ กรมฯ ไดรับงบประมาณเพ่ิมเติมจากงบกลาง รายการเงิน

สํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2563 และเม่ือวันท่ี 15 

กันยายน 2563 เพ่ือดําเนินโครงการดานแหลงน้ําดวย โดยมีสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ท่ี ประเภทโครงการ 
จํานวน 

(แหง) 

ความจุ 

เก็บกักน้ํา 

(ลาน ลบ.ม.) 

ครัวเรือน 

ไดรับประโยชน 

(ครัวเรือน) 

พ้ืนท่ีการเกษตร

ไดรับประโยชน 

(ไร) 

จํานวน

แลวเสร็จ 

(แหง) 

1 สนับสนุนโครงการพระราชดําร ิ 55 0.52 14,831 16,840 18 

2 กอสรางแหลงนํ้า 30 9.20 5,034 18,631 1 

3 ปรับปรุงซอมแซมสิ่งกอสรางดานแหลงนํ้า 82 77.17 36,577 105,704 50 

4 อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า 32 67.49 16,830 49,557 6 

 รวม 199 154.38 73,272 190,732 75 

หมายเหตุ : โครงการท่ียังไมแลวเสร็จ อยูระหวางดําเนินการตามสญัญา (เงินกันเหลื่อมป) 
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งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 

ท่ี ประเภทโครงการ 
จํานวน 

(แหง) 

ความจุ 

เก็บกักน้ํา 

(ลาน ลบ.ม.) 

ครัวเรือน 

ไดรับ

ประโยชน 

(ครัวเรือน) 

พ้ืนท่ี

การเกษตร 

ไดรับประโยชน  

(ไร) 

1 สนับสนุนโครงการพระราชดําร ิ 14 1.09 1,073 4,979 

2 กอสรางแหลงนํ้า 100 0.32 13,209 47,893 

3 ปรับปรุงซอมแซมสิ่งกอสรางดานแหลงนํ้า 32 4.47 7,874 9,309 

4 อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า 27 3.55 5,948 27,457 

 รวม 173 9.43 28,104 89,638 

หมายเหตุ : โครงการท่ียังไมแลวเสร็จ อยูระหวางดําเนินการตามสญัญา (เงินกันเหลื่อมป) 

นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ํามีการดําเนินการศึกษาความเหมาะสมการเชื่อมโยงแหลงน้ําธรรมชาติ  

ใหสามารถเชื่อมโยงถึงกันเปนระบบแกมลิงและอางพวงเพ่ือพัฒนาปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา พรอมท้ัง 

การพิจารณาความเหมาะสมของพ้ืนท่ีในการติดตั้งระบบกระจายน้ําเพ่ือบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี และกรมฯ  

ไดมีการสํารวจออกแบบเพ่ือปรับปรุงซอมแซม และบํารุงรักษาแหลงน้ํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ํา

ของแหลงน้ําท่ีมีขนาดความจุเก็บกักนอยกวา 2 ลานลูกบาศกเมตร (อางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน และระบบสงน้ํา) 

ใหอยูในสภาพใชการได เพ่ือดําเนินการถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สรุปผลการดําเนินงาน ดานท่ี 1 การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษา

แหลงน้ํา ดังนี้ 

3.1.1 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา 

3.1.2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา 

3.1.3 โครงการปรับปรุงซอมแซม และบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

3.1.4 โครงการตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ําของแหลงน้ําโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา 

พรอมระบบกระจายน้ํา 

3.1.5 โครงการจางท่ีปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา

แหลงน้ําชุมชนและกระจายน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน ตําบลอางทอง ตําบลน้ําแวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

3.1.6 โครงการจางท่ีปรึกษาการสํารวจ ออกแบบเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 

พ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต 

 3.1.1 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา 

 การดําเนินการมีวัตถุประสงค เพ่ืออนุรักษ พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ํา เพ่ือตอบสนอง 

ความตองการใชน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน สนับสนุนการสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต แกไขปญหา 

ภัยแลงและอุทกภัย รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพ้ืนท่ีชุมน้ํา โดยมีตัวอยางโครงการของ 

กรมทรัพยากรน้ําท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีตางๆ ดังนี้ 
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  โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําเช่ือมตอโครงขายน้ําบึงนอย-บึงน้ําดวน หมูท่ี 1 และ 2 

ตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ บึงนอย-บึงน้ําดวน เปนแหลงน้ําท่ีสําคัญในตําบลไรออย ในชวงฤดูแลง

จะประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา ทําใหประชาชนสวนใหญซ่ึงประกอบอาชีพดานการเกษตรไดรับความ

เดือดรอนและเกิดปญหาในการประกอบอาชีพ เนื่องดวยบึงนอย-บึงน้ําดวน มีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืช 

ข้ึนปกคลุม ทําใหการเก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลงไมเต็มประสิทธิภาพเทาท่ีควร ทําใหเกษตรกรเกิดปญหา 

ความเดือดรอนในการใชน้ําสําหรับภาคการเกษตร กรมทรัพยากรน้ําจึงดําเนินการขุดลอกแหลงน้ําดังกลาว  

มีความกวางเฉลี่ย 100 เมตร ยาว 1,050 เมตร ลึก 3.00 เมตร และติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย 

900 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ติดตั้งระบบกระจายน้ําหอถังสูง (ถังแชมเปญ) ทอ PVC ยาว 1,000 เมตร  

โดยสามารถเก็บกักน้ําได 2,032,000 ลูกบาศกเมตร ทําใหประชาชนไดรับประโยชนจํานวน 335 ครัวเรือน 

และสามารถสงน้ําเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน 1,500 ไร 

      

 

       
 

      

หลังดําเนินการ 

ระหวางดําเนินการ กอนดําเนินการ 
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  โครงการอนุรักษฟนฟูลําหวยเวียคะดี้ หมูท่ี 6,7 ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี ลําหวยเวียคะดี้ เปนแมน้ําสายสําคัญในพ้ืนท่ีตําบลหนองลู อําเภอสังขละ จังหวัด

กาญจนบุรี ชาวบานใชเปนแหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร เนื่องจากลําหวยตื้นเขิน ประกอบ

กับป 2561 ประสบกับพายุโซนรอน “เซินติญ” เกิดฝนตกหนักมากเปนระยะเวลานานหลายวัน สงผลใหเกิด

อุทกภัย น้ําปาไหลหลากกัดเซาะตลิ่งพัง และดินในลําหวยมีสภาพเปนดินทรายสงผลตอประสิทธิภาพ 

ในการเก็บกักน้ํา ในฤดูแลงไมสามารถเก็บกักน้ําได ทําใหขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และการเกษตร  

กรมทรัพยากรน้ําจึงไดดําเนินการขุดลอกลําหวย ขนาดความกวาง 10.00-45.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 

ลึก 0.50-4.00 เมตร และกอสรางฝายพรอมระบบปองกันการกัดเซาะริมตลิ่งแบบหินเรียงในกลองเกเบี้ยน  

สูง 4.00 เมตร มีความยาวรวม 1,167 เมตร ซ่ึงสามารถชวยบรรเทาปญหาภัยแลงและการพังทลายของตลิ่ง 

ในลําหวยได โดยมีประชาชนไดรับประโยชน 457 ครัวเรือน และพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน 2,286 ไร 

      

      

      

กอนดําเนินการ 

ระหวางดําเนินการ 

หลังดําเนินการ 
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  โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชางปาหลังตนน้ําภูไท หมูท่ี 13 ตําบลทาตะเกียบ 

อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดวยชางปาในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน ไดออกหากิน

นอกพ้ืนท่ี โดยไดเขามาในเขตท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีเกษตรของประชาชน ในตําบลทาตะเกียบ อําเภอทาตะเกียบ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา และบริเวณใกลเคียง สงผลใหเกิดความเสียหายท้ังชีวิต ทรัพยสิน และพืชผลทางการเกษตร 

กรมทรัพยากรน้ํา กรมปาไม และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล จึงมีการดําเนินการรวมกันเพ่ือแกไขปญหาชางปา

ออกหากินนอกพ้ืนท่ี (ปารอยตอ 5 จังหวัด) เพ่ือชวยลดความเสียหายของพ้ืนท่ีการเกษตรและลดขอพิพาท

ระหวางคนและชางในพ้ืนท่ี โดยในสวนของกรมทรัพยากรน้ําไดมีการขุดลอกแหลงน้ําใหชางปา ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง

ของการสนับสนุนโครงการพระราชดําริ โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ ทําใหแหลงน้ํามีปริมาณน้ําเพ่ิมข้ึน จํานวน 

210,000 ลูกบาศกเมตร และเปนการคืนความชุมชื้นใหกับพ้ืนท่ีปาในพ้ืนท่ีอีกดวย  

       

      

      
 

 

กอนดําเนินการ 

ระหวางดําเนินการ 

หลังดําเนินการ 
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 โครงการปรับปรุงฟนฟูคลองคุดดวน ตําบลละอาย อําเภอฉวาง ตําบลสวนขัน อําเภอ

ชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2559 ถึงวันท่ี 7 มกราคม 2560 ไดเกิดอุทกภัย 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช สงผลใหคลองคุดดวนไดรับความเสียหายจากน้ํากัดเซาะตลิ่งท้ังสองฝงคลอง

จนรุกล้ําเขาไปในพ้ืนท่ีการเกษตรและอาคารบานเรือนของประชาชน อีกท้ังน้ําพัดพาเศษวัชพืช และตะกอน

ทรายทับถมลําคลองจนตื้นเขิน น้ําไมสามารถไหลไดตามปกติ องคการบริหารสวนตําบลละอายและเทศบาล

ตําบลสวนขัน ไดแจงขอสนับสนุนโครงการปรับปรุงฟนฟูคลองคุดดวน เนื่องจากไมมีศักยภาพในการดําเนินการ

ดังกลาว กรมทรัพยากรน้ําจึงเขาดําเนินการขุดลอกปรับปรุงแนวลําคลองใหน้ําสามารถไหลไดตามปกติ และ

ปองกันการพังทลายของตลิ่งดวยงานหินเรียงในกลองลวดตาขาย รองพ้ืนดวยใยสังเคราะห ตลอด 2 ฝงคลอง 

ระยะทาง 600 เมตร เพ่ือลดความเสียหายของทรัพยสินของประชาชนจากการเกิดอุทกภัย และเพ่ือเปนแหลงน้ํา

ตนทุนสําหรับสนับสนุนการเกษตรในพ้ืนท่ีดังกลาว โดยมีประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับประโยชน จํานวน 340 ครัวเรือน 

และพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน 400 ไร 

      

      

      

กอนดําเนินการ 

ระหวางดําเนินการ 

หลังดําเนินการ 
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  โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหนองแปน บานโนนดู หมูท่ี 5 ตําบลกุดกวาง อําเภอ

หนองเรือ จังหวัดขอนแกน หนองแปนเปนแหลงน้ําธรรมชาติขนาดใหญในพ้ืนท่ีตําบลกุดกวาง มีพ้ืนท่ีประมาณ 

760 ไร สภาพตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมไมสามารถเก็บกักน้ําไดเต็มศักยภาพกอใหเกิดการขาดแคลนน้ํา 

ในการอุปโภคบริโภค และไมสามารถทําการเกษตรในฤดูแลงได กรมทรัพยากรน้ําไดรับการจัดสรรงบประมาณ

เพ่ือดําเนินโครงการดังกลาว โดยมีหนวยบัญชาการทหารพัฒนา เปนหนวยดําเนินการขุดลอกแหลงน้ําขนาด

พ้ืนท่ี 1,215,675 ตารางเมตร ลึก 3.00 เมตร เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีเก็บกักน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค และแกไข

ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี มีความจุเก็บกัก 4,862,700 ลูกบาศกเมตร ประชาชนไดรับ

ประโยชน 600 ครัวเรือน และพ้ืนท่ีรับประโยชน 1,499 ไร  

      

      

      

 

 

กอนดําเนินการ 

ระหวางดําเนินการ 

หลังดําเนินการ 
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 โครงการพัฒนาแหลงน้ํา ๖ ตําบล อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี  

อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักของประชากรในพ้ืนท่ีอําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี และ 

ท่ีผานมาในชวงเดือนธันวาคม-เมษายนของทุกป มักจะประสบปญหาภัยแลง เนื่องจากความผันแปรของสภาพ

ภูมิอากาศ ปริมาณฝนนอยจึงสงผลใหพืชเศรษฐกิจทุกประเภทไดรับความเสียหาย โดยเฉพาะการทําไรออย  

ทําใหผลผลิตตกตํ่า เกษตรกรไดรับความเสียหาย อีกท้ังจังหวัดลพบุรีไดมีการคนพบจําปชนิดใหมของโลก  

ชื่อวา “จําปสิรินธร” ในพ้ืนท่ีบานซับจําปา ตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี เม่ือป 2541 และ

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจากโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ ตนไมในปาพรุน้ําจืดพ้ืนท่ีประมาณ 141 ไร แตเนื่องจากในพ้ืนท่ีดังกลาวยังประสบปญหา 

ท่ีสําคัญคือการขาดแคลนน้ําพุใตดิน ซ่ึงจากการสํารวจพบวา ปจจุบันเหลือตาน้ําเพียง 1 ตาเทานั้น สงผลให

ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงขาดความสมดุลทางธรรมชาติ  

กรมทรัพยากรน้ําจึงมีแนวทางแกไข คือ การพัฒนาแหลงน้ําแบบบูรณาการพ้ืนท่ี 6 ตําบล 

อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี โดยการสูบน้ํามาจากเข่ือนปาสักชลสิทธิ์เพ่ือหลอเลี้ยงผืนปาพรุน้ําจืด รวมกับ

พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือแกไขปญหาภัยแลงของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอําเภอทาหลวง โดยอาศัยความรวมมือจาก 

ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีอําเภอทาหลวง คือ ภาครฐั ภาคเกษตรกร และภาคเอกชน เพ่ือใหเกิดประโยชนในทุกดาน 

ท้ังตอโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และชวยแกไข

ปญหาภัยแลงใหแกพ้ืนท่ีทําการเกษตรกรรมในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี 

โครงการพัฒนาแหลงน้ํา 6 ตําบล อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี เปนโครงการประชารัฐ  

ตามนโยบายรัฐบาล ดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําแบบบูรณาการในเขตพ้ืนท่ี อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี  

เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําโดยการมีสวนรวมของหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบดวย 

จังหวัดลพบุรี กรมทรัพยากรน้ํา กรมชลประทาน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สมาคมชาวไรออย โรงงานน้ําตาลและประชาชน ซ่ึงไดรับการจัดสรรงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี  

เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 โดยอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบกลาง) 

รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน วงเงิน 317,204,200 บาท ใหกรมทรัพยากรน้ําเปน

หนวยงานในการดําเนินการกอสรางระบบสงน้ําและระบบกระจายน้ํา ประกอบดวย กอสรางสถานีสูบ จํานวน 

3 สถานี, งานระบบทอสงน้ําพรอมอาคารประกอบ จํานวน 52,117 เมตร, งานสระกระจายน้ํา จํานวน 6 สระ 

และงานระบบไฟฟาและเครื่องกล วงเงิน 276,204,200 บาท และโอนงบประมาณใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

เปนหนวยงานในการดําเนินการจัดหาแหลงน้ําใตดินพรอมระบบกระจายน้ํา วงเงิน 40,848,400 บาท  

โดยเม่ือโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 6 ตําบล จังหวัดลพบุรี ดําเนินการแลวเสร็จจะสามารถฟนฟูระบบนิเวศแหลงน้ํา

บริเวณโครงการ ฟนฟูระบบนิเวศบริเวณสวนปาจําปสิรินธร จํานวน 141 ไร ซ่ึงมีแหงเดียวในโลกใหคงอยูสืบไป 

ตลอดจนสามารถแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา สงเสริมเกษตรกรรมใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน  

ในพ้ืนท่ี 6 ตําบล อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี จํานวน 32,000 ไร ไดสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย การกอสราง

เปนตามเง่ือนไขแหงสัญญาจาง อีกท้ังเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ภาคเอกชน และหนวย

ราชการในพ้ืนท่ีไดมีโอกาสบริหารจัดการน้ํารวมกัน 
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3.1.2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา 

 การดําเนินโครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและ 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝนสามารถนําน้ํา

จากแหลงน้ําไปใชประโยชนไดอยางท่ัวถึง และเต็มประสิทธิภาพของแหลงน้ําท่ีมีอยู ท้ังดานการเกษตรและ 

การอุปโภคบริโภค โดยมีตัวอยางโครงการของกรมทรัพยากรน้ําท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีตางๆ ดังนี้ 

  โครงการอนุรักษฟนฟูหนองละเลิง พรอมระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 

บานง้ิว หมูท่ี 10 ตําบลคูขาด อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) บานง้ิว เปนหนึ่งในโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีแหลงน้ําหนองละเลิง ตั้งอยูในลุมน้ําสาขาลําสะแทด ลุมน้ําหลักแมน้ํามูล  

มีขนาดพ้ืนท่ีแหลงน้ําประมาณ 10 ไร ความลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร แหลงน้ํามีสภาพตื้นเขินไมสามารถเก็บกักน้ํา 

ในปริมาณมากพอเพ่ือไวใชในฤดูแลง ประกอบกับเม่ือฤดูน้ําหลาก ฝนตกหนักทําใหหนองละเลิงไมสามารถ
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ระบายน้ําได กรมทรัพยากรน้ําจึงดําเนินการขุดลอกหนองละเลิง ความยาวรวม 779.39 เมตร ทําใหมีความลึก

เก็บกักใหม เฉลี่ย 3.00 เมตร พรอมกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 4 กิโลวัตต 

จํานวน 1 แหง ทําใหสามารถเพ่ิมปริมาณเก็บกักน้ําได 0.05 ลานลูกบาศกเมตร ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับ

ประโยชน 185 ครัวเรือน พ้ืนท่ีเกษตรไดรับประโยชน 340 ไร 

      

      

      

  โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย แหงท่ี 1 และแหงท่ี 2  

กองพลทหารมาท่ี 3 ณ คายเปรมติณสูลานนท อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน สนับสนุนโครงการ  

“ทหารพันธุดี” ในพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี การกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยดังกลาวเปนการนําน้ําจากแหลงเดิมมาใช 

ในการเกษตร เพ่ือชวยประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ลดตนทุนหลัก ทําใหสามารถเพ่ิมผลผลิต

เนื่องจากการใชเทคโนโลยีจะชวยลดการใชแรงงานและทําใหมีน้ําใชในการเกษตรสมํ่าเสมอ เปนการสนับสนุน

กอนดําเนินการ 

ระหวางดําเนินการ 

หลังดําเนินการ 
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โครงการ “ทหารพันธุดี” ในพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงโครงการเปนการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใหเหมาะสมกับการ

ดํารงชีวิตและวิถีชีวิตโดยมีพ้ืนท่ีไดรับประโยชนรวม 160 ไร ปจจุบันภายในโครงการไดจัดใหกําลังพล 

ครอบครัว และประชาชนท่ัวไป ทําการเกษตร เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว เพ่ือใชเปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุพืชท่ีดี

และแมพันธุสัตวท่ีมีคุณภาพ นําไปแจกจายใหกับกําลังพลและประชาชนท่ัวไปใชเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว 

เพ่ือเพ่ิมรายได ทําใหกําลังพลและประชาชนท่ัวไปมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจากการมีรายไดเพ่ิมมากข้ึนอยางเปน

รูปธรรม  

      

      

 

หลังดําเนินการ 

กอนดําเนินการ 

ระหวางดําเนินการ 
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 โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย สนับสนุนโครงการพัฒนา

พ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง บานละเบายา ตําบลสะเนียน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน บานละเบายา  

เปนหนึ่งในจํานวน 16 หมูบานของตําบลสะเนียน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบลุม 

ซ่ึงอยูติดกับลําน้ําสมุน ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพปลูกขาวและขาวโพดเปนอาชีพหลัก และประสบปญหา

ในการไมสามารถนําน้ํามาใชประโยชนไดอยางท่ัวถึงและเพียงพอ ท้ังดานการเกษตร และการอุปโภคบริโภค 

กรมทรัพยากรน้ํา โดยความรวมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคกรมหาชน) จึงไดเขาดําเนินการ

สงเสริมการใชน้ําจากแหลงน้ําตนทุนในพ้ืนท่ีหมูบานละเบายา ใหเกิดประโยชนกับประชาชนและเกษตรกร 

ในพ้ืนท่ี โดยการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยทดแทน ซ่ึงสามารถลดคาใชจาย 

คาสาธารณูปโภคทางดานพลังงานของเกษตรกรไดอยางเปนรูปธรรมทําใหประชาชนไดรับประโยชน จํานวน 

22 ครัวเรือน พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไดรับประโยชน จํานวน 120 ไร และมีการสนับสนุนการเปลี่ยนวิถีชีวิต 

จากการเกษตรรูปแบบเดิมท่ีเกษตรเคยปลูกขาวโพดเขาสูการเกษตรรูปแบบใหม โดยการปลูกไมผล เชน ลิ้นจี่ 

ลําไย ลองกอง มะมวงหิมพานต เปนตน เพ่ือสรางรายไดท่ีเพียงพอตอการดํารงชีพใหมีความยั่งยืน เปนชุมชน 

ท่ีมีความเขมแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ชุมชนสามารถบริหารจัดการ

น้ําตนทุนในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

      

กอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ 
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  โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ํา หมูท่ี 4 ตําบลเขาไมแกว อําเภอ

กบินทร จังหวัดปราจีนบุรี องคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกวมีการสงเสริมประชาชนในการทําแปลงเกษตร

อินทรีย โดยประชาชนอาศัยเพียงน้ําฝนและน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติเปนหลัก ทําใหพืชผลไดรับปริมาณน้ํา 

ไมสมํ่าเสมอตามความตองการของพืชแตละชนิด ประกอบกับความผันแปรของสภาพภูมิอากาศทําใหฝนตก 

ไมเพียงพอตอความตองการของพืชสงผลใหผลผลิตท่ีไดรับไมดีเทาท่ีควร กรมทรัพยากรน้ําจึงไดดําเนินการ 

ขุดลอกแหลงน้ํา มีความจุเก็บกัก 65,600 ลูกบาศกเมตร พรอมกอสรางระบบกระจายน้ําเพ่ือรองรับ 

การเพาะปลูกของวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียบานเขาไมแกว จํานวน 25 ครัวเรือน พ้ืนท่ีเพาะปลูก 150 ไร 

ใหสามารถเพาะปลูกไดอยางสมบูรณตลอดป 

       

      

กอนดําเนินการ 

หลังดําเนินการ 

ระหวางดําเนินการ 
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  โครงการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําอางเก็บน้ํ าหวยปูน พรอมระบบกระจายน้ํ า 

ดวยพลังงานแสงอาทิตย บานโนนแดง หมูท่ี 13 ตําบลบานตูม อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

อางเก็บน้ําหวยปูน เปนแหลงน้ําท่ีสําคัญของหมูบาน มีสภาพตื้นเขินทําใหปริมาณน้ําเก็บกักไดนอยไมเพียงพอ 

กรมทรัพยากรน้ําจึงเขาดําเนินการขุดลอกแหลงน้ํา มีขนาดความกวาง 447.00 เมตร ยาว 447.00 เมตร และ

ลึก 3.50 เมตร โดยมีความจุเก็บกักน้ํา 700,000 ลูกบาศกเมตร พรอมกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงาน

แสงอาทิตย ชวยใหมีพ้ืนท่ีแกมลิงเก็บน้ํา ลดตนทุนการสูบน้ํา เพ่ือใหประชาชนใชเปนน้ําตนทุนของหมูบาน 

และทําการเกษตรไดตลอดป โดยมีครัวเรือนไดรับประโยชน 1,300 ครัวเรือน และพ้ืนท่ีเพาะปลูก เชน  

ปลูกขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง มะมวง ถ่ัวฝกยาว ฟกทอง และพริก เปนตน ไดรับประโยชน 300 ไร 

      

กอนดําเนินการ 

หลังดําเนินการ 
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  โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํากุดตลาดยาว (พ้ืนท่ีแกมลิง) ตําบลมะเฟอง, บานจาน 

อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย กุดตลาดยาว เปนแหลงน้ําธรรมชาติท่ีอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ํามูล มีพ้ืนท่ีประมาณ 

4,000 ไร มีสภาพตื้นเขิน เนื่องจากมีวัชพืชและตะกอนสะสมเปนปริมาณมาก สงผลใหฤดูแลงไมมีพ้ืนท่ีสําหรับ

เก็บกักน้ําไดเพียงพอตอความตองการใชน้ําของประชาชน สวนในฤดูฝนไมสามารถระบายน้ําลงสูแมน้ํามูลไดทัน 

ทําใหเกิดน้ําทวมขังพ้ืนท่ีโดยรอบ ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองเพ่ิมปริมาณเก็บกักน้ําในลักษณะแกมลิง สําหรับ

เก็บกักน้ําไวใชเพ่ือการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานาของประชาชนในพ้ืนท่ี  

กรมทรัพยากรน้ําจึงไดดําเนินการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํากุดตลาดยาว (พ้ืนท่ีแกมลิง) และกอสรางระบบกระจายน้ํา

ดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 100 ลูกบาศกเมตรตอวัน จํานวน 2 แหง และขนาด 1,800 ลูกบาศกเมตรตอวัน

ตอชุด จํานวน 2 แหง พรอมปรับปรุงระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยท่ีสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานมวงใต

และสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานสมกบ อยางละ 1 แหง โดยปจจุบัน (ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ) ยังอยู

ระหวางการกอสราง เนื่องจากเปนโครงการผูกพันงบประมาณป 2563-2565 ท้ังนี้ เม่ือดําเนินการแลวเสร็จ  

จะมีปริมาณน้ําเพ่ิมข้ึน 5.76 ลานลูกบาศกเมตร ประชาชนไดรับประโยชน 625 ครัวเรือน สามารถสนับสนุน

ระบบสูบน้ําดวยไฟฟา (เดิม) และเสริมการเกษตรในชวง ฤดูแลงได 4,000 ไร เปนพ้ืนท่ีแกมลิงชะลอน้ํา 

ตามธรรมชาติเพ่ือชวยในการปองกันและบรรเทาอุทกภัยแมน้ํามูลตอนลาง รวมท้ังเปนแหลงทองเท่ียวและ

สันทนาการของคนในชุมชนไดอีกดวย 

ระหวางดําเนินการ 

หลังดําเนินการ 
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แผนท่ีแสดงขอบเขตโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํากุดตลาดยาว (พ้ืนท่ีแกมลิง) 

ตําบลมะเฟอง, บานจาน อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 

 
แผนท่ีแสดงระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย 

 

ระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย 

ขนาด 100 ลบ.ม./วัน 

 

 

ระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย

ขนาด 1,800 ลบ.ม./วัน/ชุด 
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กอนดําเนินการ 

ระหวางดําเนินการ 

ชมตัวอยางโครงการอนุรักษ ฟนฟู 

พัฒนาแหลงน้ํา และพัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา 

เพ่ิมเติมไดท่ี... 

 

ภาพถายมุมสูง ณ ปจจุบัน 

(ประชาสัมพันธเพ่ิมเติม) 
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3.1.3 โครงการปรับปรุงซอมแซม และบํารุงรักษาแหลงน้ํา  

1) ซอมแซมเพ่ือถายโอน 

โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบานกอนสงมอบทรัพยสินใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เนื่องจากตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2542 กําหนดใหหนวยงานถายโอนภารกิจและสงมอบทรัพยสินสาธารณูปโภค

ระบบประปาหมูบานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ซ่ึงกรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการสงมอบ

ทรัพยสินระบบประปาหมูบานใหแก อปท. แลวท้ังสิ้น จํานวน 12,378 แหง ป  พ.ศ. 2556-2560  

กรมทรัพยากรน้ําไดสํารวจสภาพระบบประปา พบวามีระบบประปาหมูบานจํานวน 3,763 แหง อปท. ยังไมได

รับมอบทรัพยสินจากกรมทรัพยากรน้ําและมีระบบประปาท่ีชํารุด อปท. ตองการใหซอมแซมใหอยูในสภาพ 

ท่ีใชงานไดกอนสงมอบใหแก อปท. จํานวน 168 แหง ดังนั้น ในปงบประมาณ 2563 กรมทรัพยากรน้ําได

ดําเนินการซอมแซมระบบประปาหมูบาน จํานวน 62 แหง ในพ้ืนท่ี 17 จังหวัด 35 อปท. ไดแก จังหวัด

กาฬสินธุ  5 แหง ขอนแกน 5 แหง ฉะเชิงเทรา 5 แหง ชุมพร 3 แหง เชียงใหม 1 แหง ตรัง 2 แหง 

นครศรีธรรมราช 1 แหง นครสวรรค 7 แหง ปราจีนบุรี 1 แหง พัทลุง 1 แหง ลําปาง 2 แหง เลย 3 แหง 

สกลนคร 1 แหง สงขลา 1 แหง สุราษฎรธานี 2 แหง อุดรธานี 2 แหง และอุทัยธานี 20 แหง  

ท้ังนี้ ระบบประปาหมูบานท่ีชํารุด จํานวน 62 แหง ไดรับการปรับปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพ 

ใชงานไดและสงมอบใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกรมทรัพยากรน้ําไดสงมอบทรัพยสินระบบประปา

หมูบานท่ีซอมแซมแลวเสร็จใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สนับสนุนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และประชาชนผูใชน้ําไดใชน้ําอุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพ บรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําในพ้ืนท่ี  
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2) ปรับปรุงซอมแซมแหลงน้ํา  

กรมทรัพยากรน้ํา ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมแหลงน้ํา จํานวน 3 แหง ในพ้ืนท่ีจังหวัด

จันทบุรี 1 แหง ปราจีนบุรี 1 แหง และกาฬสินธุ 1 แหง เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการมีน้ําใชภาค

การเกษตร ชวยบรรเทาปญหาภัยแลงและอุทกภัยในพ้ืนท่ีโครงการ  

      

      

      

3) บํารุงรักษา 

กรมทรัพยากรน้ํามีสิ่งกอสรางดานแหลงน้ํา (อางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน ระบบสงน้ํา) ท่ีมีปริมาตร

เก็บกักน้ําสูงกวา 2 ลานลูกบาศกเมตร ท่ีตองดําเนินการบํารุงรักษา จํานวน 65 แหง เนื่องจากสิ่งกอสราง 

ดานแหลงน้ําในทะเบียนครุภัณฑของกรมทรัพยากรน้ําบางแหงใชงานมานาน อาคารหลักและอาคารประกอบ 

ระบบกระจายน้ํา รวมถึงบริเวณท่ัวไปมีสภาพเสื่อมโทรม เสื่อมสภาพ เกิดการเสียหาย และชํารุดรั่วซึม  

เปนสาเหตุใหปริมาณน้ําในอางหรือแหลงน้ํามีปริมาณลดลง กรมทรัพยากรน้ําจึงดําเนินการบํารุงรักษาโครงการ

แหลงน้ําดังกลาวใหอยูในสภาพพรอมใชงานและปรับภูมิทัศนใหดูสวยงาม ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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กรมทรัพยากรน้ําไดรับงบประมาณเพ่ือบํารุงรักษาแหลงน้ํา จํานวน 18 แหง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 6 แหง 

เชียงราย 3 แหง ลําปาง 3 แหง ตาก 3 แหง พะเยา 1 แหง กําแพงเพชร 1 แหง และแมฮองสอน 1 แหง  

       

       

       

3.1.4 โครงการตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ําแหลงน้ําโครงการอนุรักษฟนฟู

แหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ํา 

กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ํา เพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนท่ีประสบปญหาขาดแคลนน้ําสามารถจัดหาน้ําอุปโภคบริโภคท่ีสะอาดใหกับประชาชนใหใชไดตลอดป 

ท้ังนี้ แหลงน้ําจะสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางปลอดภัยตอสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น จะตองมี

คุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐานตามการใชประโยชน ดังนั้นคุณภาพน้ําก็เปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญดานการจัดการ

ทรัพยากรน้ํา การตรวจติดตามคุณภาพน้ําของโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ํา จึงเปน

การเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนใหสามารถนําน้ําในแหลงน้ํามาใชไดอยางปลอดภัยตามความ

เหมาะสม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ํา โดยสํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจ

ติดตามคุณภาพน้ําโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ํา จํานวน 42 โครงการ และประเมินผล

แหลงน้ําตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน และการกําหนดประเภทแหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ตีพิมพ 
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ในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 111 ตอนท่ี 16ง ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2537 พบวาแหลงน้ํามีคุณภาพน้ําอยูใน

เกณฑดี (จัดอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 2) จํานวน 23 โครงการ คิดเปนรอยละ 55 แหลงน้ํามีคุณภาพน้ํา

อยูในเกณฑพอใช (จัดอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 3) จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 24 แหลงน้ํามี

คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม (จัดอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 4) จํานวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 21  

โดยแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม กรมทรัพยากรน้ําจะดําเนินการพัฒนาเพ่ือใหแหลงน้ํา 

มีคุณภาพน้ําดีข้ึนตอไป 

การดําเนินงานดังกลาว ทําใหกรมทรัพยากรน้ําไดขอมูลคุณภาพน้ําแหลงน้ําโครงการฯ เพ่ือจัดทํา

ฐานขอมูลคุณภาพน้ําแหลงน้ํา และประชาชนในพ้ืนท่ีใชน้ํามีแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานและสามารถ 

นําน้ําในแหลงน้ํามาใชไดอยางปลอดภัยตามความเหมาะสม 

      

                     

3.1.5 โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ 

ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําชุมชนและกระจายน้ําในพ้ืนที่เกษตรน้ําฝน ตําบลอางทอง ตําบลน้ําแวน 

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม กิจกรรมการใชน้ําสวนใหญของประเทศจึงเปนไป 

เพ่ือการเกษตรกรรม แตดวยลักษณะทางภูมิศาสตรและสภาพแวดลอมของประเทศไทยมีความแตกตางกัน 

ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าจึงจําเปนท่ีจะตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของแตละ
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พ้ืนท่ีนั้นๆ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในแตละพ้ืนท่ี สําหรับพ้ืนท่ีตําบล 

อางทอง ตําบลน้ําแวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ตั้งอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําอิงตอนกลางมีพ้ืนท่ีประมาณ 101,898 ไร 

โดยปจจุบันมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมประมาณ 70,400 ไร แยกเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว 54,143 ไร รองลงมาเปนพ้ืนท่ีปลูก

ลําไย 11,500 ไร ซ่ึงมีความตองการใชน้ําภาคการเกษตรรวมประมาณ 40.11 ลานลูกบาศกเมตร แตปจจุบัน

ปริมาณน้ําสํารองในพ้ืนท่ีตามระบบการเก็บกักตางๆ มีประมาณ 12.5 ลานลูกบาศกเมตรตอป ซ่ึงไมเพียงพอ

กับความตองการ แมจะมีแหลงน้ําธรรมชาติประเภท ลําคลอง หนอง บึง สระน้ําอยูหลายแหง แตโดยรวม 

ยังขาดแคลนน้ําอยางมาก ท้ังยังขาดการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ จึงทําใหในปจจุบันตองประสบปญหา

ภัยแลงและปญหาอุทกภัยเกือบทุกป รวมถึงปญหาดานระบบนิเวศทางน้ํา ซ่ึงสงผลตอชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีและระบบเศรษฐกิจสังคมใหไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง ดังนั้น เพ่ือตอบสนองความ

ตองการใชน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน อันเปนภารกิจหลักของกรมทรัพยากรน้ําตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา 

พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะดานการจัดหาน้ําเพ่ือการผลิต กรมทรัพยากรน้ําจึงไดดําเนินโครงการศึกษาความ

เหมาะสมโครงการอนุรักษฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําชุมชนพรอมระบบกระจายน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝนในตําบลอางทอง 

ตําบลน้ําแวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เพ่ือแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี  

โดยมีเปาหมายในการอนุรักษฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าชุมชนและระบบกระจายนํ้าในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝนท่ัวประเทศ  

ท้ังนี้ เม่ือโครงการแลวเสร็จ กรมฯ มีกรอบแนวคิดในการเชื่อมโยงแหลงน้ําธรรมชาติท้ังหมดในพ้ืนท่ี

ตําบลอางทอง ตําบลน้ําแวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ใหสามารถเชื่อมโยงถึงกันใหเปนระบบแกมลิงและ

อางพวง เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ฟนฟูแหลงน้ํา ใหเปนแหลงน้ําชุมชน พรอมติดตั้งระบบกระจายน้ําใหประชาชน

ในพ้ืนท่ีไดรับประโยชนอยางเหมาะสมและยั่งยืน เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ตอไป 
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3.1.6 โครงการจางที่ปรึกษาการสํารวจ ออกแบบเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการ

พัฒนาแหลงน้ํา พ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก  

ภาคตะวันตก และภาคใต 

สืบเนื่องจากกรมทรัพยากรน้ําไดรับโอนอางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน และระบบสงน้ํา จากกรมการเรงรัด

พัฒนาชนบท ประกอบกับมีโครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีกอสรางตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ําตั้งแตป พ.ศ. 

2545 จํานวนท้ังสิ้น 1,850 โครงการ ซ่ึงโครงการฯ ดังกลาวมีหลายแหงท่ีชํารุดเสียหาย จําเปนตองเรง

ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมเปนการดวน เพ่ือตอบสนองความตองการใชน้ําของประชาชน ประกอบกับเพ่ือให

เปนไปตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินดานภารกิจ 

การกอสรางและบํารุงรักษาสําหรับแหลงน้ําท่ีมีขนาดความจุเก็บกักนอยกวา 2 ลานลูกบาศกเมตร ท่ีกรมฯ 

จะตองเรงดําเนินการถายโอนใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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กรมทรัพยากรน้ําจึงไดดําเนินโครงการสํารวจ ออกแบบ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการพัฒนา

แหลงน้ําพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต  

โดยมีเปาหมายเพ่ือสํารวจสภาพการใชงานและจําแนกประเภทของโครงการท่ีตองปรับปรุงหรือบํารุงรักษา 

และเตรียมความพรอมในการถายโอนโครงการ ท้ังนี้ เม่ือโครงการแลวเสร็จ กรมทรัพยากรน้ําจะไดกรอบ

แนวคิด แบบแปลนและประมาณการในการบํารุงรักษา ซอมแซม หรือปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการ

พัฒนาแหลงน้ําซ่ึงยังถายโอนไมแลวเสร็จมาเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณในป พ.ศ. 2565 - 2566  

เพ่ือดําเนินการปรับปรุงซอมแซมใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือถายโอนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ตอไป 

       

ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และ

บํารุงรักษาแหลงน้ํา 

ปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน แนวทางการแกไข 

1 ) ก ารว างแผน ดํ า เนิ น งาน แล ะการ เบิ ก จ าย

งบประมาณไดรับผลกระทบ เนื่องจากไดรับการ

จัดสรรงบประมาณลาชา (ไดรับจัดสรรเม่ือวันท่ี 26 

กุมภาพันธ 2563) ประกอบกับบางโครงการมีการ

อุทธรณในข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง จึงตองรอผลการ

พิจารณาอุทธรณจากกรมบัญชีกลาง 

1) กรมทรัพยากรน้ํา ไดกํากับ ติดตาม เรงรัดการใช

จายงบประมาณใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน 

และแผนการใชจายงบประมาณ และใหขอเสนอแนะ 

มาตรการเรงรัดหรือแนวทางแกไขปญหาอุปสรรค   

ในการดําเนินงาน โดยประชุมติดตามเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 เปนประจํา 

2) การปฏิบัติ งานใน พ้ืน ท่ี โครงการกอสรางเกิด

อุปสรรคในการเขาดําเนินการ เนื่องจากสถานการณ

การระบาดของโรคติด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 

(COVID-19) ทํ าให มี การป ด พ้ืน ท่ี  (Lock Down)  

ซ่ึ งเปนมาตรการควบคุมและจํากัดการเดินทาง 

การขนสง และการยกเลิกกิจกรรมในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

2) เม่ือสถานการณคลี่คลายลง หนวยงาน กํากับ 

ติ ดต าม  เร งรัดการดํ า เนิ น งานและการใช จ าย

งบประมาณใหเปนไป ตามแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใชจายงบประมาณ 

 

3) เกิดฝนตกหนัก น้ําทวมขังพ้ืนท่ีโครงการ ทําใหการ

ดําเนินงานเกิดความลาชา  

3) เม่ือสถานการณสิ้นสุดลง หนวยงานเรงรัดการ

ดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 
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3.2 การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 

กรมทรัพยากรน้ําดําเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ําอุปโภคบริโภค เพ่ือใหประชาชน 

มีน้ําสะอาด ระบบประปามีคุณภาพไดมาตรฐานสําหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือน โดยปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ดําเนินภารกิจ ดังนี้  

3.2.1 โครงการตรวจกํากับประปาสัมปทาน  

3.2.2 โครงการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ําระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษา

ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3.2.1 โครงการตรวจกํากับประปาสัมปทาน  

 การประกอบกิจการประปาสัมปทาน เปนการดําเนินการภายใตกฎหมาย ประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 กําหนดใหกิจการประปาเปนกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค 

ท่ีตองขอสัมปทานจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การประกอบกิจการประปา

สัมปทานดําเนินการภายใตขอกําหนดของกฎหมาย ดังนี้ 

 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเก่ียวกับ

สัมปทานประกอบกิจการประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 

 2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติ

กิจการตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พุทธศักราช 2515 เฉพาะในสวน 

ท่ีเก่ียวกับกิจการประปา ลงวันท่ี 30 เมษายน 2553 

กรมทรัพยากรน้ําจึงไดจัดทําโครงการตรวจกํากับประปาสัมปทาน โดยดําเนินการตรวจสอบ ควบคุม 

กํากับ การประกอบกิจการประปาสัมปทาน จํานวน 54 แหง ซ่ึงกระจายอยู ในเขตพ้ืนท่ี 18 จังหวัด  

ท่ัวประเทศใหการดําเนินกิจการประปาสัมปทานเปนไปตามกฎหมาย รวมถึงมีการสงเสริมการประกอบกิจการ

ประปาสัมปทาน และใหคําปรึกษา คําแนะนําการดําเนินการเก่ียวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา 

แกเจาหนาท่ีสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค เจาหนาท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 

ท่ัวประเทศ และผูรับสัมปทาน ท้ังนี้ เพ่ือคุมครองประชาชนผูใชน้ําประปาในการอุปโภคบริโภคใหไดรับคุณภาพ

น้ําประปาท่ีไดมาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัย ปริมาณเพียงพอตอความตองการ และราคาเปนธรรม  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ํา ดําเนินการตรวจกํากับกิจการประปาสัมปทาน จํานวน 

19 แหง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 8 จังหวัด และสงเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน จํานวน 3 แหง ในพ้ืนท่ี  

2 จังหวัด รวมตรวจกํากับและสงเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ท้ังหมด 22 แหง คิดเปนรอยละ 36.67 

ของเปาหมาย 60 แหง ท้ังนี้ เปาหมายไดปรับลดตามงบประมาณท่ีถูกปรับลดตามมาตรการดานการงบประมาณ 

เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และ

สถานการณภัยแลง 
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  การตรวจกํากับกิจการประปาสัมปทาน เกิดประโยชนกับประชาชนและหนวยงาน ดังนี้ 

1) ประชาชนผูใชน้ําใหไดรับน้ําอุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน ปริมาณ เพียงพอมีการใหบริการ

อยางตอเนื่อง และราคายุติธรรม 

2) เจาหนาท่ีของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค และเจาหนาท่ีของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดท่ัวประเทศ มีความรูความเขาใจในการตรวจ กํากับ การประกอบกิจการประปาสัมปทาน

ตามอํานาจหนาท่ีของกฎหมาย 

3) ผูประกอบกิจการประปามีความรูความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน กระบวนการดําเนินการ กิจการ

ประปาสัมปทานตามเจตนารมณของกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

    

    

3.2.2 โครงการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ําระบบผลิตน้ําดื่ม

ในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 กรมทรัพยากรน้ํา โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 ไดดําเนินสรางระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษา

ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแตปงบประมาณ 2554 จนถึงปจจุบัน โดยจัดสรางและ

ฝกอบรมการใชงานระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษา 3 ประเภท คือ (1) ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา 

แมฟาหลวง (ศศช.) (2) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (3) โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

หลังจากจัดสรางและฝกอบรมการใชงานระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษาแลว กิจกรรมท่ีจําเปนจะตอง

ทําอยางตอเนื่อง เพ่ือใหระบบผลิตน้ําดื่มทุกแหงสามารถผลิตน้ําดื่มใหแกครูและนักเรียน ตลอดจนประชาชน 
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ในหมูบานไดอยางตอเนื่องไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ คือ ตองมีการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและ

ตรวจสอบคุณภาพน้ําในระบบผลิตน้ําดื่มทุกแหงท่ีไดจัดสรางข้ึน 

ท้ังนี้ ไดจัดโครงการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ําของโครงการกอสรางระบบผลิต

น้ําด่ืมในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในระบบผลิตน้ําดื่มทุกแหงท่ีไดจัดสรางข้ึน เพ่ือใหระบบ

ผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร สามารถผลิตน้ําด่ืมใหบริการแกครู

และนักเรียนตลอดจนประชาชนไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ เปนการอบรมทบทวนเพ่ิมเติมความรูใหแก

ครูและบุคลากรในการใชงานบํารุงรักษาซอมแซมระบบผลิตน้ําดื่มและเฝาระวังตรวจสอบคุณภาพน้ําดื่มได

อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ หากเกิดการชํารุดเสียหายเพียงเล็กนอย ครูและบุคลากรสามารถ

ซอมแซมบํารุงรักษาระบบผลิตน้ําดื่มท่ีชํารุดเสียหายไดดวยตัวเอง 

พ้ืนท่ีจังหวัด ศศช. รร.ตชด. รร.พระปริยัติธรรม 
รวม 

(แหง) 
ผลการดําเนินงาน 

เชียงราย 1 7 20 28 ใชการได 100% 

เชียงใหม 106 10 - 116 ใชการได 100% 

ตาก 105 34 - 139 ใชการได 100% 

พะเยา - 1 10 11 ใชการได 100% 

แมฮองสอน 1 - - 1 ใชการได 100% 

ลําปาง - - 8 8 ใชการได 100% 

รวม 213 52 38 303  

 การนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ําระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษา เพ่ือใหระบบ

ผลิตน้ําด่ืมสามารถผลิตน้ําดื่มท่ีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพใหแกครู นักเรียน และประชาชน จํานวน 27,714 คน 

4,734 ครัวเรือน เพ่ือการบริโภคไดอยางตอเนื่องและเพียงพอ จํานวน 303 แหง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 

เชียงใหม ตาก พะเยา แมฮองสอนและลําปาง 
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3.3 การพัฒนาเคร่ืองมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

ตามภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปของกรมทรัพยากรน้ําในฐานะหนวยงานปฏิบัติท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

ในการพัฒนา บริหารจัดการ บํารุงรักษา ฟนฟู อนุรักษทรัพยากรน้ํา และควบคุมการใชน้ํา การปองกันและ

บรรเทาความเสียหายอันเกิดจากทรัพยากรน้ํา ในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน รวมถึงการกําหนดมาตรการ 

ควบคุม กํากับการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561  

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการพัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 รวมถึงการใหความสําคัญกับ 

การมีสวนรวมของประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย และกลุมผูใชน้ํา จํานวน 5 โครงการ ประกอบดวย 

3.3.1 โครงการดําเนินงานวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ 

3.3.2 โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนินงานใหกับกลุมผูใชน้ําและเครือขายบริหารจัดการน้ํา

ในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน 

3.3.3 โครงการศึกษาจัดทําองคความรูรองรับภารกิจใหมดานการอนุญาตใชน้ําตามพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 

3.3.4 อนุบัญญัติท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 

3.3.5 โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา 

3.3.1 โครงการดําเนินงานวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2544 ไดมีมติกําหนดใหวันท่ี 20 กันยายนของทุกป

เปนวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ สืบเนื่องจากเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2537 สมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงเสด็จประพาสทางชลมารค 

เพ่ือตรวจสภาพคลองแสนแสบ และเยี่ยมประชาชนสองฝงคลองจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา  

กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการจัดงานวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ เปนประจําทุกป 

โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนผูเก่ียวของท่ีตองดูแลอนุรักษ และพัฒนาแมน้ํา คู คลอง 

และการรณรงคสรางจิตสํานึกใหองคกรทุกภาคสวน ประชาชน มีความตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของ

แมน้ํา คู คลอง เพ่ือทําใหทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีดี ข้ึน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ําได

ดําเนินการจัดงานวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ ดังนี้ 

1) จัดการประกวด Viral Clip หัวขอ “SAVE RIVER คืนน้ําใส ใหแมน้ํา คู คลอง” โดยเปดรับผลงาน

เขาประกวด ตั้งแตวันท่ี 3 กันยายน – 20 ตุลาคม 2563 และมีคณะกรรมการผูตัดสิน ประกอบดวย นายศศิน 

เฉลิมลาภ ประธานกรรมการมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร , ผศ.ดร.วรัชญ ครุจิต รองคณบดีฝายวางแผนพัฒนา  

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) และนายยรรยง คุรุอังกูร 

ผูกํากับภาพยนตร มีผูสนใจสงผลงานเขารวมประกวดฯ รวมท้ังสิ้นจํานวน 69 ทีม รางวัลชนะเลิศ ไดแก  

ทีมน้ําโสมฟลม จากจังหวัดอุดรธานี ไดรับเงินสด 100,000 บาท พรอมเกียรติบัตร  
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2) เผยแพรกิจกรรมวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง ผานสื่อตางๆ ดังนี้ 

(1) สื่อโทรทัศน ดําเนินการสัมภาษณผูบริหาร ผลิตและเผยแพรสารคดีเชิงขาวเก่ียวกับการอนุรักษ

และพัฒนาแมน้ํา คู คลอง ทางสถานีโทรทัศนท่ีมีความนิยมของผูชมอันดับตนของประเทศ ไดแก ชอง Mono 29 

รายการขาวเชา Good Morning Thailand 

(2) สื่อวิทยุ ดําเนินการสัมภาษณผูบริหาร ผลิตสปอตและเผยแพรสปอตทางสถานีวิทยุแหงประเทศไทย

และเครือขาย ไดแก สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย FM.92.5 MHz  

(3) สื่อออนไลน ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธขาวโครงการ และเผยแพร Viral Clip ท่ีไดรับ

รางวัลจากการประกวดผานสื่อออนไลน  

(4) สื่อปายประชาสัมพันธ ดําเนินการจัดทําปายประชาสัมพันธธงญ่ีปุน ติดตั้งในพ้ืนท่ีโดยรอบและ

บริเวณใกลเคียงกับสถานท่ีจัดงานแถลงขาว 

(5) ดําเนินการนําเนื้อหาใน Viral Clip ท่ีไดรับรางวัลจากการประกวด มาผลิตเปนสื่อสรางสรรค 

(สมุดบันทึก) จํานวน 500 เลม 

      

      

 
ผลงานการประกวด Viral Clip “SAVE RIVER คืนน้ําใส ใหแมน้ํา คู คลอง” 
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3.3.2 โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนินงานใหกับกลุมผูใชน้ําและเครือขาย

บริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่เกษตรน้ําฝน 

กรมทรัพยากรน้ําดําเนินโครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนินงานใหกับกลุมผูใชน้ําและ

เครือขายบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน เพ่ือสนับสนุนใหกลุมผูใชน้ําไดรับความรู ความเขาใจในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง โดยจัดกิจกรรมตางๆ ไดแก การอบรมใหความรูเก่ียวกับ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํ าและสิ่ งแวดลอม การใชประโยชน  การดูแลรักษาแหลงน้ํ าในชุมชน  

การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาแหลงน้ํา ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงน้ํา โดยไดดําเนินโครงการ

สนับสนุนกลุมผูใชน้ํา จํานวน 19 โครงการ 37 กลุม ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 

สงผลใหกลุมผูใชน้ําไดรับความรูความเขาใจและมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง 

และเกิดความเขมแข็งท่ีจะดูแลรักษาทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีดวยตนเอง 

      

      

3.3.3 โครงการศึกษาจัดทําองคความรูรองรับภารกิจใหมดานการอนุญาตใชน้ําตาม

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 

กรมทรัพยากรน้ําดําเนินโครงการศึกษาจัดทําองคความรูรองรับภารกิจใหม ดานการอนุญาตใชน้ํา  

ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 เพ่ือศึกษาจัดทําองคความรูท่ีเก่ียวของรองรับภารกิจใหม  

ดานการอนุญาตใชน้ํา การควบคุมการใชน้ํา ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 และเสริมสราง

ความรูความเขาใจกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ รองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจในอนาคต  

เริ่มดําเนินงาน ตั้งแตเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 ในกระบวนการทํางานมีการจัดประชุมหารือ
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รวมกัน โดยมีการแตงต้ังคณะทํางาน ประกอบดวย ผูแทนสํานักบริหารจัดการน้ํา สํานักพัฒนาแหลงน้ํา  

สํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา สํานักสงเสริมและประสานมวลชน สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา  

สํานักสงเสริมและประสานมวลชน สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักบริหารจัดการลุมน้ํา

ระหวางประเทศ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 ศูนยปองกันวิกฤติน้ํ า  

กลุมพัฒนาระบบบริหารและกลุมนิติการ อีกท้ังไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรูกฎหมาย 

ระเบียบปฏิบัติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ําและการใชน้ํา” 

จํานวน 2 รุน รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 - 3 กรกฎาคม 2563 และรุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 5 - 6 สิงหาคม 2563  

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซ่ึงไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย 

ระเบียบปฏิบัติ จากสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือองคกรท่ีเก่ียวของ ใหความ

อนุเคราะหเปนวิทยากรในการบรรยายใหความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ โดยมีผู เขารวมประชุม  

รวมจํานวน 176 คน  

 
รายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษาจัดทําองคความรูรองรับภารกิจใหม ดานการอนุญาตใชน้ํา 

ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 
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3.3.4 อนุบัญญัติที่กําหนดตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 

กรมทรัพยากรน้ําไดยกรางกฎหมายระดับอนุบัญญัติท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 

จํานวน 2 ฉบับ ไดแก รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือการอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ํา

สาธารณะตามหมวด 6 มาตรา 78 และรางประกาศกําหนดบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีตามหมวด 7 

มาตรา 81 และอยูระหวางการยกรางอนุบัญญัติตามหมวด 4 การจัดสรรน้ําและการใชน้ํา สรุปผลการ

ดําเนินการ ดังนี้ 

 1) โครงการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 และยกรางอนุบัญญัติ ในสวนที่อยูในหนาที่และอํานาจ และภารกิจ

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (รางกฎกระทรวงตามมาตรา 78 และ 

รางประกาศกระทรวงตามมาตรา 81) 

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 มาตรา 78 ใหอํานาจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมออกกฎกระทรวงเพ่ืออนุรักษและพัฒนาแหลงน้ําสาธารณะ เพ่ือใชในการควบคุมดูแลการใช

ทรัพยากรน้ําสาธารณะท่ีไมใชการขออนุญาตใชน้ํา เพ่ือใหการใชและการพัฒนาน้ําสอดคลองกับการอนุรักษ

อยางยั่งยืนและรักษาคุณภาพของน้ํา สวนมาตรา 81 ใหออกประกาศกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงาน

เจาหนาท่ีเพ่ือดําเนินการใหไปเปนตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา ซ่ึงออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อีกท้ังการท่ีเจาพนักงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาวจึงตองมีแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน และการสงเสริม 

ใหชุมชนในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ํา จึงตองดําเนินการยกรางกฎกระทรวงตามมาตรา 78 และ

ประกาศกระทรวงตามมาตรา 81 ดังกลาว 

กรมทรัพยากรน้ําจางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสํานักงานศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดําเนินโครงการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้ําพ.ศ. 2561 และยกรางอนุบัญญัติ ในสวนท่ีอยูในหนาท่ีและอํานาจ และภารกิจของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (รางกฎกระทรวงตามมาตรา 78 และรางประกาศกระทรวงตามมาตรา 81) 

โดยดําเนินการตั้งแตวันท่ี 16 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 12 เมษายน 2563 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
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(1) รางกฎกระทรวงหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือการอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ํา

สาธารณะ พ.ศ. .... 

(2) รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัว

พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 

(3) แนวปฏิบัติในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 

(4) ขอเสนอกลไกการดําเนินงานเพ่ือเตรียมการรองรับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 

ในสวนท่ีเก่ียวของกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ท้ังนี้ หลักเกณฑท่ีกําหนดในรางกฎกระทรวงตามมาตรา 78 เปนการอนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรน้ําสาธารณะท่ีตองใชและพัฒนาน้ําอยางยั่งยืน การใชน้ําตองไมกอใหเกิดอันตรายแกทรัพยากรน้ํา

หรือการเสื่อมสภาพของน้ํา กําหนดหนาท่ีใหแกผูใชน้ําบริเวณแหลงน้ําสาธารณะท่ีจะกอสราง ติดตั้งอุปกรณ

หรือใชกรรมวิธีในการตรวจวัดคุณภาพน้ําภายใตการสนับสนุนของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ ใหอํานาจอธิบดี

กรมทรัพยากรน้ําท่ีจะสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสรางท่ีกอใหเกิดอันตรายแกแหลงน้ําสาธารณะและจายคาทดแทน 

การรื้อถอน รวมถึงหลักเกณฑการอนุรักษหรือพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจะกําหนดตามมาตรา 78 (5) ตอไป  

สวนการรางประกาศตามมาตรา 81 เปนการกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จะเปนผูออก โดยมีแบบเชนเดียวกับบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา 

พ.ศ. 2561 ท่ีออกโดยกระทรวงอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือมิใหประชาชนสับสน 

นอกจากนี้ ในงานวิจัยไดนําเสนอเขตพ้ืนท่ีแหลงน้ํ าสาธารณะท่ีควรอยูในการดูแลของ 

กรมทรัพยากรน้ําแนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา เจาพนักงานระดับใด 

ควรไดรับแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาท่ีและกลไกการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนา

แหลงน้ําดวย 
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รูปภาพการประชุมเชิงปฏบัิติการสําหรับคณะกรรมการลุมน้ํา หนวยงานของรัฐท่ีอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ํา  

องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน องคกรผูใชน้ํา นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ และประชาชนกลุมผูใชน้ํา  

    
ครั้งท่ี 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    
ครั้งท่ี 2 จังหวัดเชียงใหม 

    
ครั้งท่ี 3 จังหวัดระยอง 

    
ครั้งท่ี 4 จังหวัดเพชรบุรี 

    
ครั้งท่ี 5 จังหวัดขอนแกน 

2) โครงการศึกษาและยกรางอนุบัญญัติที่ออกตามรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา 

พ.ศ. .... ในสวนที่อยูในหนาที่และอํานาจ และภารกิจของกรมทรัพยากรน้ํา (หมวด 4 การจัดสรรน้ํา

และการใชน้ํา) 

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ําและการใชน้ํา กําหนดให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดลอม มีหนาท่ีและอํานาจออกกฎกระทรวง ตามความในมาตรา 45 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและ

เง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การขอตอใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต 

และการอนุญาต รวมท้ังการขอและการออกใบแทนการอนุญาต การใชน้ําประเภทท่ีสองและประเภทท่ีสาม 

กําหนดใหอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํามีหนาท่ีและอํานาจออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามความในมาตรา 47 

เรื่องแบบคําขอรับใบอนุญาตการใชน้ําและแผนการบริหารจัดการน้ําสําหรับการใชน้ําประเภทท่ีสองและการใชน้ํา

ประเภทท่ีสาม และออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามความในมาตรา 51 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 

ในการติดต้ังเครื่องมือวัดหรือปริมาณน้ําท่ีใชและการเก็บขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือการตรวจสอบและควบคุมการใช

ทรัพยากรน้ําสาธารณะของผูรับใบอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสองและประเภทท่ีสาม 

กรมทรัพยากรน้ําจางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสํานักงานศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดําเนินโครงการศึกษาและยกรางอนุบัญญัติท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา 

พ.ศ. .... ในสวนท่ีอยูในหนาท่ีและอํานาจ และภารกิจของกรมทรัพยากรน้ํา (หมวด 4 การจัดสรรน้ําและการใชน้ํา) 

โดยดําเนินการต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2563 ถึง 28 เมษายน 2564 ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการ เม่ือดําเนินการ

แลวเสร็จจะไดรางอนุบัญญัติเก่ียวกับหมวด 4 การจัดสรรน้ําและการใชน้ําของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา 

พ.ศ. 2561 ในสวนท่ีอยูในหนาท่ีและอํานาจ และภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

กรมทรัพยากรน้ํา ท่ีผานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน จํานวน 5 ฉบับ มีการสรางความรับรูใหแก

ประชาชน เจาหนาท่ีของรัฐ คณะกรรมการลุมน้ํา องคกรพัฒนาเอกชนและองคกรภาคประชาชนในพ้ืนท่ีลุมน้ํา

องคกรผูใชน้ํา นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ และผูมีสวนไดสวนเสียใหมีความรูความเขาใจอนุบัญญัติ (กฎหมาย

ลําดับรอง) อันเปนการลดความขัดแยงจากการบังคับใชอนุบัญญัติในอนาคต และไดข้ันตอนกระบวนงานและ

แนวปฏิบัติการบังคับใชกฎหมายของพนักงานเจาหนาท่ี ภายใตหมวด 4 การจัดสรรน้ําและการใชน้ําของ

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 ในสวนท่ีอยูในหนาท่ีและอํานาจ และภารกิจของกรมทรัพยากรน้ํา 

3.3.5 โครงการจัดหาเคร่ืองจักรกลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา  

 กรมทรัพยากรน้ําเปนหนวยงานดานปฏิบัติงานหนึ่ง (Operator) ดานการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ํา

สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 หมวด 6 มาตรา 78 รวมถึงการใช พัฒนา บริหาร

จัดการ บํารุงรักษา ฟนฟู ตามท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด (มาตรา 6) เพ่ือสนับสนุนการเกษตรของประชาชน 

ในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานหรือในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝนอยางเปนระบบ ปจจุบันแหลงน้ําธรรมชาติขนาดกลาง 

(อาง ฝาย หนอง กุด บึง ท่ีมีความจุมากกวา 2 ลานลูกบาศกเมตร, พ้ืนท่ีรับผลประโยชนมากกวา 2,000 ไร 

หรือพ้ืนท่ีครอบคลุมมากกวา 1 จังหวัด) ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ํา จํานวน 401 แหง ความจุ

แหลงน้ํารวม 2,002.41 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ี 2,567,075 ไร ซ่ึงมีการดําเนินการแลวเสร็จ 94 แหง ท่ีตอง

คอยดูแลบํารุงรักษาเพ่ืออนุรักษฟนฟูใหคงสภาพใชงานได และยังไมไดดําเนินการอีก 307 แหง แบงเปน 

นอกเขตพ้ืนท่ีปา 265 แหง ในเขตพ้ืนท่ีปา 42 แหง ซ่ึงไดลงนามความรวมมือ (MOU) รวมกับกรมปาไมและ

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช เพ่ือการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรปาไม พัฒนาแหลงน้ํา ระบบนิเวศ 

และความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีโครงการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขต
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พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษและพ้ืนท่ีแหลงน้ําสาธารณะ จึงมีความจําเปนมากข้ึนท่ีตอง

ใชงานเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ เพ่ือใชในการดําเนินงานดานการอนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรน้ําสาธารณะ บริหารจัดการ บํารุงรักษา ฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ ท้ังในภาวะวิกฤติภัยแลง-อุทกภัย 

และภาวะปกติ และสนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมถึงงานความรวมมือ (MOU)  

งานรองขอจากหนวยงานอ่ืนเพ่ือเขาชวยเหลือ บรรเทาทุกขและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติดานน้ําในพ้ืนท่ีของ

ประชาชนท่ีประสบภัยไดทันทวงที โดยวัตถุประสงคและเปาหมายเพ่ือจัดหาเครื่องจักรกลเพ่ือการเพ่ิม

ประสิทธิภาพดานการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ รวมถึงการใช พัฒนา บริหารจัดการ 

บํารุงรักษา ฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ ประกอบดวย 

1) ประเภทเครื่องสูบน้ํา ไดแก เครื่องสูบน้ําขับดวยเครื่องยนตดีเซล ขนาด 30 นิ้ว (8 เครื่อง) และ 

สายยางสําหรับสูบโคลน-ทราย (30 นิ้ว) (8 ชุด) 

2) ประเภทเครื่องจักรกลกอสราง ไดแก รถขุดตักไฮโดรลิก (Excavator) 150 แรงมา (8 คัน)  

3) ประเภทรถบรรทุก ไดแก รถบรรทุกเททาย ขนาด 12 ตัน 10 ลอ (รถดั๊ม) (16 คัน) 

4) ประเภทรถเทรลเลอร ไดแก รถบรรทุกลากจูงพรอมหางลากพวงบรรทุกเครื่องจักรกล (รถเทรลเลอร) 

(2 คัน) 

5) ประเภทเรือดูดโคลน ไดแก เรือดูดโคลน สะเทินน้ําสะเทินบก (8 ลํา) 

 โดยดําเนินการจัดหาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณใหสํานักงาน

ทรัพยากรน้ําภาค จํานวน 2 แหง คือ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4 และสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ รวมถึงการใช พัฒนา บริหารจัดการ 

บํารุงรักษา ฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ ซ่ึงปจจุบันอยูในข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง 

      
 เครื่องสูบน้ําขับดวยเครื่องยนตดีเซล ขนาด 30 นิ้ว            รถขุดตักไฮโดรลิก (Eacavator) 150 แรงมา    
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                     รถบรรทุกลากจูง            รถบรรทุกเททาย ขนาด 12 ตัน 10 ลอ (รถดั๊ม)  

พรอมหางลากพวงบรรทุกเครื่องจักรกล (รถเทรลเลอร) 

 
เรือดูดโคลน สะเทินน้ําสะเทินบก 
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3.4 การจัดการสภาวะวิกฤติน้ําและอุทกวิทยา 

กรมทรัพยากรน้ําดําเนินการตรวจวัด รวบรวม ติดตาม เผยแพรขอมูล รายงานสถานการณน้ํารายวัน 

รายงานสถานการณพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยน้ําหลากในเขตพ้ืนท่ีลาดชันและท่ีราบเชิงเขา (EWS) รายงานสถานการณน้ํา

ในลุมน้ําจากระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติและระบบสงขอมูลสัญญาณภาพ (CCTV) รายงานการ

ติดตามสถานการณปริมาณน้ําทาและน้ําฝนประจําวัน และรายงานการใหความชวยเหลือจากอุทกภัยและภัยแลง 

เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย โดยการสนับสนุนขอมูลท่ีถูกตอง เพ่ือการ

เฝาระวังเตือนภัยลวงหนาดานน้ําในพ้ืนท่ีลาดชันและท่ีราบเชิงเขา และเพ่ือการบริหารจัดการน้ําในสภาวะวิกฤติ

ของหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชแผนบริหารจัดการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤติน้ําแลงน้ําทวม 

ท้ังนี้ ประชาชนสามารถติดตามขอมูลผานทางเว็บไซต http://www.dwr.go.th แอปพลิเคชั่น EWS4Thai 

และแอปพลิเคชั่น DWR4Thai 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ําไดรับงบประมาณเพ่ือการจัดการสภาวะวิกฤติน้ําและ 

อุทกวิทยา แบงเปน 3 ดาน ดังนี้ 

3.4.1 การบริหารจัดการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤติน้ํา 

3.4.2 การเตือนภัย 

3.4.3 อุทกวิทยา 

3.4.1 การบริหารจัดการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤติน้ํา 

1) โครงการบริหารจัดการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤติน้ํา 

กรมทรัพยากรน้ําไดรับการจัดสรรงบประมาณดําเนินงานโครงการบริหารจัดการเพ่ือรองรับ

สภาวะวิกฤติน้ํา ตั้งแตป พ.ศ. 2556 จนถึงปจจุบัน มีการจัดตั้งศูนยอํานวยการติดตามและแกไขปญหาภาวะน้ํา

แลงหรือน้ําทวมสวนหนารองรับการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 - 11 และคณะทํางาน

ติดตามการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤติน้ําในสวนกลาง ท่ีผานมาไดใหความ

ชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัยและภัยแลงน้ําไดครอบคลุมท้ังดานการเกษตร และอุปโภคบริโภค

อยางเต็มประสิทธิภาพ ทันตอเหตุการณ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ําไดชวยเหลือ

ประชาชนในภาวะน้ําแลงและน้ําทวม ดังนี้ 

- ภาวะน้ําแลง มีการใหความชวยเหลือ 48 จังหวัด ปริมาณการสูบน้ํา 109,248,417 ลูกบาศกเมตร 

แจกจายน้ําสะอาด จํานวน 18,921,778 ลิตร แจกจายน้ําดื่มบรรจุขวด จํานวนรวม 11,020 ขวด โดยมี

ประชาชนไดรับการชวยเหลือดานน้ําอุปโภคบริโภค จํานวน 451,790 ครัวเรือน 1,453,037 ราย และชวยเหลือ

พ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน 344,950 ไร  

- ภาวะน้ําทวม มีการใหความชวยเหลือ 16 จังหวัด ปริมาณการสูบน้ํา 991,240 ลูกบาศกเมตร 

แจกจายน้ําสะอาด จํานวน 156,000 ลิตร แจกจายน้ําดื่มบรรจุขวด จํานวนรวม 19,088 ขวด โดยมีประชาชน

ไดรับการชวยเหลือดานน้ําอุปโภคบริโภค จํานวน 8,954 ครัวเรือน 53,464 ราย และชวยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตร 

43,960 ไร  



 
 

60 

 
 

      

      

      
 



 
 

61 

 
 

      
แผนท่ีวิเคราะหสมดุลน้ํานอกเขตชลประทาน            พ้ืนท่ีเสี่ยงน้ําทวมน้ําปาไหลหลาก ก.ค.-ธ.ค.63 

ระดับตําบล ในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน 

 
พ้ืนท่ีเสี่ยงรุนแรงท่ีไมผลจะตายในฤดูแลงระดับตําบล นอกเขตชลประทาน  

(ธ.ค.62- เม.ย.63) 
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นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการแกไขปญหาพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร 

(ไมผล ไมยืนตน) นอกเขตชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2563 มอบกรมทรัพยากรน้ํา

และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ดําเนินการจัดหาแหลงน้ําตนทุนสนับสนุนพ้ืนท่ีปลูกไมผล ไมยืนตนเสี่ยง 

ขาดแคลนน้ําข้ันรุนแรงยืนตนตาย จํานวน 0.37 ลานไร ในพ้ืนท่ี 30 จังหวัด พรอมท้ังจัดทําแผนและมาตรการ

เสนอโดยดวน โดยกรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการสํารวจความตองการความชวยเหลือในพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ํา

เพ่ือการเกษตรผาน Web Application ตามขอมูลของกรมสงเสริมการเกษตรและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ซ่ึงภายหลังเกษตรจังหวัดไดตรวจสอบและยืนยันขอมูลเพ่ือรายงานตอกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 

2563 ยืนยันพ้ืนท่ีเสี่ยงนอกเขตชลประทาน จํานวน 30 จังหวัด 207 อําเภอ 1,078 ตําบล เกษตรกรไดรับความ

เดือดรอน 67,318 ราย ไดรับความชวยเหลือแลว 158,798 ไร เกษตรกร 25,226 ราย โดยไดรับความชวยเหลือ

และไมพบปญหาภัยแลงแลว 4 จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค หนองบัวลําภู ชัยภูมิ และชลบุรี 

กรมทรัพยากรน้ํามีแผนการดําเนินงาน โดยสรุป ดังนี้ 

 
1) ระยะเรงดวน หากพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยมีแหลงน้ําผิวดินเพียงพอ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 

จะดําเนินการสูบน้ําหรือบรรทุกน้ําสงชวยเหลือพ้ืนท่ีเพ่ือแกปญหาทันที แตหากเกินขีดความสามารถของสํานักงาน

ทรัพยากรน้ําภาค ใหประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน 

หรือหนวยงานทองถ่ิน ดําเนินการแกไขปญหา 

2) ระยะสั้น  

(1) ดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร (ไมผล ไมยืนตน) และลงขอมูล

ผาน Web Application (http://fruit.dwr.go.th) โดยสํารวจกลุมเกษตรกรผูปลูกไมผล รวมกลุมกันอยางนอย 

8 คน ขอมูลท่ีสํารวจประกอบดวย ขอมูลตัวแทนกลุมเกษตรกร พ้ืนท่ีปลูกไมผล แหลงน้ําท่ีใชในปจจุบัน  

พิกัดพ้ืนท่ี รูปถาย และความตองการความชวยเหลือ  
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แบบฟอรมการสํารวจพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร หนา Web Application 

ผลการสํารวจ พบวา มีพ้ืนท่ีขอรับความชวยเหลือ จํานวน 288,337 ไร 515 ตําบล  

179 อําเภอ มีเกษตรกรไดรับความเดือดรอน 2,183 กลุม เพ่ิมเติมจากมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 6 จังหวัด 

ไดแก พระนครศรีอยุธยา อุดรธานี รอยเอ็ด มหาสารคาม ปราจีนบุรี และนาน โดยสรุปผลการสํารวจขอมูล

พ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร (ไมผล ไมยืนตน) นอกเขตชลประทาน ไดดังตารางตอไปนี ้

ลําดับท่ี จังหวัด 
ผลการสํารวจพ้ืนท่ีเส่ียงขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร (ไมผล ไมยนืตน) 

อําเภอ ตําบล จํานวน (กลุม) พ้ืนท่ี (ไร) 

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 

1 เชียงใหม  18 36 114 23,772.70 

2 ลําพูน  4 8 79 18,570.93 

3 ลําปาง 10 37 76 3,747.80 

4 กําแพงเพชร 5 9 13 1,611.00 

5 ตาก  6 10 45 4,605.90 

6 เชียงราย 5 6 29 14,501.00 

7 แมฮองสอน  - - - - 

8 พะเยา 8 38 162 10,368.00 

รวม 8 จังหวัด 56 144 518 77,177.33 

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 

1 ลพบุรี 5 20 20 3,833.00 

2 เพชรบูรณ 3 6 6 472.00 

3 สระบุรี 3 18 18 5,955.00 

4 อุทัยธานี 4 11 21 2,663.00 

5 นครสวรรค 3 4 10 131.00 

6 ชัยนาท 4 15 54 816.25 
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ลําดับท่ี จังหวัด 
ผลการสํารวจพ้ืนท่ีเส่ียงขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร (ไมผล ไมยนืตน) 

อําเภอ ตําบล จํานวน (กลุม) พ้ืนท่ี (ไร) 

7 พระนครศรีอยุธยา 1 1 1 1.20 

รวม 7 จังหวัด 23 75 130 13,871 

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 

1 เลย 12 32 359 7,761.00 

2 หนองบัวลําภ ู 1 4 10 721.00 

3 อุดรธานี 1 1 1 40.00 

รวม 3 จังหวัด 14 37 370 8,522 

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4 

1 ชัยภูมิ 2 2 2 10.00 

2 ขอนแกน 4 9 127 2,013.00 

3 รอยเอ็ด 1 1 1 5.00 

4 มหาสารคาม 1 1 1 10.00 

รวม 4 จังหวัด 8 13 131 2,038.00 

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 

1 บุรีรัมย 10 39 141 7,244.62 

รวม 1 จังหวัด 10 39 141 7,244.62 

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 

1 ฉะเชิงเทรา 7 18 23 6,245.00 

2 ชลบุรี 4 15 29 801.00 

3 ระยอง 6 22 31 24,469.00 

4 ปราจีนบุรี 1 1 1 4.00 

รวม 4 จังหวัด 18 56 84 31,519.00 

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 

1 เพชรบุรี  4 12 42 5,599.00 

2 สุพรรณบุรี 2 2 7 341.50 

3 กาญจนบุรี 4 16 30 981.00 

รวม 3 จังหวัด 10 30 79 6,921.50 

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 

1 อุตรดิตถ 4 11 26 6,151.00 

2 สุโขทัย 6 21 338 76,234.00 

3 พิษณุโลก 1 5 9 2,232.00 

4 พิจิตร 12 34 192 3,641.90 

5 แพร 5 24 131 39,493.20 

6 นาน 12 26 34 13,291.00 

รวม 6 จังหวัด 40 121 730 141,043.10 

รวมท้ังส้ิน 35 จังหวัด 179 515 2,183 288,337.00 
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(2) กรมทรัพยากรน้ําไดประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และผูวาราชการจังหวัด 31 จังหวัด (มอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) เพ่ือรวมดําเนินการ

แกไขปญหาภัยแลง โดยการสํารวจพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร (ไมผล ไมยืนตน) นอกเขต

ชลประทาน  

3) การแกไขปญหาระยะกลางและระยะยาว ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจพบวา จํานวน 1,860 จุด 

เปนความตองการน้ําผิวดินรอยละ 18 และการขุดเจาะและเปาลางบอบาดาล รอยละ 82 โดยกรมทรัพยากรน้ํา

ไดจัดสงขอมูลใหกับกระทรวงพลังงานเพ่ือรวมกันแกไขปญหา ซ่ึงมีกลุมท่ีมีศักยภาพสามารถดําเนินการได  

324 กลุม โดยอาจขอใชงบประมาณจากกองทุนพัฒนาพลังงานหรือภาคเอกชน ในรูปแบบของ Corporate 

Social Responsibility (CSR)  

      

2) โครงการพัฒนาศูนยขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่เกษตรน้ําฝน 

ระยะที่ 1 

กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการโครงการพัฒนาศูนยขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี

เกษตรน้ําฝน ระยะท่ี 1 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูล ตลอดจนปรับปรุงระบบ 

การจัดเก็บ การเชื่อมโยงขอมูลของศูนยเมขลาใหมีระบบท่ีทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป ท้ังนี้ 

เพ่ือใหกรมทรัพยากรน้ํามีขอมูลเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ แบบ Real-time ทันตอ

สถานการณ มีระบบฐานขอมูลของกรมทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ ท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีศูนยอํานวยการน้ําแหงชาติ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติกําหนด โดยมีระบบการเชื่อมโยง

ฐานขอมูลของกรมทรัพยากรน้ํา ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา สําหรับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก

กรมทรัพยากรน้ํา เชน กรมชลประทาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา

และการเกษตร เปนตน มีฐานขอมูลกลางในการบริหารจัดการน้ํานอกเขตชลประทานระดับลุมน้ําสาขาของ 

กรมทรัพยากรน้ํา และสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 เพ่ือใชในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ี  

ทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตางๆ และหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรน้ํา 

ไดโดยงายผานระบบ Web Service และ Web Application ตลอดจนสามารถนําขอมูลไปใชประกอบ 

การตัดสินใจเพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินได 
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3) โครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณน้ําทางไกลอัตโนมัติ (ลุมน้ํากก  

โขงเหนือ แมกลอง และสาละวิน) 

โครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณน้ําทางไกลอัตโนมัติ (ลุมน้ํากกและโขงเหนือ และ 

ลุมน้ําแมกลองและสาละวิน) เปนการดําเนินการเพ่ือใหศูนยปฏิบัติการปองกันและบรรเทาวิกฤติน้ําหรือศูนย

เมขลาท่ีเปนหนวยปฏิบัติการ สามารถบรรลุภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค

อุทกภัย และหาสมดุลการใชน้ําของประเทศโดยเฉพาะพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน โดยการติดตั้งสถานีตรวจวัด

สภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ พรอมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรสารสนเทศเพ่ือการบริหารและแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร ดานน้ําทวม ดานบริหารจัดการน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค ในพ้ืนท่ีลุมน้ําท้ัง 22 ลุมน้ํา และลุมน้ํา

สาขา 254 ลุมน้ําท่ัวประเทศ ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในภาพรวมของประเทศ ท้ังดานการ

อุปโภคบริโภค และอุทกภัย และการหาสมดุลน้ํานอกเขตพ้ืนท่ีชลประทานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําสามารถรับรูขอมูลและติดตามสถานการณน้ําในพ้ืนท่ีไดอยางทันทวงที ชวยลดความ

สูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี 
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4) โครงการศึกษาประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ําเก็บกัก 

ในแหลงน้ําขนาดเล็ก ที่ พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ํา ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ และภาคตะวันตก  

โครงการศึกษาประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ําเก็บกักในแหลงน้ําขนาดเล็ก 

ท่ีพัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ํา ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันตก เปนการดําเนินงาน

สํารวจและประเมินปริมาตรความจุของแหลงน้ําขนาดเล็ก ในพ้ืนท่ีภาคตางๆ ท่ีเปนแหลงน้ําดิบ เพ่ือการอุปโภค

บริโภค และการใชน้ําเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน โดยการติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณน้ําเก็บ
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กักในแหลงน้ําขนาดเล็ก ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันตก และพัฒนาฐานขอมูล

แหลงน้ําท่ีมีอยู เพ่ือใหทราบถึงปริมาณน้ําตนทุน (ระดับน้ําและปริมาณน้ํา) ของแหลงน้ําขนาดเล็ก เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีแหลงน้ํา กอใหเกิดการใชน้ําอยางรูคุณคาและการสรางการตระหนักรู

ในการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีของชุมชนและประชาชน 

      

5) โครงการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติและระบบสง

ขอมูลสัญญาณภาพ 

กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินโครงการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติและ

ระบบสงขอมูลสัญญาณภาพ โดยดําเนินการตรวจสอบ ซอมบํารุงรักษาสถานีตรวจวัดสถานภาพน้ําทางไกล

อัตโนมัติและระบบสงขอมูลสัญญาณดวยภาพท่ีมีการติดตั้งตามสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 -11 ใหสามารถ

สงขอมูลมายังศูนยขอมูลกลางไดทุกสถานีตามปกติตลอด 24 ชั่วโมงและเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบและ

อุปกรณตางๆ ท่ีเปนอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส มีการติดตั้งอยูในท่ีโลงแจง และใชงานมาเปนระยะเวลานาน  

ทําใหเกิดการชํารุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน สงผลตอขอมูลตรวจวัดท่ีไดรับลดนอยลง และขอมูล 

เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจดานสถานการณน้ําลวงหนาไมมีประสิทธิภาพ ในเรื่องการพยากรณ เฝาระวัง และ

เตือนภัยดานวิกฤติน้ําได สําหรับกิจกรรมของโครงการฯ ดําเนินการโดยการตรวจสอบระบบของสถานีระบบ

ตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติและระบบสงขอมูลสัญญาณภาพ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานีระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติและระบบสงขอมูล

สญัญาณภาพไดรับการตรวจสอบจํานวน 100 สถานี ทําใหสามารถติดตามขอมูลไดตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือการบริหาร

จัดการน้ําท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ สามารถลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ีได 
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3.4.2 การเตือนภัย 

 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2547 เห็นชอบโครงการจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนา (Early 

Warning System : EWS) สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย – ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชันและท่ีราบเชิงเขา ตามท่ี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยกรมทรัพยากรน้ําเสนอ และในระหวางปงบประมาณ  

พ.ศ. 2548-2558 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการติดตั้งสถานีเตือนภัย จํานวน 1,546 สถานี ครอบคลุม 4,911 

หมูบาน โดยติดตั้งอุปกรณในท่ีโลงแจง ทํางานตลอด 24 ชั่วโมง ในพ้ืนท่ีภูมิประเทศท่ีเปนภูเขาสูง ท่ีราบสูง 

และพ้ืนท่ีทุรกันดาร ระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System: EWS) เปนเครื่องมือในการเฝาระวัง

ติดตามสถานการณน้ํา และจําเปนตองไดรับการบํารุงรักษาสถานี ใหมีความพรอมในการใชงานตลอดเวลา 

ซอมแซมหรือปรับปรุงตามความจําเปนและอายุใชงานของอุปกรณ เพ่ือลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย  

ตารางผลการดําเนินงานโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning)  

สําหรับพ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัย-ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา 

โครงการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

รวม 
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนาฯ (Early Warning) 

- งบประมาณ 

(ลานบาท) 

49.97 9.95 8.36 26.00 71.15 105.58 155.60 152.35   293.95     135.00 1,007.91 

- จํานวนสถาน ี 170 25 16 41 129 204 268 200   493     250 1,796 

- จํานวนสถานี

สะสม  

170 195 211 252 381 585 853 1,053 1,053 1,053 1,546 1,546 1,546 1,546 1,546 1,796 1,796 

- จํานวน

หมูบาน

ครอบคลุม  

340 64 54 140 391 565 820 833   1,704     571 5,482 

โครงการบํารุงรักษาระบบเตือนภยันํ้าทวม - ดินถลม(Early Warning )  

- งบประมาณ 

(ลานบาท) 

    10.28 9.70 12.53 12.50 10.00 16.63 17.57 20.21 20.33 20.33 20.33 26.00 196.40 

โครงการซอมแซมระบบ Early Warning ในพ้ืนที่ราบเชิงเขา 

- จํานวนสถาน ี               129 110  

- งบประมาณ 

(ลานบาท) 

              42.00 37.65 79.65 

หมายเหตุ : โครงการซอมแซมระบบ Early Warning ในพ้ืนท่ีราบเชิงเขา เปนการซอมแซมท้ังระบบ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานในการบํารุงรักษาระบบระบบเตือนภัยน้ําทวม-ดินถลม (Early Warning) 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ํา 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

เปาหมาย 

การใหบริการ 

ประเภท 

ตัวชี้วดั 

คาเปาหมาย ป 2563 รวมทั้งสิ้น ป 2563 

(คาเฉลี่ย) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.  

62 

พ.ย.  

62 

ธ.ค.  

62 

ม.ค. 

63 

ก.พ.  

63 

มี.ค.  

63 

เม.ย.  

63 

พ.ค.  

63 

มิ.ย.  

63 

ก.ค.  

63 

ส.ค.  

63 

ก.ย.  

63 

คา

เปาหมาย 
หนวยนับ 

จํานวนหมูบาน 

(สถานีเตือนภัย

ลวงหนา) ที่ไดรับ

การบํารุงรักษา

ระบบเตือนภัย

ดานน้ําใหม ี

ความพรอม 

ในการใชงาน 

เชิงปริมาณ 1,546 1,546 1,546 1,546 1,546 1,546 1,546 1,546 1,546 1,546 1,546 1,546 1,546 สถานี 

ผลการปฏิบัติงาน  1,294 1,265 1,195 1,215 1,160 1,182 1,182 1,290 1,288 1,325 1,315 1,282 1,249 สถานี 

   83.70 81.82 77.30 78.59 75.03 76.46 76.46 83.44 83.31 85.71 85.06 82.92 80.82 รอยละ 

ประชาชนไดรับ

ขอมูลแจงเตือน

ลวงหนาไดตรง

ตอเหตุการณ 

น้ําทวมน้ําปา

ไหลหลาก 

เชิงคุณภาพ รอยละ 80  

คาเปาหมาย  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 รอยละ 

จํานวน 

การเตือนภัย 

 31 12 - - 2 - 17 29 83 87 422 207 890 ครั้ง 

 
 94 33 - - 3 - 54 99 263 275 1,428 740 2,989 หมูบาน 

รวมผล 

การปฏิบัติงาน  

(รอยละ) 

 91.85 90.91 88.65 89.29 87.52 88.23 88.23 91.72 91.66 92.85 92.53 91.46 90.41  

หมายเหตุ : - ตัวช้ีวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ จํานวนหมูบานท่ีไดรับ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพบํารุงรักษาระบบเตือนภัยดานนํ้า จํานวน 1,546 หมูบาน 

 - ผลการปฏิบัติงาน คือ ความสามารถในการเช่ือมโยงขอมูลจากสถานีสนามเขาสูสถานีหลัก เพ่ือประมวลผลท่ี

กรมทรัพยากรนํ้า ซึ่งกําหนดไวไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสถานีท้ังหมด 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ํามีแผนงานโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

เพ่ือการเตือนภัย ประกอบดวย  

1) โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย-ดินถลม ในพ้ืนท่ี

ลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา จํานวน 250 สถานี (คาดวาจะเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2564) เพ่ือขยายพ้ืนท่ี

บริการเปน 1,796 สถานี และครอบคลุมพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยไมนอยกวา 5,482 หมูบาน 

2) โครงการบํารุงรักษาระบบเตือนภัยน้ําทวม-ดินถลม (Early Warning) จํานวน 1,546 สถานี 

ครอบคลุม 4,911 หมูบาน โดยการตรวจสอบระบบการทํางาน การซอมบํารุงรักษาระบบเตือนภัย การเชา

บริการระบบสื่อสาร ระบบขอมูลใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยางสมํ่าเสมอและการเฝาระวังสถานการณน้ํา  

3) โครงการซอมแซมระบบ Early Warning ในพ้ืนท่ีราบเชิงเขา จํานวน 110 สถานี (คาดวาจะเสร็จ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564) เปนการซอมแซมระบบเตือนภัยท่ีมีอายุการใชงานเกินกวา 8 ป หรืออุปกรณ

เครื่องมือไดรับความเสียหายจากการใชงานตามปกติ 

4) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายผูรูประจําสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 

สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย-ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา จํานวน 1,546 สถานี เปนการพัฒนา

บุคลากรในการบํารุงรักษาระบบเตือนภัยลวงหนาและเสริมศักยภาพเครือขายการเฝาระวังใหมีความพรอม 

ในการเฝาระวังและแจงเตือนภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถถายทอดความรูในการเฝาระวัง แจงเตือนภัย

น้ําหลาก-ดินถลมแกประชาชนกลุมเปาหมายได โดยจัดฝกอบรมซํ้าเสริม 24 รุน จํานวน 1,350 คน 
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ท้ังนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการแจงเตือนภัยจากระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning 

System: EWS) รวม 890 ครั้ง ครอบคลุม 2,989 หมูบาน ดังนี้ 

- ระดับเฝาระวัง (สีเขียว) 457 ครั้ง ครอบคลุม 1,532 หมูบาน เม่ือปริมาณน้ําฝน ณ สถานีตรวจวัด  

อยูท่ีระดับ 55% ของปริมาณน้ําฝนวิกฤติ 

- ระดับเตรียมพรอม (สีเหลือง) 378 ครั้ง ครอบคลุม 1,238 หมูบาน เม่ือปริมาณน้ําฝน ณ สถานี

ตรวจวัด อยูท่ีระดับ 65% ของปริมาณน้ําฝนวิกฤติ 

- ระดับอพยพ (สีแดง) 55 ครั้ง ครอบคลุม 219 หมูบาน เม่ือปริมาณน้ําฝน ณ สถานีตรวจวัด อยูท่ีระดับ 

80% ของปริมาณน้ําฝนวิกฤติ 
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การแจงเตือนภัยจากระบบดังกลาว สงผลใหประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมายและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ไดรับการแจงขอมูลอุทกวิทยาเพ่ือการเฝาระวังเตือนภัยท่ีถูกตอง ชวยใหประชาชนสามารถเฝาระวังและ

เตรียมการอพยพไดทันเวลา ทําใหไมเกิดการสูญเสีย 
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3.4.3 อุทกวิทยา 

1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายสถานีอุทกวิทยาเพ่ือรองรับการบริหาร

จัดการน้ําแบบบูรณาการ 

 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการวิเคราะหปริมาณและคุณภาพน้ํา จัดทําขอมูลดานอุทกวิทยา 

พัฒนาองคความรู และเทคโนโลยีเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยมีการใหบริการขอมูลอุทก-

อุตุนิยมวิทยาใหกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษาตางๆ ตั้งแต พ.ศ. 2536 จนถึงปจจุบัน ท้ังนี้  

อัตลักษณเฉพาะของเครือขายสถานีอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยาของกรมทรัพยากรน้ํา คือ สถานีสวนใหญอยูบน

พ้ืนท่ีตนน้ําและภูเขาสูง ซ่ึงในการบริหารจัดการน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ จําเปนตองใชขอมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา  

ท่ี ถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา จากเครือขายสถานี ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ โดยปจจุบัน 

กรมทรัพยากรน้ํายังมีเครือขายสถานีไมสมบูรณ  

 กรมทรัพยากรน้ําจึงไดดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายสถานีอุทกวิทยาเพ่ือรองรับ

การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ โดยการติดตั้งสถานีอุทกวิทยาอัตโนมัติ จํานวน 25 สถานี สถานีอุทก

วทิยาธรรมดา จาํนวน 4 สถานี สถานีอุตุนิยมวิทยาอัตโนมัติ จํานวน 7 สถานี และสถานีอุตุนิยมวิทยาธรรมดา 

จํานวน 9 สถานี ปรับปรุงสถานีอุทกวิทยาธรรมดา 108 สถานี จัดตั้งศูนยติดตามและวิเคราะหขอมูลอุทก - 

อุตุนิยมวิทยาในสวนกลางและภูมิภาค และจัดทําระบบฐานขอมูลและระบบจําลองสถานการณน้ําเพ่ือการ

พยากรณและบริหารจัดการน้ําในลุมน้ําสาละวิน โขง (เหนือ) กก ปง วัง ยม นาน สะแกกรังและเจาพระยา

เพ่ือใหประชาชนไดรับขอมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาท่ีถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา จากเครือขายสถานีอุทกวิทยา

ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี และหนวยงานสามารถใชเปนกลไกเครื่องมือในการบริการจัดการน้ําท้ังในภาวะน้ําแลง  

น้ําทวม วางแผนรับมือสถานการณน้ําในอนาคต เปนการสงเสริมใหการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 

ในระดับประเทศมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงศักยภาพของลุมน้ํา และประโยชนสูงสุด เพ่ือการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการอยางเปนระบบลุมน้ําเพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ี

ภาคเหนือ ไดแก ลุมน้ําสาละวิน โขง (เหนือ) กก ปง วัง ยม นาน สะแกกรัง และเจาพระยา 

      
ระบบพยากรณและการบริหารจัดการน้ํา สถานีอุทกวิทยาทางไกลอัตโนมัติ 
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ท่ีตั้งสถานีอุทก-อุตุนิยมวิทยา (ติดตั้ง 45 สถานี)  ท่ีตั้งสถานีอุทกวิทยา (ปรับปรุง 108 สถานี) 

2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบริหาร

จัดการน้ํา 

 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการรวบรวม วิเคราะห จัดทํา เผยแพร และใหบริการขอมูลอุทก-

อุตุนิยมวิทยาผานระบบฐานขอมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา “HYDRO WEBBASE” จัดตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2547 และ

ระบบฐานขอมูลเพ่ือการจัดเก็บและบริการขอมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา “ISHYDRO” จัดต้ังข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2549 

โดยท้ัง 2 ระบบนี้ มีวัตถุประสงคในการใชงานท่ีสอดคลองและสนับสนุนกัน โดยปจจุบันระบบฐานขอมูลอุทก-

อุตุนิยมวิทยาท้ัง 2 ระบบ ประสบปญหาในการใชงาน เนื่องจากพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลไมเพียงพอตอปริมาณขอมูล

ท่ีเพ่ิมข้ึน จํานวนผูใชบริการมากข้ึนทุกป ระบบฐานขอมูลเดิมไมรองรับการนําเขาขอมูลจากสถานีอัตโนมัติ  

ไมรองรับการประมวลผลขอมูลเชิงพ้ืนท่ี และไมรองรับ Platform ของ Social Media 

 กรมทรัพยากรน้ําจึงไดดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา

เพ่ือการบริหารจัดการน้ํา เพ่ือเปนการบูรณาการระบบฐานขอมูลเดิมท้ัง 2 ระบบ ใหอยูในรูปแบบของระบบ

เดียวกัน สามารถวิเคราะห ประมวลผล และแสดงผลในรูปแบบขอมูลเชิงพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับระบบลุมน้ําใหม

ของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติได จากการพัฒนาฐานขอมูลทําใหหนวยงานมีระบบคอมพิวเตอรและ

ซอฟตแวรสําหรับระบบฐานขอมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบริหารจัดการน้ํา มีระบบบริการขอมูลสืบคน

ขอมูล แสดงผล บริการขอมูลบน Platform ของ Social Media ท่ีสามารถรองรับการทํางาน Mobile 

Application บนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีไดอยางถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
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สถานการณในปจจุบัน รวมท้ังบุคลากรกรมทรัพยากรน้ําสามารถวิเคราะหประมวลผล และบริการขอมูลอุทก-

อุตุนิยมวิทยาดิจิทัลได ทําใหประชาชนไดรับขอมูลท่ีถูกตองและทันตอสถานการณ 

      
HYDROLOGICAL STATION 2017 METEOROLOGICAL STATION 2017 

 
ฐานขอมูลอุทกวิทยา 

3) โครงการตรวจวัดปริมาณน้ํา การเคลื่อนตัวของตะกอนและตะกอนทองน้ํา

แมน้ําโขงรวมไทย-ลาว  

 กรมทรัพยากรน้ํา รวมกับสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (Mekong River 

Commission Secretariat : MRCS) ดําเนินโครงการตรวจวัดปริมาณน้ํา การเคลื่อนตัวของตะกอน และ

ตะกอนทองน้ํ าแมน้ํ าโขงรวมไทย -ลาว (Implementation Plan of the Discharge and Suspended 

Sediment Transport Measurements on The Mekong Mainstream) จํานวน 6 สถานี ไดแก 1) สถานี
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แมน้ําโขงท่ีเชียงแสน-ตนผึ้ง 2) สถานีแมน้ําโขงท่ีเชียงคาน-สานะคาม 3) สถานีแมน้ําโขงท่ีหนองคาย-ทานาแลง 

4) สถานีแมน้ําโขงท่ีนครพนม-ทาแขก 5) สถานีแมน้ําโขงท่ีมุกดาหาร-สวันเขต และ 6) สถานีแมน้ําโขง 

ท่ี โขงเจียม-บานใหมสิงหสัมพันธ โดยมี MRCS เปนหนวยประสานงานกลางและถายโอนภารกิจให 

กรมทรัพยากรน้ํา ป พ.ศ. 2558 เพ่ือปรับปรุงสมการความสัมพันธระหวางระดับน้ําและปริมาณ และพัฒนา

วิธีการตรวจวัด รวบรวม และการจัดเก็บขอมูลใหมีความถูกตองและนาเชื่อถือ ซ่ึงขอมูลทางอุทกวิทยาท่ีไดจาก

สถานีแมน้ําโขงจํานวน 6 สถานี ไดแก ขอมูลปริมาณน้ํา ขอมูลตะกอนแขวนลอย ขอมูลตะกอนทองน้ํา  

รูปตัดขวางลําน้ํา และขอมูลระดับน้ํา ทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมายและหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถ 

นําขอมูลดังกลาวไปใชในการติดตามสถานการณน้ํา การเฝาระวัง ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือลดการสูญเสียชีวิต

และทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี ตลอดจนใชในการติดตามผลกระทบจากการพัฒนาเข่ือนไฟฟาพลังน้ํา 

ในลุมแมน้ําโขง 

      

      

4) โครงการบํารุงรักษาเครือขายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแมน้ําโขง (Mekong – HYCOS)  

กรมทรัพยากรน้ํารวมกับสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (Mekong River 

Commission Secretariat : MRCS) ดําเนินโครงการตรวจสอบติดตามระบบของวัฏจักรอุทกวิทยาในลุม 

แมน้ําโขง (Mekong-Hydrological Cycle Observing System : Mekong-HYCOS) โดยจัดตั้งสถานีเครือขาย

อุตุ-อุทกวิทยา ในการติดตาม ตรวจสอบ และรับสงขอมูลอุตุ-อุทกวิทยาทางไกลอัตโนมัติในลุมแมน้ําโขงและ

สาขา โดยกรมทรัพยากรน้ําจะตองดําเนินการดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณสถานี ตามพันธกรณี

ภายใตความตกลงวาดวยความรวมมือเพ่ือการพัฒนาลุมแมน้ําโขงอยางยั่งยืน  
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการบํารุงรักษาเครือขายสถานีอุตุ-อุทก

วิทยาแมน้ําโขง (Mekong HYCOS) จํานวน 11 สถานี ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน ไดตามมาตรฐาน สํารวจ

ขอมูลท่ีถูกตอง มีความนาเชื่อถือและสงขอมูลทันเวลา ทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมายและหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของสามารถนําขอมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาไปใชในการติดตามสถานการณน้ํา การเฝาระวัง 

ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ํา

ไดเก็บขอมูลระดับน้ําและขอมูลปริมาณฝนรายวัน โดยประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลอุทกวิทยา ผานเว็บไซต 

MRCS (https://monitoring.mrcmekong.org/) สําหรับการติดตามสถานการณน้ํา 
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3.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานน้ํา 

กรมทรัพยากรน้ํามีภารกิจในการเสนอแนะ จัดทํานโยบายและแผน มาตรการท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรน้ํา 

บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษฟนฟู รวมท้ังควบคุม ดูแล กํากับ ประสานติดตามประเมินผล และแกไขปญหา

เก่ียวกับทรัพยากรน้ํา พัฒนาวิชาการกําหนดมาตรฐานและถายทอดเทคโนโลยีดานทรัพยากรน้ํา ท้ังระดับ

ภาพรวมและระดับลุมน้ําเพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ําท่ีเปนเอกภาพและยั่งยืน ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ําจงึตอง

มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานน้ํา เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความสามารถ 

และทักษะในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะสามารถขับเคลื่อนภารกิจของ 

กรมทรัพยากรน้ําใหสําเร็จลุลวง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินโครงการสําคัญ 

ดังนี้ 

3.5.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองคกรและบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

3.5.2 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธดานทรัพยากรน้ํา 

3.5.3 งานตางประเทศดานทรัพยากรน้ํา 

 3.5.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองคกรและบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

กรมทรัพยากรน้ําไดมีการทบทวนบทบาทภารกิจ การจัดโครงสรางอัตรากําลัง ควบคูกับการพัฒนา

ประสิทธิภาพองคกรและบุคลากร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใหพรอมรับภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ในฐานะหนวยงานปฏิบัติท่ีมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการพัฒนา บริหารจัดการ บํารุงรักษา ฟนฟู อนุรักษ

ทรัพยากรน้ํา และควบคุมการใชน้ํา การปองกันและบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากทรัพยากรน้ํา ในพ้ืนท่ี 

นอกเขตชลประทานจัดสรรน้ํา รวมถึงการกําหนดมาตรการ ควบคุม กํากับการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ํา

สาธารณะตามหมวด 6 การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ แหงพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา 

โดยไดพัฒนาประสิทธิภาพองคกรและบุคลากร แบงเปน 7 ดานหลัก ดังนี้ 

1) การทบทวนจัดทําขอเสนอการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้ํา 

กรมทรัพยากรน้ําไดจัดทําขอเสนอการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการของกรมทรัพยากรน้ํา 

โดยคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในคราว

ประชุมครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2563 เห็นชอบในหลักการการขอปรับปรุงโครงสรางและ 

รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของกรมทรัพยากรน้ํา พรอมสงขอเสนอฯ ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการตอไป 

2) การขับเคล่ือนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนปฏิรูปประเทศดานการพัฒนา

ประสิทธิภาพองคกรและบุคลากร  

กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพองคกรและบุคลากรเพ่ือรองรับการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และ

แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และดานการบริหารราชการแผนดิน ท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

กําหนดใหตองดําเนินการแบงเปน 2 ดานหลัก 
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2.1) ดานการพัฒนาประสิทธิภาพองคกร โดยไดจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงระยะ 3 ป 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) ตามแผนปฏิรูปองคกรของกรมทรัพยากรน้ํา โดยครอบคลุมใน 3 ประเด็น 

ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1 ศึกษา ทบทวน กฎหมายท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจ โครงสราง  

ท่ีเปล่ียนแปลงไปหลังจากตัดโอนภารกิจบางสวนใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) กรมทรัพยากรน้ําไดทบทวนแกไขประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเก่ียวกับสัมปทานประกอบกิจการประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของ

ประชาชน พ.ศ. 2554 เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมตอไป 

(2) กรมทรัพยากรน้ําไดจัดทําขอเสนอการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ 

กรมทรัพยากรน้ําผานการพิจารณาของคณะทํางานแบงสวนราชการภายในกรมทรัพยากรน้ํา และ

คณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมจัดสง 

สํานักงาน ก.พ.ร. โดยมีวัตถุประสงคในการปรับปรุงโครงสราง ดังนี้ 

(2.1) เพ่ือตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ซ่ึงเปน

แผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ ประเด็นปฏิรูปดานทรัพยากรน้ําตามแผนปฏิรูปประเทศ แผนแมบท

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : 

SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 โดยไดนอมนําหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง" มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน รวมถึงการให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย องคกรผูใชน้ํา และกลุมผูใชน้ํา เพ่ือรวม

ผลักดันสงผลผลิต เปาหมายบรรลุวิสัยทัศนตามยุทธศาสตรชาติ 

(2.2) ปรับบทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรน้ําสูหนวยงานปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาแหลงน้ํา 

เพ่ิมปริมาณน้ําตนทุน บริหารจัดการน้ํา แกไขปญหาวิกฤติน้ําทวมและภัยแลงในระดับพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี

นอกเขตชลประทาน 117 ลานไร 

(2.3) ปรับบทบาทภารกิจรองรับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา  

พ.ศ. 2561 มาตรา 6 หมวด 4 การจัดสรรน้ําและการใชน้ํา หมวด 5 ภาวะน้ําแลงและน้ําทวม หมวด 6  

การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ หมวด 8 ความรับผิดทางแพงในกรณีทําใหเกิดความเสียหายตอ

ทรัพยากรน้ําสาธารณะ 

(2.4) ปรับใหสอดคลองกับภารกิจท่ีตัดโอนไปใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

(3) กรมทรัพยากรน้ําไดยกรางกฎหมายระดับอนุบัญญัติท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 จํานวน 2 ฉบับ (1) รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือการอนุรักษ

และการพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะตามหมวด 6 มาตรา 78 และ (2) รางประกาศกําหนดบัตรประจําตัว

พนักงานเจาหนาท่ีตามหมวด 7 และอยูระหวางการยกรางอนุบัญญัติตามหมวด 4 แหงพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 ในสวนท่ีรับผิดชอบจํานวน 5 ฉบับ ไดแก  
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(3.1) รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต 

อายุใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการอนุญาต รวมท้ังการขอและการออกใบแทน

ใบอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสองและประเภทท่ีสาม ตามหมวด 4 มาตรา 45 

(3.2) รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาใชน้ําประเภทท่ีสองและประเภทท่ีสามท่ีไมใชน้ํา 

จากทางน้ําชลประทานตามกฎหมายวาดวยการชลประทานและไมใชน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล 

ตามหมวด 4 มาตรา 50 

(3.3) รางประกาศกรมทรัพยากรน้ํา เรื่องแบบคําขอรับใบอนุญาตการใชน้ําและแผนการ

บริหารจัดการน้ําสําหรับการใชน้ําประเภทท่ีสอง และการใชน้ําประเภทท่ีสาม พ.ศ. .... ตามมาตรา 47 

(3.4) รางประกาศกรมทรัพยากรน้ํา กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการติดตั้งเครื่องมือวัด

หรือปริมาณน้ําท่ีใชและการเก็บขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือการตรวจสอบและควบคุมการใชทรัพยากรน้ําสาธารณะของ

ผูรับใบอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสอง และประเภทท่ีสาม พ.ศ. ....ตามมาตรา 51 

(3.5) รางประกาศกระทรวงแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี ตามหมวด 4 การจัดสรรน้ําและ

การใชน้ํา 

ประเด็นท่ี 2 พัฒนาและจัดทําฐานขอมูล Big Data ท่ีสามารถใชประโยชนกับหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของได เชน ขอมูลสถานการณน้ํา จําแนกตามลุมน้ํา พ้ืนท่ีเส่ียงภัย เปนตน โดยการดําเนินการ

สามารถพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ ระบบเตือนภัยน้ําหลากดินถลม สถานีตรวจวัด

สถานการณน้ํา แผนท่ีเสี่ยงอุทกภัยและภัยแลงในลุมน้ําสาขา และระบบฐานขอมูลสถานการณพ้ืนท่ีเกษตร

น้ําฝน จํานวน 1 ระบบ และติดตั้งสถานีเตือนภัยน้ําหลากดินถลมลวงหนาเพ่ิมเติม จํานวน 250 สถาน ี

ประเด็นท่ี 3 ปรับกระบวนข้ันตอนในระดับลุมน้ํา และระดับกลุมผูใชน้ําใหสอดคลองกับ

กฎหมาย และสรางกลไกเช่ือมโยงกับชุมชนใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ไมไดรับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบ กรมทรัพยากรน้ําจึงไดเตรียมการเพ่ือพัฒนาระบบ 

การจัดทําฐานขอมูลกลุมผูใชน้ํา องคกรผูใชน้ํา และเครือขายบริหารจัดการน้ําท่ีสามารถเชื่อมโยงการ

ดําเนินงานท้ังระบบ 

2.2) ดานการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ําไดทบทวนแผนกลยุทธการ

บริหารทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรน้ําระยะ 5 ป พ.ศ. 2562 - 2566 ท่ีครอบคลุม HR Scorecard ท้ัง 5 มิติ 

ประกอบดวย มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

และมิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลงาน

หลักท่ีสําคัญ ไดแก การวิเคราะหจัดเกลี่ยอัตรากําลังตามโครงสรางท่ีเสนอปรับปรุงใหม การพัฒนารูปแบบ 

การเรียนรูเพ่ือรองรับสถานการณฉุกเฉินโดยสงเสริมการเรียนรูผานระบบ e-Learning การพัฒนาฐานขอมูล

กําลังคนกรมทรัพยากรน้ํา การสรางพัฒนาเครือขายผูปฏิบัติงานภายใตแผนการดําเนินความรวมมือดาน

ทรัพยากรน้ําไทยและ สปป. ลาว การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ การจัดการขอรองเรียนรองทุกข
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ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดสวัสดิการใหบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ํา โดยผลการสํารวจ

ความพึงพอใจตอความผาสุกในองคกรไดคาคะแนนเทากับ 3.96 หรือคิดเปนรอยละ 79.2 อยูในระดับมาก 
3) การกําหนดนโยบายกํากับดูแลองคการท่ีดี กรมทรัพยากรน้ํา 

ตามนโยบายกํากับดูแลองคการท่ีดี กรมทรัพยากรน้ํา ซ่ึงครอบคลุมนโยบาย 4 ดาน มีผลการ

ดําเนินการ ดังนี้ 

แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 

1. นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม  

นโยบายหลัก : กระตุน สงเสรมิ เนนย้ําใหทุกหนวยงานในสังกัดดําเนินการ โดยการคํานึงถึงการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอม ตลอดจน

หนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือประโยชนสวนรวม 

1) การดําเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยก

ขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ โดยการลดขยะ

ใน 4 ประเภท ไดแก การลดขยะมูลฝอย  

(รอยละ 10) ลดการใชถุงพลาสติก (รอยละ 20) 

ลดการแกวพลาสติกใชคร้ังเดียวทิ้ง (รอยละ 20) 

และการลดโฟมบรรจุอาหาร (รอยละ 100) 

ผลการดําเนินการตามมาตรการลด และ

คัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ 

ภายในหนวยงาน เปนไปตามเปาหมาย  

ปริมาณขยะที่ลดลงไดตาม

เปาหมาย 

คิดเปน 

รอยละ 100 

2) การดําเนินกิจกรรมสํานักงานสีเขียว จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการตามกิจกรรม

สํานักงานสีเขียว  

อยางนอย 2 กิจกรรม จาก

กิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม 

(ไฟฟา น้ํา วัสดุ 5 ส.) 

อยางนอย  

2 กิจกรรม/ 

ทุกหนวยงาน 

2. นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

นโยบายหลัก : มุงมั่นใหบริการท่ีมีคุณภาพตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือตอบสนองความตองการอยางแทจริง 

1) การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย  

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย  

รอยละ 85 คิดเปน 

รอยละ 85 

2) การพัฒนาการทํางานใหมปีระสิทธภิาพ  

เพื่อตอบสนองความตองการ/ความคาดหวังของ 

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

จํานวนกระบวนงานที่เปดโอกาสใหมีการมี

สวนรวม การนําความตองการ/ความ

คาดหวัง/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ความ

ไมพึงพอใจมาปรับปรุง หรือพัฒนาการ

ทํางาน  

อยางนอย 1 กระบวนงาน 2 กระบวนงาน 

3. นโยบายดานองคการ 

นโยบายหลัก : สรางระบบการบรหิารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ เกิดความโปรงใส 

และเปนธรรม โดยผลักดันใหมีการสื่อสาร การสงเสริมการมสีวนรวมของทุกภาคสวน มุงเนนพัฒนาองคการ เรียนรู ปรับปรุง พัฒนา 

นําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน ไปสูการสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบรกิารและผูมสีวนไดสวนเสีย 

1) การส่ือสารวิสัยทัศน คานยิมและพันธกิจของ

กรมทรัพยากรน้ําทั้งกับบุคลากรภายในองคการ

และบุคคลภายนอก 

จํานวนกิจกรรม มาตรการที่จัดเพื่อส่ือสาร

วิสัยทัศน คานิยมและพันธกิจของกรม

ทรัพยากรน้ํา  

อยางนอย 1 กิจกรรม 3 กิจกรรม 
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แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 

2) การดําเนินงานถายทอดตัวชีว้ัดและเปาหมาย

จากระดับองคการสูระดับบุคคล (IPA) 

รอยละของบุคลากรภายในหนวยงาน

ไดรับถายทอดตัวชีว้ัดและเปาหมายระดับ 

องคการสูระดับบุคคล (IPA)  

รอยละ 100 คิดเปน 

รอยละ 100 

3) การนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการปฏบิติังาน 

และสรางนวัตกรรม 

จํานวนกระบวนงานที่นําเทคโนโลยีหรือ

จํานวนนวัตกรรม จํานวนปญญาประดิษฐ

มาใชเพื่อการปฏิบัติงาน  

อยางนอย 4 กระบวนงาน 48 เร่ือง 

4) การผลักดันการดําเนินการเพื่อเสริมสราง

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ  

คาคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA)  

คาคะแนนเพิ่มขึ้น 

เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

คาคะแนน 84.10 

ลดลง 2.21 คะแนน 

4. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก : สงเสรมิใหบุคลากรมุงผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน เรียนรูอยางตอเน่ือง ทํางานเปนทีม มคีวามผูกพันตอองคการ 

สภาพแวดลอม และคุณภาพชีวิตท่ีดี และพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพ่ือปรับเปลี่ยนองคการเปนหนวยงาน 4.0 ตามนโยบาย Thailand 4.0 

1) การดําเนินงานจัดการองคความรูของ

หนวยงานและสรางนวัตกรรมในองคกร 

จํานวนองคความรูที่ไดรับการจัดการ และ

เผยแพรบนระบบการจัดการองคความรู

องคกร  

อยางนอย 2 กระบวนงาน 35 เร่ือง 

2) การประเมินผลความผูกพันของบุคลากรที่มี

ตอการนําองคกร 

รอยละของจาํนวนกจิกรรมที่บุคลากรเขา

รวมกิจกรรมครบตามเปาหมายทีก่ําหนด  

รอยละ 80 คิดเปน 

รอยละ 100 

3) การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  รอยละของบุคลากรทุกระดับที่ไดรับการ

พัฒนา  

รอยละ 100 454 ราย  

จาก 109 หลักสูตร 

คิดเปน รอยละ 100 

ของเปาหมาย 

4) การขับเคล่ือนกรมทรัพยากรน้ําสูระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 4.0 

กรมทรัพยากรน้ําไดจัดทําแผนขับเคลื่อนองคกรสูระบบราชการ 4.0 ของกรมทรัพยากรน้ํา เพ่ือพัฒนา

ผลการดําเนินงานในดานตางๆ ไปสูระบบราชการ 4.0 ยกระดับผลการดําเนินงานในเชิงรุกโดยการคาดการณ

เหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนลวงหนา ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีความเชื่อมโยงและบูรณาการจนเกิด

ประสิทธิผลและมีนวัตกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ํามีผลการประเมินคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 โดยผลคะแนนรวมจากการประเมินของผูตรวจประเมินรอบท่ี 1 ไดคะแนนรวม

เทากับ 405.28 คะแนน และผลคะแนนจากการสง Application Report เพ่ือประเมินรอบท่ี 2 ไดผลคะแนนรวม 

เทากับ 351 คะแนน โดยมีการดําเนินการท่ีเปนจุดเดนครอบคลุมท้ังมิติการพัฒนาระบบราชการท้ัง 3 มิติ ดังนี้ 
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มิติท่ี 1 เปดกวางและเช่ือมโยงกัน โดยมีการสรางเครือขายสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน เครือขาย

กลุมผูใชน้ําเพ่ือบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีไดดวยตนเอง และเครือขายผูรูเพ่ือรวมเฝาระวังเตือนภัยน้ําปาไหลหลาก 

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารผาน Application Line 

มิติท่ี 2 ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง โดยการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชน้ํา 

เชน การพัฒนา Mobile Application DWR4Thai การพัฒนาระบบแบบสํารวจประปาหมูบาน และ 

การวิเคราะหจัดลําดับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงและอุทกภัยเชื่อมโยงกับระดับรายไดของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใชใน

การวางแผนงานโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 

มิติท่ี 3 มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยมีการพัฒนาแหลงน้ําและระบบกระจายน้ําดวยพลังงาน

แสงอาทิตยเพ่ือยกระดับรายไดของเกษตรกรเพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค  

การพัฒนาระบบแบบสํารวจขอมูลเกษตรผูปลูกไมผลนอกเขตชลประทานท่ีคาดการณแลววามีพ้ืนท่ีเสี่ยง

รุนแรงทําใหไมผลตายในฤดูแลง พรอมแบบสํารวจออนไลน (https://fruit.dwr.go.th) และมีระบบการติดตาม

ความกาวหนางานกอสรางแหลงน้ําผานกลอง CCTV เพ่ือติดตามความกาวหนางานกอสรางไดทันที 

5) การพัฒนานวัตกรรมของกรมทรัพยากรน้ํา 

กรมทรัพยากรน้ําไดพัฒนานวัตกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 48 เรื่อง ตัวอยางเชน 

5.1) การนําปญญาประดิษฐ (AI) ในการกําหนดคาในการเตือนภัยโดยอัตโนมัติ สําหรับระบบ 

การแจงเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย – ดินถลมในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบ

เชิงเขา โดยสํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา รวมกับศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

5.2) การพัฒนาเว็บไซต โดยจัดทําชองทางการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานในรูปแบบ 

XML Schema ผานบริการ Web Services โดยศูนยปองกันวิกฤติน้ํา รวมกับศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

5.3) การจัดทําพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงและน้ําทวม และเผยแพรผานเว็บไซต โดยศูนยปองกันวิกฤติน้ํา 

5.4) การพัฒนาระบบสํารวจประปาหมูบาน https://jitarsa-prapa.dwr.go.th/ โดยศูนย

สารสนเทศทรัพยากรน้ํา  

5.5) การพัฒนาระบบสํารวจขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร (ไมผล ไมยืนตน)  

นอกเขตชลประทาน https://fruit.dwr.go.th โดยศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ํา  

5.6) การประชุมผานระบบออนไลน เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในสถานการณฉุกเฉิน โดยศูนย

สารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

5.7) การนําเทคโนโลยี Unmanned Aerial Vehicle (UAV) มาใช โดยสํานักงานเลขานุการกรม 

5.8) การนําเทคโนโลยี WebODM หรือ Web Open Drone Map มาใช โดยสํานักงานเลขานุการกรม 

5.9) การจัดทําหลักสูตร e-Learning เรื่อง การเจรจาไกลเกลี่ยขอขัดแยงในการบริหารจัดการน้ํา

แบบมีสวนรวม โดยสํานักสงเสริมและประสานมวลชน 

5.10) การพัฒนาระบบเสนอหนังสือราชการแบบ Paperless เ พ่ือรองรับการปฏิบัติงาน 

ในสถานการณฉุกเฉิน โดยกลุมพัฒนาระบบบริหาร  

ฯลฯ 
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6) การดําเนินการดานสิทธิมนุษยชน 

กรมทรัพยากรน้ําไดตระหนักถึงการดําเนินการท่ีอาจสงผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน จึงไดทบทวน

นโยบายดานสิทธิมนุษยชน โดยเชิญชวนใหบุคลากรจัดทําขอตกลงรวมในการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และ

จัดทําแผนปฏิบัติการดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของกรมทรัพยากรน้ํา ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562-2565) ประเด็น

ชุมชน ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ ข้ึน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจ

กับสิทธิมนุษยชน ระยะท่ี 1 โดยแผนดังกลาวไดกําหนดใหมีการทบทวนยกรางกฎหมายในความรับผิดชอบของ

กรมทรัพยากรน้ํา การประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับประชาชนพรอมกําหนดใหรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนในการดําเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ํา การจัดทําคูมือแจงสิทธิในการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการดําเนินการของกรม การสนับสนุนบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม การดูแลชนกลุมนอย/กลุมชาติพันธุโดยการใหความรูการบํารุงรักษาและ

ตรวจสอบคุณภาพระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร  

ตามพระราชดําริฯ โดยผลการดําเนินการเปนไปตามแผนคิดเปนรอยละ 100 ดวยเหตุนี้ ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ําเปน 1 ใน 6 หนวยงานภาครัฐสวนกลาง ท่ีไดรับคัดเลือกเปนองคกรตนแบบ 

ดานสิทธิมนุษยชน ประจําป 2563 ประเภทรางวัลชมเชย  

7) การพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับสมรรถนะสูระบบราชการ 4.0 

กรมทรัพยากรน้ําไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยไดสงเสริมใหบุคลากรของ 

กรมไดรับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู ความสามารถ เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงาน 

ใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ในป พ.ศ. 2563 ท่ัวโลกตองเผชิญกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทําใหภาครัฐและภาคเอกชนตางตองเผชิญกับปญหาตางๆ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน หรือปกติวิถีใหม (new normal) เพ่ือรองรับสถานการณฉุกเฉินอันเนื่องจากการแพร

ระบาดของโรค COVID-19 โดยกรมทรัพยากรน้ําไดสงเสริมบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ  

ท้ังภายในและหนวยงานภายนอกจัดข้ึน รวมถึงการเรียนรูผานระบบ e-Learning จํานวน 454 ราย จาก 109 

หลักสูตร คิดเปน รอยละ 100 ของเปาหมาย นอกจากนี้ไดจัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการปองกันอัคคีภัย

และภัยตางๆ ในอาคารกรมทรัพยากรน้ํา เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความพรอมทางดานทักษะในการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย และสามารถปฏิบัติการปองกันและระงับเหตุการณอัคคีภัยไดอยางถูกตอง ถูกวิธี 

หากเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย  
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และเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ํา 

อนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพ้ืนฐาน ดานการสราง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ท่ี เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม เ พ่ือเปนค าจางเหมาบริการตามมาตรการ 

ดานการงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และสถานการณภัยแลง จํานวน 233 คน วงเงินท้ังสิ้น 6.0012 ลานบาท โดยมีการจางงาน

ประชาชนท่ัวไประดับวุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีข้ึนไป ท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค COVID-19

เพ่ือใหมีรายไดจากเงินคาจางรายเดือน บรรเทาปญหาความเดือดรอนจากการวางงาน และไดเพ่ิมทักษะงาน

ตามวิชาชีพ 

 

 

เพ่ิมภาพนั่งเรียน/อบรมออนไลน 

(ประชาสัมพันธเพ่ิมเติม) 
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 3.5.2 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธดานทรัพยากรน้ํา 

กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการเผยแพรภารกิจหลักของหนวยงาน ตามนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับ

การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือการสรางการเติบโตอยางยั่งยืน ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ํามุงเนนการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลใหสอดคลองกับภารกิจของกรม 

ในดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยการมีสวนรวมของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรมและ

ยั่งยืน การเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานและมาตรการท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรน้ํา การอนุรักษฟนฟูและ

พัฒนาแหลงน้ํานอกเขตชลประทาน เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน งานดานการแจงเตือนภัย

ลวงหนา น้ําหลาก-ดินถลมในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา การพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ  

ท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรน้ําท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยการนํามาถายทอดใหกับประชาชน

รับทราบ รวมท้ังการดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรโครงการของกรมทรัพยากรน้ําท่ีสนับสนุนโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผานสื่อมวลชน ท้ังวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ สื่อออนไลนตางๆ และชองทาง

ประเภทอ่ืนๆ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารตลอดจนผลการดําเนินงานดานทรัพยากรน้ํา อันจะสงผลให 

การจัดการน้ําในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานท่ัวประเทศประสบความสําเร็จในอนาคต บรรลุเปาหมายของจัดการน้ํา

ใหมีความสมดุลอยางยั่งยืน โดยมีผลการดําเนินงานสําคัญ ดังนี้ 

1) ดําเนินการผลิตขาวและสารคดีเชิงขาว รวมถึงบทความ เผยแพรภารกิจของกรม ผานชองทางตางๆ 

ไดแก สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ สื่อโทรทัศน และสื่อออนไลนตางๆ และจัดนิทรรศการในโอกาสวันสําคัญตางๆ 

ภายในหนวยงาน รวมถึงการเชิญสื่อมวลชนลงพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือใหรับทราบถึงบทบาทภารกิจของ 

กรมทรัพยากรน้ํา โดยมีขาวเผยแพรมากกวา 5,000 ประเด็น รวมท้ังสิ้น 30,000 ครั้ง อีกท้ัง ไดมีการสํารวจ

ความพึงพอใจเก่ียวกับประเภทสื่อประชาสัมพันธท่ีประชาชนเขาถึงสามารถเขาถึงได เพ่ือเปนขอมูลในการ

เลือกใชสื่อเผยแพรประชาสัมพันธภารกิจของกรมในปตอไป 
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2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม “กลยุทธการสื่อสารของภาครัฐสูประชาชน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563” เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธของหนวยงานและผู ท่ีสนใจเรียนรูหลักการ

ประชาสัมพันธและฝกปฏิบัติ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรูเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับ 

การเผยแพรประชาสัมพันธในยุคปจจุบัน สามารถผลิตและเผยแพรสื่อดิจิทัล รวมถึงมีจิตวิทยาการสื่อสาร  

การคิดวิเคราะห สามารถอธิบายความในเนื้อหาตางๆ และถายทอดใหประชาชนเขาใจงาย 

      

3) การดําเนินการเก่ียวกับการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ศูนยขอมูลขาวสารของกรมทรัพยากรน้ําจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  

พ.ศ. 2540 โดยจัดใหมีสถานท่ีติดตอเพ่ือรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับกรมทรัพยากรน้ํา  

ซ่ึงในป พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ําไดมีการเปดเผยขอมูลตางๆ ผานเว็บไซตกรมทรัพยากรน้ํา รวมถึงขอมูล

ขาวสารอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 9 (8) อาทิ ประกาศประกวดราคา สอบราคา สรุปผลการจัดซ้ือ 

(แบบ สขร.1) ขอมูลเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัด 

ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับงานวิจัยท่ีใชเงินงบประมาณ ตลอดจนการจัด

เจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสาร สนับสนุนขอมูลท่ีประชาชนไดติดตอและประสานเก่ียวกับกรมทรัพยากรน้ํา 

รวมถึงการลงพ้ืนท่ีตั้งบูธนิทรรศการเพ่ือใหขอมูลตางๆ แกประชาชน พรอมกันนี้ไดมีการจัดทําแบบสอบถาม

ออนไลนเก่ียวกับศูนยขอมูลขาวสารของกรมทรัพยากรน้ําเพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ

ตางๆ ท่ีจะนํามาปรับปรุงแกไขใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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3.5.3 งานตางประเทศดานทรัพยากรน้ํา 

กรมทรัพยากรน้ํา มีภารกิจท่ีสําคัญในการดําเนินความรวมมือและติดตอประสานงานกับหนวยงาน

ของตางประเทศและองคการระหวางประเทศมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2545 จนถึงปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือดําเนินความรวมมือดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามพันธกรณีระหวางประเทศ การเสริมสราง

เครือขาย องคความรู เทคโนโลยี และแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ือนํามาประยุกตใช

กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในบริบทของประเทศไทย ตลอดจนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

กรมทรัพยากรน้ําใหมีความรูความสามารถท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ํา

จึงตองมีการพัฒนาและเสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพียงพอท่ีจะ

สามารถขับเคลื่อนงานความรวมมือระหวางประเทศ สงผลใหความรวมมือระหวางประเทศดานน้ํา 

มีความกาวหนาและขยายขอบเขตความรวมมือใหกวางขวาง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ํา

ไดดําเนินโครงการท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1) กรมทรัพยากรน้ําแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเช่ียวชาญดานการจัดการน้ํา  

จากราชอาณาจักรเนเธอรแลนด 

Professor Dr. Chris Zevenbergen จากคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมดานน้ํา สถาบัน 

IHE Delft Institute for Water Education ผูเชี่ยวชาญดานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยอาศัยธรรมชาติรวมถึงแนวคิดและนวัตกรรมท่ีทันสมัยในการจัดการน้ําทวม โดยใชหลักการ Room for 

the River (สํารองพ้ืนท่ีแมน้ํา) ไดมาเปนผูบรรยายและรวมแลกเปลี่ยนองคความรูกับผูบริหารและเจาหนาท่ี

ของกรมทรัพยากรน้ํารวมท้ังผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของ เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอาศัยธรรมชาติ (Nature-based Solutions to 

Climate Change Adaptation: NbS) เปนนโยบายท่ีรัฐบาลเนเธอรแลนดใหความสําคัญ โดยสหภาพยุโรป 

(European Union) ไดใชงบประมาณกวา 114 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ือศึกษา วิจัยและพัฒนา NbS ใหมี

ประสิทธิภาพในการปองกันภัยพิบัติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึง NbS สามารถนํามาใชในการจัดการกับ

ปริมาณน้ําท่ีมากหรือนอยเกินไปรวมถึงคุณภาพน้ําอีกดวย จึงเปนแนวคิดท่ีไดรับความสนใจเปนอยางมาก 

จากนานาประเทศ นอกจากนี้ NbS ยังนํามาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงจากน้ําทวมและ

สรางประโยชนดานอ่ืนๆ เชน การบริการเชิงนิเวศ (Ecosystem service) ซ่ึงเปนแนวคิดในการผสมผสาน

ระหวางประโยชนท่ีมนุษยไดรับจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม หรือระบบนิเวศ และทําใหมนุษยมีชีวิต

และความเปนอยูท่ีดีข้ึน แตในปจจุบันยังเห็นไดชัดวามาตรการท่ีใชสิ่งกอสรางหรือโครงสรางพ้ืนฐานสีเทา 

(Grey Infrastructure) ยังคงเปนวิธีดั้งเดิมท่ีใชกันอยูในปจจุบัน เนื่องดวยผลท่ีไดรับมีประสิทธิภาพและงายตอ

การดําเนินการ อยางไรก็ตาม รัฐบาลเนเธอรแลนดยังคงเนนย้ําการสนับสนุนแนวคิดการปรับตัวโดยอาศัย

ระบบนิเวศ ซ่ึงมุงเนนในเรื่องโครงสรางพ้ืนฐานสีเขียว (Green Infrastructure) และประโยชนจากการบริการ

เชิงนิเวศ (Ecosystem service) ซ่ึงจะสามารถชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวของมนุษยตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(2) การสํารองพ้ืนท่ีแมน้ํา (Room for the River) เนื่องจากเนเธอรแลนดมีสภาพภูมิประเทศ

ท่ีอยูระดับต่ํากวาน้ําทะเล เม่ือเกิดกรณีระดับน้ําทะเลสูงข้ึนและน้ําทวมบริเวณปากแมน้ําในป 2536 - 2538 

รัฐบาลตองอพยพประชากรกวา 1 ลานคน ทําใหตระหนักไดวาระบบการบริหารจัดการน้ําของประเทศไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ จึงไดนําหลักการ NbS เขามาปรับใชรวมกับโครงการ Room for the River เพ่ือการ

เรียนรูท่ีจะอยูกับน้ํา โดยริเริ่มโครงการตั้งแตป 2549 – 2558 ครอบคลุมพ้ืนท่ีแมน้ําสี่สาย ไดแก แมน้ําไรน 

(Rhine) แมน้ําไอสเซิล (Ijssel) แมน้ําเลค (Lek) และแมน้ําวาล (Waal) โดยไดนําหลักการตางๆ มาปรับใช 

ใหเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ีรวม 9 หลักการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีแมน้ํา ปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศนบริเวณ

แมน้ําเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม ไดแก การทําใหเขตท่ีราบลุมแมน้ํามีระดับต่ําลง การยายคันก้ันน้ําไปอยูท่ีใหม 

การลดพ้ืนท่ีปดลอม การขุดพ้ืนผิวของแมน้ําใหลึกข้ึน การเสริมกําลังคันก้ันน้ํา การลดระดับสิ่งกอสรางท่ียื่นไป

ในน้ําเพ่ือปองกันคลื่น การนําสิ่งกอสรางหรือสิ่งกีดขวางทางไหลน้ําออก การกักเก็บน้ํา และการสรางชองทาง

ระบายน้ําในบริเวณท่ีราบลุมแมน้ํา 

การดําเนินการตามหลักการขางตน นอกจากจะเปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีใหปริมาณน้ําหลาก

สามารถไหลลงทะเลไดแลว ยังสงผลใหพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบดีข้ึน รวมถึงทัศนียภาพและภูมิทัศนมีความ

สวยงาม สามารถเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจและสงผลดีทางดานเศรษฐกิจอีกดวย ซ่ึงการจะดําเนินการตาม

แผนงานดังกลาวจะสําเร็จไดรัฐบาลตองไดรับความรวมมือจากประชาชน 
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2) การประชุมคณะทํางานอาเซียนวาดวยการจัดการทรัพยากรน้ํา คร้ังที่ 20  

(20th Meeting of the ASEAN Working Group on Water Resources Management : 20th AWGWRM) 
การประชุมคณะทํางานอาเซียนวาดวยการจัดการทรัพยากรน้ํา ครั้งท่ี 20 (20th Meeting of  

the ASEAN Working Group on Water Resources Management: 20th AWGWRM) เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 

2563 ผานระบบการประชุมทางไกล (Video conference) โดย PUB หนวยงานน้ําแหงชาติสิงคโปรเปน

เจาภาพ โดยมี ดร.อินทวี อัคราช อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

เปนประธานการประชุม และนายอธิวัฒน สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย 

และผูแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมีผูแทนจากสํานักงานเลขาธิการ

อาเซียน (ASEC) และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม การประชุมมีวัตถุประสงคเพ่ือรายงานผลและ

หารือการดําเนินงานของคณะทํางานฯ ประเทศไทยไดรายงานความคืบหนาในการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) การดําเนินงานภายใตแผนงาน Water Conservation ในกิจกรรม ASEAN Guidelines 

on Water Resources Conservation โดยกรมทรัพยากรน้ําจะพัฒนาขอเสนอโครงการรวมกับสถาบัน

เทคโนโลยีแหงเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT) ในฐานะหนวยงานที่ปรึกษาดานวิชาการ และ

จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงเงินทุนภายนอก 

(2) ความคืบหนาของโครงการ ASEAN Groundwater Management Program โดยมีกิจกรรม

ท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย การจัดทําแบบสํารวจการบริหารจัดการน้ําบาดาล การจัดการประชุมเชิงวิชาการ/ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินโครงการ การจัดทําแผนปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยน

เทคโนโลยีองคความรู การฝกอบรม การพัฒนาฐานขอมูลน้ําบาดาลระดับประเทศและระดับภูมิภาค 

(3) ผลการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยแลง 

ในประเทศอาเซียน (International Conference on Risks and Impacts from Extreme Events of Drought 

in ASEAN Countries) ท่ีไดจัดข้ึนระหวางวันท่ี 7-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน 

จังหวัดชลบุรี  

 (4) ความพรอมของประเทศไทยในการเปนประเทศเจาภาพจัดการประชุมคณะทํางาน 

AWGWRM ครั้งท่ี 21 โดยคาดวาจะจัดข้ึนชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564  
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3.6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือรองรับการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา 

กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการโครงการดานการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพ่ือรองรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ซ่ึงมุงพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใหบริการขอมูลสารสนเทศ

ดานทรัพยากรน้ําในภาพรวมรวมกับองคกรตางๆ ดวยขอมูลท่ีหลากหลายมิติ โดยมีการดําเนินโครงการท่ีสําคัญ 

ดังนี้ 

3.6.1 โครงการดาตาเลคทรัพยากรน้ํา (DWR Data Lake) 

3.6.2 โครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS Data System) 

3.6.3 โครงการบํารุงรักษาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

3.6.4 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 

3.6.5 การดําเนินงานแบบ New normal โดยใชเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (การเชา

ใชบริการระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติเพ่ือรองรับกรณีภาวะเสี่ยงภัยโรคโควิด 19) 

 3.6.1 โครงการดาตาเลคทรัพยากรน้ํา (DWR Data Lake) 

กรมทรัพยากรน้ําในฐานะหนวยงานหลักดานบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทย ซ่ึงมุงพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือใหบริการขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรน้ําในภาพรวมรวมกับองคกรตางๆ ดวยขอมูล 

ท่ีหลากหลายมิติ และจากขอสั่งการของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีใหทุกกระทรวงรวมมือ

กับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดําเนินการ โดยมีการแตงตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนิน

นโยบายเพ่ือใชประโยชนขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ศูนยขอมูล (Data Center) และคลาวดคอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing)” ข้ึน  เ พ่ือพัฒนาประเทศในดานต างๆ หนึ่ ง ในดาน ท่ีสํา คัญและเร งด วน คือ  

ดานทรัพยากรธรรมชาติ และการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือภัยธรรมชาติ ผานการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ 

ขามหนวยงานอยางบูรณาการ เพ่ือใหเห็นผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหหนวยงานทางดาน

การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรวมกันจัดทําขอมูล Big Data เพ่ือประเมินความตองการ

ผลผลิตทางการเกษตรและประเมินสถานการณน้ํา โดยใหแตละหนวยงานทําความเขาใจและหามาตรการ

เพ่ิมเติมเก่ียวกับขอมูลและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติและจากการผันน้ํา เพ่ือชวยเหลือผูประสบ

ปญหาอุทกภัยหรือผูเสียสละเปนพ้ืนท่ีแกมลิงรองรับน้ํา และเพ่ือใหเกษตรกรเกิดความพึงพอใจและไดรับ 

การเยียวยาท่ีเหมาะสม 

จากนโยบายดังกลาว กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการจัดทําระบบดาตาเลคทรัพยากรน้ํา (DWR Data 

Lake) จํานวน 1 ระบบ โดยเปนขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ซ่ึงใชเปนศูนยกลางดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา เพ่ือใชในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตอการบริหารในรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะ

ในกรณีท่ีเกิดสถานการณน้ําทวม น้ําแลง รวมท้ังสามารถสนับสนุนและใหบริการขอมูลทรัพยากรน้ําไดอยาง

สะดวกและรวดเร็วแกหนวยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
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 3.6.2 โครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS Data System) 

จากนโยบายกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไดเสนอใหดําเนินงานตามนโยบายการจัดตั้ง

ขอมูลภาครัฐ (Government Data Center) และท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานขอมูล

กลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการกรอบ (ราง) ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศูนยขอมูลภาครัฐ และ (ราง) มาตรฐานบริการศูนยขอมูลภาครัฐ รวมท้ังปจจุบันท่ัวโลกมุงเนน 

การพัฒนาศูนยขอมูล (Data Center) เพ่ือใชในหนวยงานภาครัฐในชวงระยะเวลาท่ีผานมา กรมทรัพยากรน้ํา

จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) เพ่ือให

เปนศูนยขอมูล (Data Center) ทางดานสารสนเทศภูมิศาสตรและนําไปใชในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

ท่ัวประเทศไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใหบริการสืบคนชั้นแผนท่ี ขอมูลภูมิสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ําและขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ีมีการเชื่อมโยงจากหนวยงานภายในภาครัฐอ่ืนและหนวยงาน

ภายนอกท่ีเผยแพรขอมูล โดยมุงเนนการใชงาน การแลกเปลี่ยน สามารถสืบคนขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ สรางโอกาสในการเขาถึงแผนท่ีภูมิสารสนเทศท่ีหลากหลาย และภาคประชาชนสามารถ 

ใชประโยชนจากภูมิสารสนเทศไดอยางท่ัวถึง สามารถใหบริการขอมูลทรัพยากรน้ําท่ีถูกตองไดมาตรฐานและ

ทันสมัยแกประชาชนและหนวยงานตางๆ ทําใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไดอยางยั่งยืนตอไป 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ํามีระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS 

System) เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลทรัพยากรน้ํา เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและใหบริการขอมูล 

ภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ําแกหนวยงานดานทรัพยากรน้ํา บุคคลท่ีสนใจท่ัวไปไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

รวมท้ัง การใหบริการภูมิสารสนเทศในรูปแบบแผนท่ีออนไลน (Web Map Service) และโปรแกรมประยุกต
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ทางภูมิสารสนเทศ (GIS Web Application) เพ่ือนําไปวิเคราะหสาเหตุของการเกิดปญหาน้ําแลง น้ําทวม 

คุณภาพน้ํา ติดตามสภาพลําน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติทางกายภาพ ทําใหสามารถเชื่อมโยงกันเพ่ือใชในการ

วางแผนปองกันน้ําทวม น้ําแลง น้ําขาดแคลนไดอยางเหมาะสม ท้ังนี้ ยังเปนการพัฒนาขอมูลพ้ืนฐาน 

การบริหารจัดการขอมูลทรัพยากรน้ําของประเทศ และขอมูลชั้นขอมูลแหลงน้ําใหเปนไปตามมาตรฐาน

ขอกําหนดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) 

      

      

 3.6.3 โครงการบํารุงรักษาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

กรมทรัพยากรน้ําไดนําวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยสนับสนุนการดําเนินงานในทุกๆ ดาน 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจ โดยไดมีการประยุกตใชสารสนเทศภูมิสารสนเทศและ

แบบจําลองคณิตศาสตรในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเปนระบบลุมน้ํา และพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามาเปนลําดับ โดยมีเปาหมายใหเปนระบบสารสนเทศกลางดานน้ําเชื่อมโยง

เครือขายสารสนเทศดานทรัพยากรน้ําในภาพรวมรวมกับองคกรตางๆ เม่ือระบบสารสนเทศมีบทบาทสําคัญ

มากข้ึน แตระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอรและเครือขายท่ีสําคัญและ/หรือระบบและอุปกรณท่ีใชงานอยู

ลาสมัย และไมมีความสามารถเพียงพอท่ีจะรองรับการใชงานสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ําท่ีมีการขยายตัว

ในการใชงานเปนอยางมากไดอยางพอเพียง นอกจากนี้ยังไมสามารถรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศไดอยางสมบูรณแบบ ซ่ึงสงผลใหกรมทรัพยากรน้ํามีความเสี่ยงอยางมากในการสูญหายของขอมูล

จากระบบแอพพลิเคชั่นหลักและสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานในกรมทรัพยากรน้ํา 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

ระบบบริหารและจัดการดูแลระบบเครือขาย ปรับปรุง บํารุงรักษาอุปกรณกระจายสัญญาณ ระบบปองกันและ
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ตรวจสอบไวรัส ปรับปรุงระบบจัดเก็บขอมูลสํารองและอัพเดตขอมูลการรักษาความปลอดภัยเพ่ือปองกัน 

ภัยคุกคาม เปลี่ยนทดแทนอุปกรณและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 

ใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงศึกษาทบทวนปรับปรงุนโยบายดานสารสนเทศ และฝกอบรมเก่ียวกับความรูเก่ียวกับ

การใชงานคอมพิวเตอรและเครือขายเบื้องตนใหกับเจาหนาท่ีกรมทรัพยากรน้ํา ซ่ึงสงผลใหระบบคอมพิวเตอร

และเครือขายสารสนเทศทรัพยากรน้ําสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอง ปลอดภัย 

สอดคลองกับเทคโนโลยีและมาตรฐานท่ีเปลี่ยนแปลงไป สามารถรองรับการใชงานสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

อยูตลอดเวลา อีกท้ัง สามารถชวยใหประชาชน องคกรท่ีเก่ียวของและบุคลากรกรมทรัพยากรน้ําสามารถ 

ใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศผานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของกรมทรัพยากรน้ําไดอยางสะดวก  

มีประสิทธิภาพและเชื่อถือไดตลอดเวลา 

      

      

 3.6.4 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายสํานักงาน

ทรัพยากรน้ําภาค 1-11 

กรมทรัพยากรน้ํามีการพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรน้ําเพ่ือการบริหารจัดการน้ํามาเปนลําดับ โดยมี

เปาหมายใหเปนระบบสารสนเทศกลางของประเทศเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศดานทรัพยากรน้ําในภาพรวม

รวมกับองคกรตางๆ 

โดยระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 เปนระบบเครือขาย 

ท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานสวนกลางผานระบบเครือขาย internet/intranet ซ่ึงอุปกรณเครือขายท่ีใชงานอยู 

ในปจจุบันมีเพียงคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพต่ํา และไมมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีรองรับการใชงานระบบ

สารสนเทศของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 ท่ีมีความตองการในการตอบสนองของระบบเครือขาย
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คอมพิวเตอรตอการเรียกใชงานท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึน และขาดความพรอมตอการใชงาน มีผลทําใหเกิดความลาชา 

ในระบบเครือขายคอมพิวเตอร ทําใหไมสามารถรองรับการทํางานดานทรัพยากรน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ท่ีผานมาไดดําเนินการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขายสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1–11 แลว

บางสวน แตยังขาดการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง ทําใหระบบสารสนเทศของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 

ไมสามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และมีความชํารุดบกพรองในการใชงาน ซ่ึงเจาหนาท่ีของสํานักงาน

ทรัพยากรน้ําภาค ไมสามารถดูแลและแกไขได ทําใหไมสามารถใหบริการแกเจาหนาท่ีของสํานักงานทรัพยากรน้ํา

ภาคไดมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความจําเปนในการดําเนินการโครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบ

คอมพิวเตอรและเครือขายสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1–11 เพ่ือใหสามารถรองรับการใชงานระบบเครือขาย

สารสนเทศท่ีจะพัฒนาเพ่ิมเติมข้ึนในอนาคตได และสามารถรองรับระบบสารสนเทศตางๆ ไดอยางตอเนื่องและ

รวดเร็ว 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการบํารุงรักษาสายสัญญาณ UTP สํานักงาน

ทรัพยากรน้ําภาค 1-11 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบบริหารและจัดการดูแลระบบเครือขาย ปรับปรุง 

บํารุงรักษาอุปกรณกระจายสัญญาณ ระบบปองกันและตรวจสอบไวรัส รายงานการเก็บรักษาขอมูลจราจร

คอมพิวเตอร ตาม พ.ร.บ.วาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2560 ศึกษาทบทวนปรับปรุงนโยบาย

ดานสารสนเทศ และฝกอบรมเก่ียวกับความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการเครือขายเบื้องตน ท้ังนี้ สงผลให

ประชาชน องคกรท่ีเก่ียวของและบุคลากรกรมทรัพยากรน้ําสามารถใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศ 

ผานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของกรมทรัพยากรน้ําไดอยางสะดวก มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได

ตลอดเวลา 

      

 3.6.5 การดําเนินงานแบบ New normal โดยใชเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน (การเชาใชบริการระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติเพ่ือรองรับกรณีภาวะเสี่ยงภัย

โรคโควิด 19) 

กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการเตรียมความพรอมการรับมือตอสถานการณการแพรระบาดของ 

โรคโควิด 19 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ําสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง ไมสงผลกระทบ

ตอการใหบริการประชาชน และการบริหารงบประมาณ โดยการเชาใชบริการระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติ

เพ่ือรองรับกรณีภาวะเสี่ยงภัยโรคโควิด 19 เพ่ือใหผูบริหารและเจาหนาท่ีกรมทรัพยากรน้ําสามารถประชุม/
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อบรม/สัมมนา และติดตาม/รายงานผลการปฏิบัติงานภายในท่ีพักได ตลอดจนเปนการลดความเสี่ยงตอ 

การติดตอโรคโควิด 19 ตามมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social distancing) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ํา ไดใชระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติ ดวยโปรแกรม 

ZOOM สําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เชน การประชุม อบรม/สัมมนา และติดตาม/รายงานผล

การปฏิบัติงาน ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 
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สวนท่ี 3 รายงานการเงิน 
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รายงานงบการเงิน 

กรมทรัพยากรน้ํา 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

 (หนวย : บาท) 

 
2563 

2562 

(ปรับปรุงใหม) 

สินทรัพย   

       สินทรัพยหมุนเวียน   

           เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 34,789,134.96 26,305,558.02 

           ลูกหนี้ระยะสั้น 162,661,368.27 127,065,090.84 

           วัสดุคงเหลือ 20,310,676.05 19,712,416.08 

           สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 52,881.41 59,400.07 

           รวมสินทรัพยหมุนเวียน 217,814,060.69 173,142,465.01 

   

       สินทรัพยไมหมุนเวียน   

           ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 2,409,705,863.96 2,425,126,367.48 

           สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน 31,416,431,050.36 34,233,951,326.10 

           สินทรัพยไมมีตัวตน 4,118,245.35 5,021,995.05 

           สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 1,082,459,883.03 438,728,299.02 

          รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 34,912,715,042.70 37,102,827,987.65 

รวมสินทรัพย 35,130,529,103.39 37,275,970,452.66 

 

หมายเหตุ : ยังไมผานการรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

 

 

 

 



100 

กรมทรัพยากรน้ํา 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

(หนวย : บาท) 

2563 
2562 

(ปรับปรุงใหม) 

หนี้สิน 

  หนี้สินหมุนเวียน 

           เจาหนี้ระยะสั้น 132,140,340.16 18,631,225.03 

           เงินรับฝากระยะสั้น 72,196,637.12 47,684,863.93  

           หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 308,700.00 4,543.74 

   รวมหนี้สินหมุนเวียน 204,645,677.28 66,320,632.70 

  หนี้สินไมหมุนเวียน 

           เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 10,744,180.58 10,182,675.50 

           เงินทดรองราชการรบัจากคลังระยะยาว 3,100,000.00 3,100,000.00 

 หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน - - 

   รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 13,844,180.58 13,282,675.50 

รวมหนี้สิน 218,489,857.86 79,603,308.20 

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 34,912,039,245.53 37,196,367,144.46 

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 

           ทุน 451,953,929.02 451,953,929.02 

           รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม 34,460,085,316.51 36,744,413,215.44 

รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 34,912,039,245.53 37,196,367,144.46 

หมายเหตุ : ยังไมผานการรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
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กรมทรัพยากรน้ํา 

งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

(หนวย : บาท) 

2563 
2562 

(ปรับปรุงใหม) 

รายได 

       รายไดจากงบประมาณ 4,432,050,428.54 6,077,044,225.15 

       รายไดจากเงินกูและรายไดอ่ืนจากรัฐบาล - 127,263,793.25 

       รายไดจากการขายสินคาและบริการ 114,840.00 - 

       รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค 3,692,964.35 13,829,358.70 

       รายไดอ่ืน 25,091,641.66 1,570,402.59 

รวมรายได 4,460,949,874.55 6,219,707,779.75 

คาใชจาย 

       คาใชจายบุคลากร 838,079,105.33 840,928,384.95 

       คาบําเหน็จบํานาญ 345,450,329.56 327,778,919.08 

       คาตอบแทน 15,921,922.00  16,137,116.00 

       คาใชสอย 205,578,063.66 275,642,912.84 

       คาวัสด ุ 44,759,648.30 42,695,271.52 

       คาสาธารณูปโภค 32,602,600.71 33,706,163.00 

       คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 4,078,998,820.31 4,427,821,538.98 

       คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค 1,164,360,626.60 3,815,591,306.56 

       คาใชจายอ่ืน 19,526,657.01 1,237,374.67 

รวมคาใชจาย 6,745,277,773.48 9,781,538,987.60 

รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธ ิ (2,284,327,898.93) (3,561,831,207.85) 

หมายเหตุ : ยังไมผานการรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
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