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ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน
วิสัยทัศน
“องค ก รหลั ก บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ าในพื้ น ที่ เกษตรน้ํ าฝนอย า งพอเพี ย ง สมดุ ล และยั่ งยื น
โดยหลักประชารัฐภายในป 2580”

คานิยม
มุงผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ประสานสามัคคี

ภารกิจ
กรมทรั พ ยากรน้ํ า เป น หน ว ยงานภาครั ฐ สั งกั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ ม
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2545
และ พ.ศ. 2551 มี ภ ารกิ จเกี่ ย วกั บ การเสนอแนะในการจั ด ทํ านโยบายและแผนและมาตรการที่ เกี่ ย วข อง
กั บ ทรั พ ยากรน้ํ า บริ ห ารจั ด การ พั ฒ นา อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู รวมทั้ ง ควบคุ ม ดู แ ล กํ า กั บ ประสาน ติ ด ตาม
ประเมินผล และแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา พัฒนาวิชาการ กําหนดมาตรฐาน และถายทอดเทคโนโลยี
ดานทรัพยากรน้ํา ทั้งระดับภาพรวมและระดับลุมน้ํา เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําที่เปนเอกภาพและยั่งยืน
ประกอบกั บหั วหน าคณะรั กษาความสงบแห งชาติ ได มี คํ าสั่ งที่ 46/2560 สั่ ง ณ วั นที่ 25 ตุ ลาคม 2560 และ
ที่ 2/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 จัดตั้งสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติขึ้น เพื่อเปนหนวยงานหลักดาน
นโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ โดยตัดโอนภารกิจและอัตรากําลังของกรมทรัพยากรน้ํา
ในดานงานเสนอแนะนโยบายและแผนทรัพยากรน้ําในภาพรวมของประเทศ งานจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการ
ทรัพยากรน้ําของประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับขามลุมน้ํา การประสานความรวมมือกับ
ตางประเทศและองคกรระหวางประเทศดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําการติดตามประเมินผล การปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ
พระราชบั ญ ญั ติ ท รั พ ยากรน้ํ า พ.ศ. 2561 กํ า หนดให ก รมทรั พ ยากรน้ํ ามี ห น า ที่ ภ ายใต ห มวด 1
ทรั พ ยากรน้ํ า หมวด 4 การจั ด สรรน้ํ าและการใช น้ํ า หมวด 6 การอนุ รั ก ษ แ ละการพั ฒ นาทรั พ ยากรน้ํ า
สาธารณะ และหมวด 8 ความรับผิดทางแพงในกรณีที่ทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ
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พันธกิจ
1. จัดทําแผน มาตรการ ขอเสนอแนะ สงเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
แบบบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
2. กํากับ ดูแล ควบคุม และบังคับใชกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของ
3. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา รักษาสมดุลทรัพยากรน้ําโดยคํานึงถึงระบบนิเวศ
4. สนับสนุนการบริหารจัดการน้ําอุปโภคบริโภค ดวยเทคโนโลยี มาตรการและขอเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
รวมทั้งการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. พัฒนาองคความรู งานวิจัย ดานอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
6. ติดตาม เฝาระวัง คาดการณ แจงขอมูลเพื่อการเตือนภัย และจัดการสภาวะวิกฤติ

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
1. พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการน้ํา และการกํากับ ดูแล ควบคุม
ใหเปนไปตามกฎหมาย
2. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ํา ปรับปรุงสิ่งกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ําที่มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพ
และความพรอมในการใชงาน
3. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการระบายน้ํ า คาดการณ เตรีย มการและจั ด การสภาวะวิก ฤต รวมถึงการรองรั บ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
4. อนุ รักษ พั ฒ นา ปรับ ปรุง และฟ น ฟู แหล งน้ํ า เพื่ อตอบสนองความตองการใชน้ําในพื้ น ที่เกษตรน้ําฝน
รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุมน้ํา
5. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา
6. สงเสริม สนับ สนุน พั ฒ นาเครื่องมือกลไกการมี สวนรวมของกลุมเครือขายผูใชน้ําในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา
7. บริหารจัดการน้ําในภาวะวิกฤติ และภาวะปกติ นอกเขตชลประทาน หรือในพื้นที่เกษตรน้ําฝน

แผนงานและเปาหมาย
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1) เปนคาใชจายในการดําเนินการภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
1) พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการน้ํา และการกํากับ ดูแล ควบคุม
ใหเปนไปตามกฎหมาย
2) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการกั ก เก็ บ น้ํ า ปรั บ ปรุ ง สิ่ ง ก อ สร า งและบํ า รุ ง รั ก ษาแหล ง น้ํ า ที่ มี อ ยู เ ดิ ม ให มี
ประสิทธิภาพและความพรอมในการใชงาน
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3) เพิ่มประสิทธิภ าพการระบายน้ํ า คาดการณ เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤติ รวมถึงการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
1) อนุรักษ พั ฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ํา เพื่อตอบสนองความตองการใชน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน
รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุมน้ํา
2) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา
3) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไก การมีสวนรวมของกลุมเครือขายผูใชน้ําในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา
4. แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
1) บริหารจัดการน้ําในภาวะวิกฤติ และภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ําฝน
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรชาติสูแผนงานกรมทรัพยากรน้ํา
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(2561-2580)

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
ประเด็นที่ 1 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
ประเด็นที่ 5 พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (23 แผน)

ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(2560-2564)

ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน

แผนแมบทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป

เปาหมาย
การใหบริการกระทรวง
เปาหมายการใหบริการ
กรมทรัพยากรน้ํา

แผนงาน
กรมทรัพยากรน้ํา

ดานที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค
ดานที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต
ดานที่ 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย
ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา
ดานที่ 6 การบริหารจัดการ
สรางความมั่นคงดานทรัพยากรน้ํา
1. พัฒ นากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการน้ํา
และการกํากับ ดูแล ควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย
2. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ํา ปรับปรุงสิ่งกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ที่มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพ และความพรอมในการใชงาน
3. เพิ่ มประสิท ธิภาพการระบายน้ํา คาดการณ เตรียมการและจัด การสภาวะ
วิกฤต รวมถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
4. อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ํา เพื่อตอบสนองความตองการใชน้ํา
ในพื้นที่เกษตรน้ําฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุมน้ํา
5. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา
6. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไกการมีสวนรวมของกลุมเครือขายผูใชน้ํา
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
7. บริหารจัดการน้ําในภาวะวิกฤติ และภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือใน
พื้นที่เกษตรน้ําฝน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
4. แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางการเติบโตบน 5
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ผูบริหารองคกร
(สลก. ดําเนินการตอ)

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน
นายอธิวัฒน สุคนธประดิษฐ
นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา
นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข

อธิบดี
รองอธิบดี
รองอธิบดี
รองอธิบดี
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นางสาวอมรรัตน พุมศรีพักตร
นางสาวฉัฐสุรีย หาญวงศ
นายกิตติ จันทรสอง
นายยรรยงค อินทฤทธิ์
นายการุณย เปรมวุติ
นายจิรวัฒน ระติสุนทร
นายนิรุติ คูณผล
นายประยุทธ ไกรปราบ
นางจรรยา ไตรรัตน
นายธีระชุณ บุญสิทธิ์
นายมงคล หลักเมือง
นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร
นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ
นางสาวณัฐกาญจน แซตั้ง
นายธงชัย ลิ้มสงวน

หัวหนาผูตรวจราชการกรม
ผูตรวจราชการกรม
เลขานุการกรม
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ผูอํานวยการสํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและประสานมวลชน
ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ํา
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ํา
ผูอํานวยการสํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
ผูอํานวยสํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา
ผูอํานวยการศูนยปองกันวิกฤติน้ํา
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน
นิติกรชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย
ปฏิบัติหนาที่ราชการผูอํานวยการกลุมนิติกร
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นายนิทัศน สุดดีพงษ
นายพิสิทธิ์ ทิพยโอสถ
นายชูชาติ นารอง
นายโอภาส ถาวร
นายพสิษฐ เอี๋ยวพานิช
นายสุเมธ สายทอง
นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน
นายสุทัศน นุยเล็ก
นายนิมิตร โคตรบัว
นายสาธิต รัตนสิงห
นายวิเวช สุทธิประภา

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 10
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 11
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โครงสรางองคกร
อธิบดี
รองอธิบดี

รองอธิบดี

รองอธิบดี

ผูตรวจราชการกรม

ผูตรวจราชการกรม

สํานักผูตรวจราชการ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กลุมนิติการ

กลุมตรวจสอบภายใน

สํานักงานเลขานุการกรม

สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรน้ํา

สํานักบริหารจัดการน้ํา

สํานักประสานความ
รวมมือระหวางประเทศ

สํานักพัฒนาแหลงน้ํา

สํานักวิจัย พัฒนา
และอุทกวิทยา

สํานักสงเสริมและ
ประสานมวลชน

สํานักอนุรักษ
และฟนฟูแหลงน้ํา

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา

ศูนยสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ํา

สํานักบริหารจัดการ
ลุมน้ําระหวางประเทศ

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 1

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 2

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 3

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 4

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 5

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 6

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 7

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 8

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 9

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 10

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 11
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แผนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11
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อัตรากําลัง ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ประเภทบุคลากร
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
รวม

จํานวน (คน)
1,262
364
489
2,115

รอยละ
59.67
17.21
23.12
100.00

สัดสวนขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
489 คน
(23.12%)
364 คน
(17.21%)

ขาราชการ

1,262 คน
(59.67%)

ลูกจางประจํา

พนักงานราชการ
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งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณ
งบสุทธิที่ไดรับ
ผลการใชจาย
รอยละการใชจาย
ตาม พ.ร.บ.
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
งบประมาณ
งบบุคลากร
715,519,600.00
716,923,200.00
719,617,100.00
100.38
งบดําเนินงาน
107,096,400.00
122,044,900.00
108,903,400.00
89.23
งบลงทุน
3,948,959,100.00 3,955,960,500.00 2,423,117,400.00
61.25
งบรายจายอื่น
110,847,100.00
130,154,200.00
84,707,600.00
65.08
รวม
4,882,422,200.00 4,925,082,800.00 3,336,345,500.00
67.74
รายการ

ผลการใชจายงบประมาณ
4,000

งบประมาณตาม
พ.ร.บ.

3,500
3,000

งบสุทธิที่ไดรับ
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง

2,500

ผลการใชจาย
งบประมาณ

2,000
1,500
1,000
500
0

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจายอื่น

หนวย : ลานบาท
หมายเหตุ : กรมทรัพยากรน้ํ าไดรับโอนงบประมาณรายจายบูรณาการและรายจายบุคลากรจากหนวยรับ
งบประมาณอื่น วงเงินทั้งสิ้น 42.6606 ลานบาท ดังนี้
- งบลงทุน วงเงิน 41.2570 ลานบาท
- งบบุคลากร วงเงิน 1.4036 ลานบาท
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การเปรียบเทียบงบประมาณ ป 2563 และป 2564
รายการ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ป 2563
738,551,500
109,731,400
3,200,500,600
412,393,800
4,461,177,300

ป 2564
715,519,600
107,096,400
3,948,959,100
110,847,100
4,882,422,200

ผลการเปรียบเทียบ
เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-)
รอยละ
-23,031,900
-3.12
-2,635,000
-2.40
748,458,500
23.39
-301,546,700 -73.12
421,244,900
9.44

การเปรียบเทียบงบประมาณ ป 2563 และป 2564
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

2563
2564

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจายอื่น

หนวย : ลานบาท
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สวนที่ 2
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
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1. ผลการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
รายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ํา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
คาเปาหมาย
น้ําหนัก
ขั้นตน
ขั้นมาตรฐาน
ขั้นสูง
1. ความสําเร็จของ
เสนอ
เสนอ
เสนอคณะกรรมการ 25
การอนุรักษและฟนฟู คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้าํ
ทรัพยากรน้าํ สาธารณะ
พิจารณา
พิจารณา
แหงชาติ/เสนอ
และพื้นที่ชุมน้ํา
กฎหมายระดับ กฎหมายระดับ
คณะรัฐมนตรี
กรม
กระทรวง
พิจารณาหลักการ
และเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณา
เพื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
2. ความสําเร็จของ
182 แหง
แลวเสร็จ
แลวเสร็จ 182 แหง
20
การจัดหาแหลงน้ําและ ผานกิจกรรม
182 แหง
ปริมาณน้ํา
ระบบกระจายน้าํ
งานกอสราง
พื้นที่และครัวเรือน
เพื่อสนับสนุนภาค
แหลงน้ํา
ไดรับประโยชน
การเกษตรและรักษา
(ขั้นตอนที่ 4)
รอยละ 100 ของ
ระบบนิเวศ
เปาหมาย
ตัวชี้วดั

ผลการดําเนินการ

สถานะ

ผลการดําเนินการ :
กรมทรัพยากรน้ํายกรางกฎกระทรวงฯ และ
จัดส งไปยั งสํา นั ก งานทรัพ ยากรน้ํ า แห งชาติ
เพื่ อ พิ จ ารณาบรรจุ ในวาระการประชุ ม ของ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ เมื่อวันที่
16 พฤศจิกายน 2564
คาคะแนนผลการประเมินตนเอง :
คาเปาหมายขั้นสูง

ผลการดําเนินงาน :
- แหลง น้ํ าที่ มี ป ญ หาอุ ป สรรคตามเงื่ อนไข
ให ส ามารถปรั บ ลดเป า หมายได จํ า นวน
64 แหง คงเหลือเปาหมาย 118 แหง
(จาก 182 แหง ) ปริ มาณน้ํ าและครั วเรื อ น
ได รั บ ประโยชน คิ ด เป น ร อ ยละ 100 จาก
เป า หมาย 118 แห ง (ปริ ม าณน้ํ า จํ า นวน
172.18 ลาน ลบ.ม. ครัวเรือนไดรับประโยชน
จํานวน 52,634 ครัวเรือน)
- ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 103 แหง
- อยูระหว างดํ าเนิ นการก อสรางตามสั ญญา
จํานวน 22 แหง แบงเปน
- เปนไปตามแผน จํานวน 22 แหง
- ต่ํากวาแผน จํานวน – แหง
สรุป ผลตามเกณฑการใหคะแนนหลัง ปรั บ
ลดเงื่อนไข
- จํา นวนแหล งน้ํ า ดํ า เนิ นการแล ว เสร็ จ หรื อ
เปนไปตามแผน ณ วันที่ 30 กันยายน2564
จํานวน 125 แหง เกินกวาเปาหมายที่กําหนดไว
118 แหง โดยมีปริมาณน้ําและครัวเรือนไดรับ
ประโยชน คิ ด เป น ร อ ยละ 100 (ปริ ม าณน้ํ า
จํานวน 172.18 ลาน ลบ.ม. ครัวเรือนไดรับ
ประโยชน จํานวน 52,634 ครัวเรือน
คาคะแนนผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายขั้นสูง
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ตัวชี้วดั
3. ความสําเร็จของ
การประกาศแจง
เตือนภัยลวงหนาไดทัน
เหตุการณน้ําทวมและ
น้ําปาไหลหลาก

ขั้นตน
รอยละ 100

คาเปาหมาย
ขั้นมาตรฐาน
รอยละ 100 +
สถานี จํานวน
1,546 สถานี
พรอมใชงาน
คิดเปนรอยละ
80

4. ความสามารถในการ
76.92
78.27
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ของประเทศ ดานการ
บริหารจัดการน้าํ
5.1 การพัฒนาระบบ
มีรายชื่อชุด
ชุดขอมูลมี
บัญชีขอมูล (Data
ขอมูลที่สัมพันธ คําอธิบายขอมูล
Catalog) เพื่อนําไปสู กับกระบวนการ (Metadata)
การเปดเผยขอมูล
ทํางานตาม ที่สอดคลองตาม
ภาครัฐ (Open Data) ภารกิจที่เลือก มาตรฐานที่
สพร. กําหนด
(14 รายการ)
ทุกชุดขอมูล
ในกระบวนการ
ทํางาน
5.2 การประเมิน
สถานะหนวยงาน
ในการเปนระบบ
ราชการ 4.0

370

405.28

ขั้นสูง
รอยละ 100 สถานี
จํานวน 1,796 สถานี
พรอมใชงาน
คิดเปนรอยละ 80 +
ไมมีผูเสียชีวิต
ในพื้นที่แจงเตือนภัย

น้ําหนัก

ผลการดําเนินการ
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ผลการดําเนินงาน :
มีการแจงเตือนภัยลวงหนา รวมทั้งสิ้น
979 ครั้ง โดยแบงเปนที่ระดับเฝาระวัง 495 ครั้ง
ครอบคลุม 1,592 หมูบาน ที่ระดับ
เตรียมพรอม 373 ครั้ง ครอบคลุม 1,308
หมูบาน และที่ระดับอพยพ 111 ครั้ง
ครอบคลุม 383 หมูบาน ผลการเฝาระวังฯ
คิดเปนรอยละ 100 ประสิทธิภาพของการ
เตือนภัยลวงหนารอยละ 100
การบํารุงรักษาระบบเตือนภัยลวงหนา
(Early Warning System: EWS) ดานน้ํา
ใหมีความพรอมในการใชงาน 1,508 สถานี
คิดเปนรอยละ 83.96 ของจํานวนสถานี
ทั้งหมด (1,796 สถานี)
คาคะแนนผลการประเมินตนเอง :
คาเปาหมายขั้นสูง
คาคะแนนผลการประเมินตนเอง : ตองใชผล
การประเมินตาม Country Report
โดยกําหนดทุก 2 ป จึงไมนําประเมิน
ในปงบประมาณ พ.ศ.2564
ผลการดําเนินงาน :
กรมทรัพยากรน้ํามีการจัดทํารายชื่อชุดขอมูล
ที่สัมพันธกับภารกิจ “การแจงเตือนภัยและ
การจัดการสภาวะวิกฤต” และจัดทําชุดขอมูล
คําอธิบายขอมูลสวนหลัก (Metadata)
ที่สอดคลองตามมาตรฐานที่ สพร. กําหนด
(14 รายการ) ทุกชุดขอมูลในกระบวนการ
ทํางาน และเผยแพรในระบบ CKAN แลวเสร็จ
โดย สพร. ไดแจงคาคะแนนเทากับ 24.46
คาคะแนนผลการประเมินตนเอง :
คาเปาหมายขั้นสูง
ผลการดําเนินงาน :
กรมทรัพยากรน้ําไดสมัครรางวัลเลิศรัฐสาขา
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
(PMQA 4.0) เพื่อประเมินสถานะของ
หนวยงานภาครัฐในการเปนระบบราชการ 4.0
ผลการประเมินจากผูตรวจไดคะแนนรวม
417.81 คะแนน กรมทรัพยากรน้ําเปนระบบ
ราชการ 3.34
คาคะแนนผลการประเมินตนเอง :
คาเปาหมายขั้นสูง

79.62

5

มีระบบบัญชีขอมูล
และจัดทําขอมูลเปด
ที่ถูกจัดในหมวดหมู
สาธารณะ อยางนอย
รอยละ 50 ของชุด
ขอมูลเปดในบัญชี
ขอมูลสามารถเขาถึง
ขอมูลได
ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะแบบเปด
ที่ สพร. กําหนด
413.39

15

15

สถานะ
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2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA)
การประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร งใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมทรัพยากรน้ํา ไดดําเนินการ
ตามหลักเกณฑการประเมิ น ฯ ของสํา นั กงาน ป.ป.ช. ที่ไดกําหนดเครื่องมือการประเมิน ออกเปน 3 แบบ
10 ตัวชี้วัด ประกอบดวย
1. แบบวั ด การรั บ รู ข องผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) เพื่ อ ประเมิ น ระดั บ การรั บ รู ข องผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายในที่ มี ต อ หน ว ยงานตนเอง
โดยคัดเลือกขนาดตัวอยางขั้นต่ํารอยละ 10 ของจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ตั้งแตผูบริหาร ผูอํานวยการ
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางที่ทํางานกับหนวยงานมาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด
คือ 1) การปฏิบัติหนาที่ 2) การใชงบประมาณ 3) การใชอํานาจ 4) การใชทรัพยสินของทางราชการ และ
5) การแกไขปญหาการทุจริต
2. แบบวั ด การรั บ รู ข องผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) เพื่อประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มีตอหนวยงานที่ประเมิน
โดยคัดเลือกขนาดตัวอยางขั้นต่ํารอยละ 10 ของจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกจาก 2 แหลงขอมูล คือ
ขอมูลตามบัญชีรายชื่อที่หนวยงานรวบรวมและจัดสงใหหรือจากการสํารวจภาคสนาม และผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกเข า ระบบ ITAS เพื่ อตอบแบบสํ า รวจด ว ยตนเอง ประกอบด ว ย 3 ตั ว ชี้ วั ด คื อ 1) คุ ณ ภาพการ
ดําเนินงาน 2) การสื่อสาร และ 3) การปรับปรุงระบบการทํางาน
3. แบบตรวจสอบการเป ด เผยข อ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) เพื่อประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงานเพื่อใหประชาชนสามารถ
เขาถึงได ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด คือ 1) การเปดเผยขอมูล และ 2) การปองกันการทุจริต
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดประกาศผล ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564
และขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกั บการประเมิน ฯ เพื่อนําไปปรั บปรุง พัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงาน ผานทางเว็บไซตของสํานักงาน ป.ป.ช. https://itas.nacc.go.th/ โดยกรมทรัพยากรน้ํา
มีผลคะแนนรวม 90.39 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูในระดับ A หมายถึง หนวยงานสามารถ
ดําเนินการไดคอนขางครบถวน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดคะแนนรวม 84.10 คะแนน อยูในระดับ B ไมผานการประเมิน) ซึ่งสามารถ
แสดงผลคะแนนของแตละตัวชี้วัดไดตามแผนภาพ และตารางสรุปผลการประเมินฯ ไดดังนี้
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แผนภาพผลการประเมินฯ

ตารางสรุปผลการประเมินฯ
ลําดับที่
เครื่องมือการประเมิน
ตัวชี้วัด
1.
แบบวั ดการรั บ รู ของผู มีส ว น 1.1 การปฏิบัติหนาที่
ไดเสียภายใน : IIT
1.2 การใชงบประมาณ
1.3 การใชอํานาจ
1.4 การใชทรัพยสินของทางราชการ
1.5 การแกไขปญหาการทุจริต
2.
แบบวั ดการรั บ รู ของผู มีส ว น 2.1 คุณภาพการดําเนินงาน
ไดเสียภายนอก : EIT
2.2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
2.3 การปรับปรุงการทํางาน
3.
แบบตรวจสอบการเป ด เผย 3.1 การเปดเผยขอมูล
ขอมูลสาธารณะ : OIT
3.2 การปองกันการทุจริต
คะแนนรวม

คะแนน
86.54
77.03
81.54
78.12
77.60
89.51
88.03
85.86
100
100
90.39

จากผลคะแนนการประเมินฯ ขางตน ผูประเมินฯ พบวา มีบางสวนที่ตองปรับปรุงหรือเปดเผยขอมูล
ราวรอยละ 5 - 15 ของตัวชี้วัดหรือขอคําถามทั้งหมด ดังนั้น หนวยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนําไปสู
การพั ฒ นาในจุ ด ที่ ยั ง คงเป น ป ญ หา โดยหากมี การวางแผนแก ไ ขปรั บ ปรุ ง อย า งตอ เนื่ อ ง คาดหมายได ว า
หนวยงานจะสามารถยกระดับการดําเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสไดอยางมีสัมฤทธิ์ผล รวมถึง
สามารถสรางความเชื่อมั่นศรัทธา สรางความไววางใจแกสาธารณชนไดมากยิ่งขึ้นในปตอๆ ไป
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3. ผลการดําเนินงานตามภารกิจกรมทรัพยากรน้ํา ป พ.ศ. 2564
กรมทรัพยากรน้ํามีภารกิจการดําเนินงานภายใตกรอบยุทธศาสตร/กฎหมายที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุท ธศาสตรที่ 4 การเติบ โตที่เป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนการปฏิรูปประเทศ ดานที่ 6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เปาหมายที่ 6 สรางหลั กประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ําและสุขอนามั ย
สําหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 โดยเชื่อมโยงแผนและนโยบายดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ข า งต น กํ าหนดเป น พั น ธกิ จ ของกรมและดํ า เนิน งานภายใต พัน ธกิจ ดัง กล าว โดยมีผ ลการดํ าเนิน งานของ
กรมทรัพยากรน้ําป 2564 ดังนี้
ดานที่ 1 การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ดานที่ 2 การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค
ดานที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ดานที่ 4 การจัดการสภาวะวิกฤติน้ําและอุทกวิทยา
ดานที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานน้ํา
ดานที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา

3.1 การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา
กรมทรัพยากรน้ํามีภารกิจในการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเก็ บ กั ก น้ํ า กระจายน้ํ า ระบายน้ํ า เป น แหล ง น้ํ าต น ทุ น เพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภค การผลิ ต การเกษตร
ชวยปองกั นและบรรเทาปญ หาอุทกภั ยและภัย แลง และสามารถแกไขปญหาหรือบรรเทาความเดือดรอน
ดานน้ําใหแกประชาชน รวมทั้งสนับสนุนและบูรณาการรวมกันของหนวยงานเพื่อใหประชาชนไดรับประโยชน
สูงสุด เปนการสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิตตามแผนแม บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป
(พ.ศ. 2561 - 2580) และเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ํา
ทั้งระบบ เพื่อใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานที่ 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กั บสิ่ งแวดล อม รวมถึ งสอดคล องตามนโยบายสํ าคั ญของรั ฐ บาลนโยบายหลั กข อ 10 การฟ นฟู ทรั พยากร
ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน (ขอ 10.3) สงเสริมการบริหารจัดการน้ํา
ทั้งระบบ แหลงน้ําชุมชน และทะเล และนโยบายเรงดวนขอ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและ
อุทกภัย
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การดําเนินโครงการดานแหลงน้ําของกรมทรัพยากรน้ํามีหลายประเภท เชน อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
พัฒนาแหลงน้ํา เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการ
น้ํ า ให ช า ง หรื อสนั บ สนุ น น้ํ า สํ า หรั บ โรงพยาบาล รวมถึ งการปรั บ ปรุ งซ อมแซม หรื อ บํ า รุ ง รั ก ษาแหล ง น้ํ า
ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน
ผลการดํ า เนิน งานป 2564 กรมทรั พยากรน้ําไดรับ งบประมาณตามพระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจาย
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อดํ า เนิน การอนุรักษ ฟน ฟู พัฒ นา ปรับ ปรุงเพิ่มประสิท ธิภ าพ และ
บํารุงรักษาแหลงน้ํา รวมถึงในระหวางปงบประมาณกรมทรัพยากรน้ํายังไดรับงบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อดําเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อแกไขปญหา
ภัยแลง ป 2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 และรายการเงินสํารองจายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปนเพื่อดําเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อปองกันการเกิดอุทกภัย
ป 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 รวมถึงไดรับงบประมาณเงินกู โครงการปรับปรุง
พัฒนาแหลงน้ํา เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
ที่

งบประมาณ

จํานวน
แผน
(แหง)

ความจุ
เก็บกักน้ํา
(ลาน ลบ.ม.)

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชน
(ครัวเรือน)

พื้นที่การเกษตร
ไดรับประโยชน
(ไร)

จํานวน
แลวเสร็จ
(แหง)

1 งบตาม พ.ร.บ.
- อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ํา
65
61.9200
26,131
88,476
29
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้าํ
117
21,552
98,133
68
- ปรับปรุงซอมแซม และบํารุงรักษาแหลงน้ํา
89
752
88
2 งบตาม พ.ร.บ. (เงินเหลือจาย)
34
1.9300
4,501
6,510
18
3 งบกลาง ตามมติ ครม.วันที่ 15 มิ.ย.2564
1
0.0005
50
200
4 งบกลาง ตามมติ ครม.วันที่ 14 ก.ย.2564
24
11.3500
3,140
11,440
5 งบเงินกู
138
10.0100
17,744
32,304
หมายเหตุ : - งบตาม พ.ร.บ. : โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ํา มอบใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทน จํานวน 10 แหง คงเหลือกรมทรัพยากรน้ํา
ดําเนินการ จํานวน 55 แหง และโครงการปรับปรุงซอมแซม และบํารุงรักษาแหลงน้ํา จํานวน 89 แหง มีการปรับแผนโครงการในพื้นที่ สทภ.8
จํานวน 2 แหง ที่หมดความจําเปนเนื่องจากโครงการไดถายโอนไปแลว ไปดําเนินการในพื้นที่ สทภ.3 ที่มีความจําเปนเรงดวน จํานวน 1 แหง
คงเหลือดําเนินการ จํานวน 88 แหง
- โครงการที่ยังไมแลวเสร็จ อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา (ขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป)

นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ํามีการดําเนินการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ
ฟนฟู ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 2 พื้นที่ ไดแก พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
พรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมดุลและ
ยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในทองถิ่น โดยการมีสวนรวมและเปนที่
ยอมรับของชุมชนและประชาชนในพื้นที่
สรุปการดําเนินงาน ดานที่ 1 การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบํารุงรักษา
แหลงน้ํา ดังนี้
3.1.1 โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา
20

3.1.2 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา
3.1.3 โครงการปรับปรุงซอมแซม และบํารุงรักษาแหลงน้ํา
3.1.4 โครงการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัด
พัทลุง และพรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษฟนฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ

3.1.1 โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา
(1) โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา สนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
ดวย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหกอสรางอาคารฟอกไต พระราชทานโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวมีผูปวยโรคไตเพิ่มขึ้นทุกป และในการฟอกไตจําเปนตองใชน้ํา
ที่มีความสะอาดเพียงพอ สํานักพระราชวังจึงขอใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุน
การจัดหาแหลงน้ําพรอมกอสรางถังเก็บน้ํา และกระทรวงฯ ไดมอบหมายใหกรมทรัพยากรน้ําพิจารณาใหการ
สนับสนุน กรมทรัพยากรน้ําจึงไดวางโครงการโดยสูบน้ําจากแมแจม ดวยระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย
37 กิโลวัตต อัตราการสูบ 100 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ที่ความสูง 100 เมตร โดยสูบสงดวยทอไปยังถังเก็บน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 500 ลูกบาศกเมตร บริเวณโรงพยาบาล และผานระบบกรองน้ําสะอาด ขนาด
20 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง สงพักในถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 100 ลูกบาศกเมตร เพื่อเปนแหลงน้ํา
สํารองสําหรับไปใชในกิจกรรมของโรงพยาบาลฯ
กอนดําเนินการ
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(2) โครงการอนุรั กษ ฟน ฟูแ หลงน้ําโครงการฟารมตัวอยา งตามพระราชดํา ริในสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บานกระเจา หมูที่ 7 ตําบลลําดวน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิน
ณ ศูนยสงเสริมศิลปาชีพ บานบุ ตําบลลําดวน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย ทรงมีพระราชดําริ “ใหพัฒนา
อาชีพราษฎรใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นโดยจัดหาแปลงตัวอยางจัดระบบการทําฟารมใหราษฎรมีงานทํา มีรายได
และเปนตัวอยางการเรียนรู ใหทําการเกษตรโดยเนนการปลูกหมอนเลี้ยงไหม ทําไรนาสวนผสม และเกษตร
ทฤษฎีใหม” โดยศูนยสงเสริมศิลปาชีพฯ ไดดําเนินการจัดตั้งโครงการฟารมตัวอยางฯ มีพื้นที่ประมาณ 960 ไร
ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญของตําบลลําดวนเปนพื้นที่ราบลุม และมีความลาดชันเล็กนอยในบางพื้นที่ เมื่อถึง
ฤดูฝนน้ําจะไหลทวมไรนาของเกษตรกร กรมทรัพยากรน้ําจึงไดดําเนินการขุดลอกแหลงน้ํา โดยเมื่อดําเนินการ
แลวเสร็จจะมีความจุเก็บกัก 420,500 ลูกบาศกเมตร ครัวเรือนไดรับประโยชน 120 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก
200 ไร ทําใหเกิดการจางงานในพื้นที่ เปนแหลงเรียนรูทางดานการเกษตร เปนแหลงผลิตอาหารใหชุมชน
สามารถเพาะปลูกไดตลอดป รวมถึงเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย
กอนดําเนินการ
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(3) โครงการอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู แ หล ง น้ํ า ทํ า นบเสี ย ว (ช ว ง 3) สนั บ สนุ น โครงการอนุ รั ก ษ
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.-สธ.)
บานตระเคียน หมูที่ 14 ตําบลสวาย อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทํานบเสียว (ชวง 3) สนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.-สธ.) บานตระเคียน หมูที่ 14
ตําบลสวาย อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ตั้งอยูในลุมน้ําสาขาลําชี ลุมน้ําหลักแมน้ํามูล สภาพพื้นที่ดั้งเดิม
รกราง และตื้นเขินไมสามารถเก็บกักน้ําใหเพียงพอตอการใชประโยชนของชุมชน ประกอบกับพื้นที่ชุมชนมีการ
ขยายตัวและทําการเกษตรเพิ่มขึ้น กรมทรัพยากรน้ําจึงไดดําเนินการขุดลอกเพื่อแกไขปญหาดังกลาว โดยเมื่อ
ดําเนินการแลวเสร็จมีความจุเก็บกัก 1,490,000 ลูกบาศกเมตร มีครัวเรือนไดรับประโยชน 92 ครัวเรือน พื้นที่
เพาะปลูก 600 ไร โดยแหลงน้ําดังกลาวสามารถปองกันและบรรเทาปญหาภัยแลง รักษาระบบนิเวศ และเปน
แหลงเพาะพันธุสัตวน้ําไดตลอดป
กอนดําเนินการ
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(4) โครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนสนับสนุนพื้นที่ สปก. บานลําลอง หมูที่ 12, 13
ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
คลองลําลอง หมูที่ 12 บานลําลอง เปนคลองที่ไหลผานกลางชุมชนและเปนคลองที่รับน้ํ า
มาจากสายน้ําเล็กๆ ที่ไหลมารวมกันตามลาดเชิงเขา ทําใหคลองลําลองมีน้ําไหลเชี่ยว เกิดการกัดเซาะตลิ่ง
ทําใหตลิ่งพังเสียหายและน้ําเออลนทวมบานเรือนในพื้นที่ ดวยสภาพคลองที่ตื้นเขินทําใหไมสามารถกักเก็บน้ํา
ไวใชในฤดูแลง ทําใหประชาชนในพื้นที่มีน้ําไมเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ดังนั้น เพื่อบรรเทา
ปญหาน้ําทวมในชวงฤดูฝนและบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลงใหกับประชาชนในตําบลนาทวี
กรมทรัพยากรน้ําจึงดําเนินโครงการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําเพื่อจัดหาแหลงน้ําสนับสนุนพื้นที่ สปก. ในพื้นที่
เขตปฏิรูปที่ดินโครงการปาควนหินเภา หมูที่ 12, 13 ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยการขุดลอก
และกอสรางฝายเสริมระบบนิเวศแบบกลองลวดตาขาย จํานวน 1 แหง ทําคันทางแหลงน้ําผิวจราจรลูกรัง และ
งานอาคารระบายน้ํ า เพื่ อเป น แหล ง กั ก เก็ บ น้ํา โดยสํา นัก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิน เพื่อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
24

ไดพิจารณาอนุญาตใหกรมทรัพยากรน้ําใชที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
(ส.ป.ก.4-31 ก.) ที่ 94/2562 (ตนฉบับ) ออก ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562
กอนดําเนินการ
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(5) โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําแกมลิงตําบลนครเดิฐ ตําบลนครเดิฐ อําเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
ตําบลนครเดิฐมีลักษณะเปนที่ราบลุม พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ทางการเกษตร และมีหนองน้ํา
คลอง บึงขนาดตางๆ เปนพื้นที่รับน้ําในชวงฤดูฝนซึ่งหนอง คลอง บึงเหลานั้นเปนแหลงน้ําที่สําคัญของตําบล
แต เ นื่ อ งจากมี ข นาดเล็ ก จึ ง ทํ า ให มี ป ริ ม าณน้ํ า เก็ บ กั ก ไม เ พี ย งพอต อ การอุ ป โภคบริ โ ภค และใช สํ า หรั บ
ทําการเกษตรในชวงฤดูแล ง กรมทรัพยากรน้ําจึงไดดําเนินการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําแกมลิง เพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนด านการขาดแคลนน้ําของประชาชน โดยการขุดลอกทําใหมีป ริมาณการกักเก็ บน้ําเพิ่มขึ้น
200,000 ลูกบาศกเมตร พรอมทั้งก อสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย เพื่อสงน้ําไปยังพื้น ที่
การเกษตร ทําใหเกษตรกรไดรับประโยชน 3,000 ไร และมีน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค จํานวน 1,340 ครัวเรือน
กอนดําเนินการ
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(6) โครงการอนุรักษฟนฟูคลองไทรมาศ ชวง 1 ตําบลบางเหรียง ตําบลโคกเจริญ ตําบล
ทับปุด ตําบลมะรุย อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา ตําบลนาเหนือ อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่
คลองไทรมาศมีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร มีตนกําเนิดมาจากทิวเขาตําหนอน จังหวัด
กระบี่ ไหลผานบานนาหลวง บานไทรมาศ และไหลมารวมกับคลองมะรุย ลงสูอาวพังงา ในเขตตําบลมะรุย
อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา คลองไทรมาศเปนลําน้ําสายหลักที่ประชาชนในพื้นที่ไดใชน้ําในการอุปโภคบริโภค
และทําการเกษตรมาเปนเวลานาน แตที่ผานมาพบวาแหลงน้ํามีสภาพตื้นเขินปกคลุมไปดวยวัชพืช และปจจุบัน
ยังไมมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนไดอยางเต็มศักยภาพ กรมทรัพยากรน้ําไดรับการแจง
ขอสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลโคกเจริญ ในการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําดังกลาว เนื่องจาก
เกินศักยภาพของทองถิ่น โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการ
กอสรางฝายน้ําลน ซึ่งมีความยาวสันฝาย 30 เมตร ความสูงสันฝาย 3 เมตร บานประตูระบายน้ําบานตรง กวาง
4 เมตร สูง 3 เมตร จํานวน 4 บาน งานปองกันการกัดเซาะเหนือน้ํา 50 เมตร ทายน้ํา 80 เมตร พรอมทั้ง
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งฝายน้ําลนดังกลาว สามารถระบายน้ําผานสันฝายไดปริมาณ 137
ลูกบาศกเมตรตอวินาที และสามารถเก็บกักน้ําเพื่อใชในชวงฤดูแลง 160,000 ลูกบาศกเมตร เปนแหลงน้ํา
ตนทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ จํานวน 785 ครัวเรือน สนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม 1,067 ไร
และชวยบรรเทาปญหาอุทกภัยในชวงฤดูฝน
กอนดําเนินการ
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(7) โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบึงสามเพีย (แกมลิง) บานสามเพีย หมูที่ 9 ตําบลดูทุง
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
บึงสามเพี ย (แก มลิ ง) เป นแหลงน้ําที่สําคัญ ของหมูบาน มีสภาพตื้นเขิน ทําใหมีป ริมาณน้ํา
เก็บกักไดนอย ไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน กรมทรัพยากรน้ําจึงเขาดําเนินการขุดลอกหนองน้ํา
มี ข นาดความยาวคั น โดยรวม 5,395 เมตร ความยาวก น โดยรวม 5,538 เมตร และลึก 5.50, 6.00 เมตร
กอสรางอาคารระบายน้ําแบบทอลอด 11 แหง กอสรางอาคารระบายน้ําทอเหลี่ยม 1 แหง กอสรางบันได 2 แหง
โดยเมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะทําใหมีความจุเก็บกัก 3,353,563 ลูกบาศกเมตร เปนน้ําตนทุนสําหรับผลิต
น้ําประปาหมูบาน เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งใชน้ําสําหรับการเกษตร มีครัวเรือนไดรับประโยชน 130
ครัวเรือน และพื้นที่เพาะปลูกไดรับประโยชน 400 ไร
กอนดําเนินการ
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(8) โครงการอนุรักษฟนฟูหนองเบ็ญเครือ บานโนนเมือง หมูที่ 5 ตําบลยางทาแจง อําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
หนองเบ็ญเครือ ตั้งอยูในเขตพื้นที่ของ 2 ตําบล 4 หมูบาน คือ หมูที่ 5, 9 ตําบลยางทาแจง
และหมูที่ 7, 9 ตําบลยางนอย อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีความสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิตของ
ผูคน พืช และสัตว ทั้งทางนิเวศวิทยาและสังคมในทองถิ่น ในอดีตหนองเบ็ญเครือมีสภาพเสื่อมโทรม พื้นที่
ถูกบุกรุกจากการทําเกษตรกรรมและที่อยูอาศัย ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาและระบบนิเวศ
แหลงน้ําตื้นเขิน วัชพืชหนาแนนมาก ทําใหไมสามารถนําน้ํามาใชในการอุปโภคบริโภค การเกษตร ตลอดจน
ไมสามารถทํากิจกรรมการประมงภายในหนองได ในชวงฤดูน้ําหลากจะมีน้ําจากลําน้ําชีไหลทวมลนเขาหนอง
ปริมาณมากไมสามารถรองรับน้ําไวไดสงผลใหน้ําทวมชุมชนโดยรอบหนองน้ําทุกป กรมทรัพยากรน้ําไดเล็งเห็น
ถึงความจําเปนในการแก ไขป ญหาที่เกิ ดขึ้น โดยดําเนินการขุดลอกวั ชพืช ที่อยูภายในออกเพื่อเพิ่มปริมาณ
เก็ บ กั กน้ําไว ใชในฤดู แล ง กอสร า งอาคารบังคับ น้ําและกอสรางคันดิน กั้น น้ําโดยรอบหนองเพื่อปองกัน น้ํา
ในหนองไหลทวมชุมชนโดยรอบหนอง เพื่อเปนแหลงเก็บกักน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค การเกษตร เปนแหลง
เพาะพันธุปลาน้ําจืด แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แหลงอนุรักษนก และพักผอนหยอนใจ โดยสามารถเก็บกักน้ํา
5,933,170 ลู กบาศก เ มตร สนั บ สนุ นการเพาะปลูกในเขตโครงการได จํานวน 5,000 ไร ครัว เรือนไดรับ
ผลประโยชน 1,800 ครัวเรือน
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3.1.2 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา
(1) โครงการก อสรางระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงคลองลาน (บ านปางมะนาว) บา นมอสมบูรณ หมูที่ 11 ตํ าบลปางมะคา อํ าเภอขาณุวรลั กษบุรี
จังหวัดกําแพงเพชร
กรมทรัพยากรน้ําดําเนินโครงการกอสรางระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงคลองลาน (บานปางมะนาว) บานมอสมบูรณ หมูที่ 11 ตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัด กําแพงเพชร ตามคํารองของสถาบัน วิจัย และพั ฒนาพื้น ที่สูง (องค กรมหาชน) เนื่ องจากประชาชน
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร เพื่อใหประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกลเคียงมีน้ําใช
อยางเพียงพอและมีความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยมีประชาชนไดรับประโยชน 38 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรไดรับ
ประโยชน 190 ไร
กอนดําเนินการ
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(2) โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
แมสลอง ตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสลอง ตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย เปนพื้นที่พัฒนาตามแนวพระราชดําริในพื้นที่สูง ในชวงฤดูแลงจะประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภค โดยพื้นที่ดังกลาวมีลักษณะเปนพื้นที่ลาดเชิงเขามีความลาดชันสูง และมีประชาชน
อาศั ย กระจายอยู เ ป น กลุ มๆ โครงการพั ฒ นาพื้น ที่สูงแบบโครงการหลวงแมส ลอง จึงขอรับ การสนับ สนุน
โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําจากกรมทรัพยากรน้ํา เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําและเพื่อสนับสนุน
การประกอบกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถเปนชุมชนที่เขมแข็ง
30

และพึ่ งพาตนเองได ทั้งดานเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่งแวดลอม อีกทั้งมี เปาหมายในการพัฒ นาชุมชนใหเป น
ตนแบบ และเปนแหลงเรียนรูเพื่อกระจายงานพัฒนาไปสูพื้นที่สูงอื่นตอไป กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการ
กอสรางระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสลอง ตําบลแมสลองนอก
โดยดําเนินการกอสรางระบบกระจายน้ํา 6 แหง ไดแก บานโลจังชน หมูที่ 1, บานธาตุ หมูที่ 4, บานจะบูสี
หมูที่ 5, บานปาคาสามัคคี หมูที่ 8, บานแมเตอ หมูที่ 10, บานเลาสิบ หมูที่ 3 ตําบลแมสลองนอก อําเภอ
แมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยเมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะมีประชาชนในพื้นที่ไดรับประโยชน จํานวน 495
ครัวเรือน 1,980 คน
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

หลังดําเนินการ

31

(3) โครงการก อสรา งระบบกระจายน้ําสะอาด สนับสนุนโครงการถา ยทอดองคความรู
โครงการหลวง ในศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง (ศศช.) ตําบลแมสลองนอก จํานวน 3 แหง
(บานเลาสิบ, บานอาแบ, บานอาแหละ) อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
ด ว ยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน) ได ดํ า เนิ น งานโครงการถ า ยทอด
องคความรูตามแบบโครงการหลวง เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงโดยมีวัตถุประสงค ใหชุมชนสามารถ
นําองคความรูโครงการหลวงไปใชในการพัฒนาตนเองดานตางๆ เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางมีเหตุมีผล
มีภูมิคุมกันควบคูกับการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยไดจัดทําโครงการในศูนยการเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐา
ธิ ร าชเจ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ที่ตั้งอยูในชุมชนพื้น ที่จัง หวัด เชีย งราย
เชียงใหม ลําพูน พะเยา และแมฮองสอน ซึ่งปจจุบันพบปญหาขาดแคลนน้ําสะอาดสําหรับการอุปโภคบริโภค
ภายในศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” (ศศช.) ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงได
ขอความอนุเคราะหจากกรมทรัพยากรน้ํา พิจารณาจัดสรางระบบผลิตน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคสําหรับ
ศูนยการเรียนชุมชนชาว ไทยภูเขา “แมฟาหลวง” (ศศช.) จํานวน 1 โครงการ (3 แหง) ไดแก บานเลาสิบ หมูที่ 3,
บานอาแบ หมูที่ 7, บานอาแหละ หมูที่ 2 ตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อแกไข
ปญหาใหกับประชาชนในพื้นที่ โดยมีประชาชนไดรับประโยชน จํานวน 158 ครัวเรือน 911 คน
กอนดําเนินการ
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(4) โครงการก อสร า งระบบกระจายน้ํา เกษตรแปลงใหญ (กลวยหอม) ตํา บลวังหลวง
อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย
องค การบริ ห ารส ว นตํ า บลวังหลวง มีการสง เสริมประชาชนในการทําเกษตร โดยตั้งกลุ ม
วิ ส าหกิ จ เกษตรแปลงใหญ (กล ว ยหอม) ซึ่ ง เดิ ม อาศั ย เพี ย งน้ํ า ฝนและน้ํ า จากอ า งเก็ บ น้ํ า ห ว ยงู เ ป น หลั ก
แตประชาชนยังไมสามารถนําน้ําไปใชประโยชนในการทําเกษตรไดอยางทั่วถึง ทําใหผลผลิตที่ไดไมดีเทาที่ควร
ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ําจึงไดดําเนินการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดสูบน้ําได
ไมนอยกวา 100 ลูกบาศกเมตรตอวัน จํานวน 2 ระบบ โดยมีการวางทอจายน้ํา ความยาว 4,000 เมตร เพื่อนําน้ํา
เขาพื้น ที่การเกษตรใหกับ ประชาชน เปนการลดคาใชจายและเพิ่มประสิทธิ ภาพการใช น้ํา โดยใชพลังงาน
ทดแทนและสนับสนุนใหประชาชนมีการปลูกพืชใชน้ํานอย เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน ลดปญหาการยาย
ถิ่นฐานจากชนบทสูเมือง โดยมีเกษตรกรไดรับประโยชน จํานวน 60 ครัวเรือน และพื้นที่เกษตรกรรมไดรับ
ประโยชน จํานวน 350 ไร
กอนดําเนินการ
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(5) โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําหนองบอหลุบบานหนองแสง หมูที่ 9 ตําบลตาลโกน
อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร
หนองบอหลุบเปนแหลงน้ําที่สําคัญของตําบลตาลโกน และไดปรับปรุงฟนฟูโดยกรมทรัพยากรน้ํา
ทํ า ให มี ป ริ มาณเก็ บ กั กน้ํ าเพี ย งพอ แต ยั งไม มีวิ ธีก ารนําน้ํ าขึ้ น มาใชป ระโยชนเ พื่อการเกษตรกรรมให เกิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตาลโกนและกลุ ม ผู ใ ช น้ํ า ในพื้ น ที่ จึ ง ขอรั บ การสนั บ สนุ น จาก
กรมทรั พ ยากรน้ํ า ให ดํ า เนิ น การก อ สร า งระบบกระจายน้ํ า ด ว ยพลั ง งานแสงอาทิ ต ย ขนาด 4 กิ โ ลวั ต ต
เพื่อสนับสนุนประชาชนในการปลูกพืชใชน้ํานอย หลังจากเก็บเกี่ยวนาขาวแลวเสร็จ เพื่อเพิ่มรายไดใหกับ
ประชาชน ลดปญหาการยายถิ่นฐานจากชนบทสูเมือง โดยมีครัวเรือนที่ไดรบั ประโยชน 30 ครัวเรือน และพื้นที่
เกษตรกรรมไดรับประโยชน จํานวน 20 ไร
กอนดําเนินการ
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(6) โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย แหงที่ 1 หมูที่ 14 ตําบล
หนองมวง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแกว
พื้นที่หมูที่ 14 ตําบลหนองมวง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแกว ปจจุบันมีประชาชนอาศัยอยู
จํานวน 12 ครัวเรือน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร และปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อการดํารงชีพ
และการจํ า หน า ยพื ช ผล เดิ ม ประชาชนไม ส ามารถนํ า น้ํ า จากแหล ง น้ํ า มาใช ไ ด โดยหากจะใช น้ํ า จะต อ ง
เสียคาใชจายจํานวนมากในการนําน้ํามาใชในพื้นที่เกษตร ทําใหไมมีการใชประโยชนจากแหลงน้ําดังกลาว
กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนิน การกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย เพื่อสูบน้ํ าดวยพลังงาน
แสงอาทิตย และสงน้ําโดยระบบทอไปยังแปลงเกษตรจํานวน 60 ไร เพื่อนําน้ําเขาพื้นที่เกษตรใหกับประชาชน
เพื่อเปนการลดภาระคาใชจายในการสูบน้ําเขาพื้นที่เกษตร และสนับสนุนใหปลูกพืชใชน้ํานอยแตมีมูลคาสูง
เพื่อเพิ่มรายได
กอนดําเนินการ
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(7) โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงหวยเขยง บานปากลําปลอก หมูที่ 2 ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี
กรมทรัพยากรน้ํ า ได รับ การรองขอจากสถาบันวิจัย และพัฒ นาพื้ นที่ สูงแบบโครงการหลวง
ใหดําเนินโครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงห วยเขยง บานปากลําปลอก หมู ที่ 2 ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จั งหวัด กาญจนบุรี
เพื่อจัดหาน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร โดยกรมฯ ไดดําเนินการกอสรางโรงสูบน้ํา จํานวน
1 หลัง และถังเก็บน้ํา จํานวน 1 ถัง พรอมระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย เพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง
ใหกับประชาชนบานปากลําปลอก จํานวน 30 ครัวเรือน และเพิ่มศักยภาพการกระจายน้ําตนทุนที่หางไกล
ใหพื้นที่การเกษตรสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจใชน้ํานอย ประมาณ 140 ไร ใหสามารถปลูกพืชไดตลอดทั้งป และ
มีรายไดตอครัวเรือนเพิ่มขึ้น
กอนดําเนินการ
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(8) โครงการกอสรางระบบกระจายน้ํ า สนับสนุน เกษตรแปลงใหญถั่วลิสง หมูที่ 6, 11
ตําบลกูจาน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร
ประชาชนในพื้นที่ หมูที่ 6, 11 ตําบลกูจาน ไดรวมกลุมดําเนินการเกษตรแปลงใหญถั่วลิสง
แตเนื่องจากประสบปญหาภัยแลง ฝนทิ้งชวง ทําใหไดผลผลิตนอย เดิมในพื้นที่มีแหลงน้ําผิวดินที่มีปริมาณ
เก็บกักน้ํามากแตไมสามารถนําน้ําที่มีอยูไปใชได กรมทรัพยากรน้ําไดเขาดําเนินการกอสรางระบบกระจายน้ํา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย มีหอถังสูงแคปซูล ขนาด 100 ลูกบาศกเมตร จํานวน 3 ถัง ใชแผงโซลาเซลล ขนาด
310 วัตต จํานวน 96 แผง วางทอจายน้ํา H.D.P.E ขนาดเสนผานศูนยกลาง 315 มิลลิเมตร ยาว 800 เมตร
วางทอจายน้ํา H.D.P.E ขนาดเสนผานศูนยกลาง 110 มิลลิเมตร ยาว 1,400 เมตร โดยสูบน้ําจากแหลงน้ํา
เพื่อใชสําหรับผลิตน้ําประปาหมูบาน เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งเพื่อใชน้ําสําหรับทําการเกษตร โดยเมื่อ
ดําเนินการแลวเสร็จทําใหมีครัวเรือนไดรับประโยชน 110 ครัวเรือน และพื้นที่เพาะปลูกไดรับประโยชน 520 ไร
กอนดําเนินการ
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(9) โครงการกอสรางแหลงน้ําสนับสนุนเกษตรแปลงใหญสนับสนุนพื้นที่ สปก. แปลง 83
ชวง 1 ตําบลหงษเจริญ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ไดดําเนินการจัดสรรพื้นที่ สปก. แปลง 83
ใหเกษตรกรเขาทําประโยชน โดยในระยะที่ 1 จัดสรรใหเกษตรกรเขาพื้นที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
จํานวน 105 ราย และในระยะที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดสรรใหเกษตรกรเขาพื้นที่อีกจํานวน 316 ราย
แตยังขาดปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ เชน ไฟฟา ถนน และน้ํา เพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตรจึงทําใหเกษตรกรที่อาศัยอยูในพื้นที่ดังกลาว ไดรับความเดือดรอนไมสามารถประกอบ
อาชีพใหประสบผลสําเร็จไดตามเปาหมายของการจัดสรรที่ดินทํากิน กรมทรัพยากรน้ําจึงไดดําเนินการกอสราง
แหลงน้ําสนับสนุนเกษตรแปลงใหญในพื้นที่ สปก.แปลง 83 ชวง 1 โดยการขุดลอกแหลงน้ําเดิมและกอสราง
ระบบกระจายน้ําพลังงานแสงอาทิตย เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักและกระจายน้ําไปสูแปลงเกษตร ตามคําขอรับ
การสนั บ สนุ น ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหงส เ จริ ญ เพื่ อ ให พื้ น ที่ สปก. แปลง 83 มี น้ํ า ใช สํ า หรั บ
ทํ า การเกษตรและอุ ป โภคบริ โ ภคอย า งเพี ย งพอ โดยเมื่อดํ าเนิน การแลว เสร็จ จะมีความจุเก็ บ กัก 50,000
ลูกบาศกเมตร (มีน้ําเติมตลอดป) และเปนแหลงน้ําดิบที่เสริมระบบกระจายน้ํา สนับสนุนพื้นที่เกษตร โดยมี
พื้นที่ไดรับประโยชน จํานวน 646 ไร และครัวเรือนไดรบั ประโยชน จํานวน 475 ครัวเรือน
กอนดําเนินการ
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(10) โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําสนับสนุนเกษตรแปลงใหญมันสําปะหลัง ตําบล
วังมวง อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี
กรมทรั พยากรน้ํ าและกรมทรัพยากรน้ํ าบาดาล ไดจั ดทํ าโครงการร วมโดยพัฒนาแหลงน้ํา
พรอมกอสรางระบบกระจายน้ําเพื่อสนับสนุนกลุมเกษตรแปลงใหญ โดยการสูบน้ําจากแหลงน้ําตนทุนประเภท
น้ําผิวดินและน้ําใตดินดวยเครื่องสูบน้ําซึ่งมีระบบเชื่อมตอกับแผงโซลาเซลลเพื่อใชพลังงานแสงอาทิตยในการ
สูบน้ําเขาไปสํารองเก็บในถังเก็บน้ําขนาดใหญ และกระจายน้ําไปยังแปลงเกษตรใหกับกลุมเกษตรแปลงใหญ
และกลุมวิสาหกิจชุมชน โดยกรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินโครงการกอสรางระบบกระจายน้ํา สนับสนุนเกษตร
แปลงใหญมันสําปะหลัง ตําบลวังมวง อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี มีครัวเรือนไดรับประโยชน จํานวน 50
ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรไดรับประโยชน จํานวน 500 ไร
กอนดําเนินการ
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(11) โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําสนับสนุนเกษตรแปลงใหญออย สหกรณการเกษตร
คีรีมาศ จํากัด ตําบลโตนด อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
แหลงน้ําทุงลานชาง ตําบลโตนด อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เปนแหลงน้ําตนทุนของพื้นที่
สวนใหญประชาชนในพื้นที่ดังกลาวมีอาชีพทําการเกษตรเพาะปลูกออย แตไดผลผลิตนอย เนื่องจากพื้นที่
เพาะปลูกอยูไกลจากแหลงน้ําและไมสามารถนําน้ําไปใชได กรมทรัพยากรน้ําจึงดําเนินการกอสรางระบบ
กระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสนับสนุนพื้นที่การเกษตรแปลงใหญออย สหกรณการเกษตรคีรีมาศ จํากัด
ตําบลโตนด อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อสงน้ําใหกับพื้นที่การเกษตร จํานวน 600 ไร โดยมีครัวเรือน
ได รั บ ประโยชน จํ า นวน 100 ครั ว เรื อ น อี ก ทั้ง ยั งช ว ยเพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตร ทํ า ให เ กษตรกรมี ชี วิ ต
ความเปนอยูที่ดีขึ้น
กอนดําเนินการ
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(12) โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมจริม (ระยะที่ 2) บานนาหมัน หมูที่ 4 ตําบลแมจริม อําเภอแมจริม จังหวัดนาน
บานนาหมัน ตั้งอยูในตําบลแมจริม อําเภอแมจริม จังหวัดนาน ภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขา
และที่สู ง มีพื้นที่ร าบเพี ยงเล็กนอย ประชาชนสว นใหญป ระกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก แตเนื่องจาก
ในพื้นที่ดังกลาวประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา รวมถึงไมสามารถนําน้ํามาใชประโยชนสําหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรไดอยางทั่วถึง กรมทรัพยากรน้ําไดรับการรองขอจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคกรมหาชน) ใหดําเนินโครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมจริม (ระยะที่ 2) บานนาหมัน หมูที่ 4 ตําบลแมจริม อําเภอแมจริม จังหวัดนาน
โดยเมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะมีประชาชนไดรับประโยชน จํานวน 25 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรไดรับ
ประโยชน จํานวน 100 ไร สามารถลดคาใชจาย คาสาธารณูปโภคใหกับเกษตรกรได
กอนดําเนินการ
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ระหวางดําเนินการ

หลังดําเนินการ

(13) โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํากุดตลาดยาว (พื้นที่แกมลิง) ตําบลมะเฟอง ตําบลบานจาน
อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย
พื้นที่ชุมน้ํากุดตลาดยาว ตั้งอยูใกลแมน้ํามูลมีพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร ประกอบดวยแหลงน้ํา
ขนาดเล็ก 15 แหง เชื่อมตอกัน ในชวงฤดูฝนแมน้ํามูลและลําสะแทด จะยกระดับน้ําสูงขึ้นหลากเขาทวมพื้นที่
สรางความเสียหายแกพื้นที่การเกษตรโดยรอบ และเมื่อระดับน้ําลดลงไมสามารถกักเก็บน้ําไวใชไดเพียงพอ
ตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากมีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชและตะกอนสะสมเปนปริมาณมาก
ทั้งนี้กุดตลาดยาวตั้งอยูในเขตพื้นที่น้ําทวมของโครงการบริหารจัดการน้ําเพื่อแกไขปญหาเชิงพื้นที่อยางเปน
ระบบ (Area-based) ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกดวย
กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํากุดตลาดยาว (พื้นที่แกมลิง) ตําบล
มะเฟอง ตําบลบานจาน อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย โดยใชแนวคิดการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําและทฤษฎี
การแกไขปญหาน้ําทวมอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 พระราชทาน
พระราชดําริในการแกไขปญหาน้ําทวม คือ ดําเนินการปรับปรุง อนุรักษ ฟนฟู ในลักษณะแกมลิง เก็บน้ําไวใช
ในฤดูแลง เปนแนวทางการออกแบบ โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ํา
และพิจารณากอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ
ใชน้ํานอย นอกเขตพื้นที่ชลประทานในชวงฤดูแลง เพื่อความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต (เกษตร/วิสาหกิจ
ชุมชน) ซึ่งเกษตรกรตองมีองคกรผูใชน้ํา/กลุมเกษตรกรผูใชน้ํา และทําแปลงเกษตรกรรมรวมกัน เหมาะสมกับ
โครงการสนับ สนุ นปลู กพืช ผั กสวนครัว พื ชเศรษฐกิจ ที่ใชน้ํานอย และเปน พืช อายุสั้น (1 - 3 เดื อน) และ
ปรับปรุงระบบสูบน้ําดวยไฟฟา (เดิม) เปนระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบทุนลอยน้ํา จํานวน 2 สถานี
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เพื่อลดตนทุนคาไฟฟา โดยสูบน้ําจากโครงการฯ สงน้ําตามแนวคลองสงน้ําเดิม โดยเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ
จะสามารถเก็บกักน้ําได 9 ลานลูกบาศกเมตร สําหรับใชในการอุปโภคบริโภค 625 ครัวเรือน และสามารถสงน้ํา
เพื่อเสริมน้ําฝนชวยนาปประมาณ 4,000 ไร รวมถึงการปลูกขาวนาปรังในชวงฤดูแลงอีกประมาณ 4,000 ไร
ทั้งนี้ โครงการดังกลาวเปนพื้นที่แกมลิงเพื่อชวยชะลอน้ําตามธรรมชาติ ชวยปองกันและบรรเทาอุทกภัย รวมถึง
เปนแหลงทองเที่ยวและนันทนาการไดอีกดวย
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

3.1.3 โครงการปรับปรุงซอมแซม และบํารุงรักษาแหลงน้ํา
(1) ซอมแซมระบบประปาหมูบานเพื่อถายโอนใหกับองคปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนปฏิ บัติการกํ า หนดขั้น ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสว นทองถิ่น
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 กําหนดใหหนวยงานถายโอนภารกิจและสงมอบทรัพยสินสาธารณูปโภคระบบประปา
หมูบานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) โดยกรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการสงมอบทรัพยสินระบบ
ประปาหมูบานใหแก อปท. แลวทั้งสิ้น จํานวน 12,378 แหง และในป พ.ศ. 2556 - 2560 กรมทรัพยากรน้ํา
ไดสํารวจสภาพระบบประปา พบวามีระบบประปาหมูบานจํานวน 3,763 แหง ที่ อปท. ยังไมรับมอบทรัพยสิน
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จากกรมทรัพยากรน้ําเนื่องจากมีระบบประปาที่ชํารุด ตองการใหกรมฯ ซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชงานได
กอนสงมอบใหแก อปท. จํานวน 168 แหง ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการ
ซอมแซมระบบประปาหมูบาน จํานวน 32 แหง ในพื้นที่ 8 จังหวัด 23 อปท. ไดแก จังหวัดพัทลุง 10 แหง
สงขลา 6 แหง ชุมพร 5 แหง สุราษฎรธานี 5 แหง ระนอง 3 แหง สกลนคร 1 แหง ตรัง 1 แหง และกระบี่ 1 แหง
โดยกรมทรัพยากรน้ําไดสงมอบทรัพยสินระบบประปาหมูบานที่ซอมแซมแลวเสร็จ จํานวน
32 แหง ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชนไดใชน้ําอุปโภคบริโภคบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ํา
ในพื้นที่ และเปนการสนับสนุนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

(2) บํารุงรักษา
กรมทรัพยากรน้ํามีสิ่งกอสรางดานแหลงน้ํา (อางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน ระบบสงน้ํา) ที่มีปริมาตร
เก็ บ กั กน้ํ า สู งกว า 2 ล า นลู กบาศก เ มตร จํ านวน 65 แห งในทะเบีย นครุภัณฑของกรมทรัพยากรน้ําที่ ตอ ง
ดําเนินการบํารุงรักษา เนื่องจากบางแหงใชงานมานาน อาคารหลักและอาคารประกอบ ระบบกระจายน้ํา
รวมถึงบริเวณทั่วไปมีสภาพเสื่อมโทรม เสื่อมสภาพ เกิดการเสียหาย และชํารุดรั่วซึม เปนสาเหตุใหปริมาณน้ํา
ในอ า งหรื อ แหล งน้ํ า มี ป ริ มาณลดลง กรมทรัพยากรน้ํ าไดดําเนิน การบํารุง รักษาสิ่งก อสรางดัง กลาวใหอ ยู
ในสภาพพรอมใชงานและปรับปรุงภูมิทัศนใหดูสวยงาม เพื่อใหประชาชนไดใชประโยชนจากโครงการดังกลาว
อยางเต็มประสิทธิภาพ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดรับงบประมาณเพื่อบํารุงรักษา
แหลงน้ํา จํานวน 56 แหง ในพื้นที่จังหวัดตาก 6 แหง เชียงราย 4 แหง เชียงใหม 4 แหง พะเยา 4 แหง แพร 4 แหง
ลําปาง 4 แหง นครพนม 4 แห ง สกลนคร 3 แหง สุ โขทั ย 3 แห ง กํ าแพงเพชร 2 แหง ขอนแกน 2 แห ง
นครราชสีมา 2 แหง ลํ าพูน 2 แห ง อํานาจเจริญ 2 แหง บุรีรั มย 1 แหง อุตรดิตถ 1 แห ง ราชบุรี 1 แหง
ประจวบคีรีขันธ 1 แหง เพชรบูรณ 1 แหง ตราด 1 แหง อุดรธานี 1 แหง เลย 1 แหง ศรีษะเกษ 1 แหง และ
พิษณุโลก 1 แหง
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3.1.4 โครงการศึ ก ษาความเหมาะสม สํ า รวจ ออกแบบพรุ ค วนเคร็ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช, จังหวัดพัทลุง และพรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษฟนฟูระบบ
นิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
1) พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง
ปาพรุควนเคร็ง เปนปาพรุขนาดใหญที่มีความสําคัญเปนอันดับสองของภาคใต ลักษณะพื้นที่
เปนแองกระทะที่ลุมมีน้ําทวมขังเปนผืนปาตนน้ําแหงหนึ่งของแมน้ําปากพนังและทะเลนอย เมื่อป พ.ศ. 2505
พายุ ใต ฝุ น แฮเรี ย ต พั ด ผ า นภาคใต เ ป น เหตุ ใ ห ป า พรุ ค วนเคร็ ง เสี ย หายเป น อย า งมาก ประกอบกั บ การใช
ประโยชนที่ขาดความเขาใจระบบนิเวศของพื้นที่ การเกิดไฟไหมปาพรุรุนแรงบอยครั้งและระดับน้ําในปาพรุ
ลดลงมากในชวงฤดูแลง ทําใหเกิดความเสียหายเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น
กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดานอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน รวมถึ งการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุมน้ําตามพระราชบัญญั ติ
ทรั พ ยากรน้ํ า พ.ศ. 2561 ได เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น การอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ระบบนิ เ วศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่พรุควนเคร็ง จึงดําเนินการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง
เพื่ อ การอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ร ะบบนิ เ วศและทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห มี ค วามสมดุ ล และยั่ ง ยื น รวมทั้ ง เพื่ อ เพิ่ ม
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ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในทองถิ่น โดยการมีสวนรวมและเปนที่ยอมรับของชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงคการดําเนินโครงการ ดังนี้
(1) จัดทํารายงานแผนหลักการอนุรักษ ฟน ฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้น ที่
พรุควนเคร็ง ใหมีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
(2) จั ด ทํ า รายงานการศึ ก ษาความเหมาะสม โครงการอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ร ะบบนิ เ วศและ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุควนเคร็ง ใหมีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของประชาชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
(3) สํารวจและออกแบบ พรอมจัดทําแบบรายละเอียด เอกสารประกอบการของบประมาณ
เอกสารประกวดราคากอสราง โครงการอนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุควนเคร็ง
ใหมีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ปจจุบันโครงการอยูระหวางดําเนินการตามสัญญา
ภาพการลงพื้นที่ ประชุมปฐมนิเทศโครงการ และการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

2) พรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส
ป า พรุ โ ต ะ แดง เป น พื้ น ที่ ชุ มน้ํ า ในเขตรั กษาพั น ธ สั ต ว ป า เฉลิ มพระเกีย รติ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ (พรุโตะแดง) จังหวัดนราธิวาส ครอบคลุมพื้นที่อางอิงตามทะเบียนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ
นานาชาติของประเทศไทย (สํานักงานนโยบายและสิ่งแวดลอม, 2542) และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่
ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ เปนลําดับที่ 1102 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 จัดอยูในประเภทที่ตอง
จัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรน้ําจึงดําเนินการศึกษารูปแบบแนวทางการพัฒนา
ที่เ หมาะสม โดยประเมิ นผลกระทบตอทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีนอยที่สุ ดหรื ออยูในระดั บ
ที่ยอมรับได ตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่กําหนดเพื่อประกอบการพิจารณาขออนุญาตดําเนินการจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของตอการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาโครงการโดยการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ อีกทั้งจัดลําดับความสําคัญในการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาเพื่อการอนุรักษฟนฟูระบบนิเวศและ
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ทรั พยากรธรรมชาติ ให มีความสมดุ ล และยั่ งยืน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภ าพการบริห ารจัดการทรัพยากรน้ํา
ในทองถิ่นโดยการมีสวนรวมและการยอมรับของชุมชนในพื้นที่ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําตอไป โดยมีวัตถุประสงคการดําเนินโครงการ ดังนี้
(1) จัดทํารายงานแผนหลักการอนุรักษ ฟน ฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้น ที่
พรุโตะแดง ใหมีความสมดุลและยั่งยืน โดยประชาชนมีสวนรวม
(2) จั ด ทํ า รายงานการศึ ก ษาความเหมาะสม โครงการอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ร ะบบนิ เ วศและ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุโตะแดง ใหมีความสมดุลและยั่งยืน โดยประชาชนมีสวนรวม
(3) สํารวจและออกแบบ พรอมจัดทําแบบรายละเอียด เอกสารประกอบการของบประมาณ
เอกสารประกวดราคากอสราง โครงการอนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุโตะแดง
ใหมีความสมดุลและยั่งยืน โดยประชาชนมีสวนรวม โดยจัดทําระบบงานสํารวจออกแบบเพื่อการบริหารจัดการ
โครงการ โดยใช Hardware และ Software ที่ทัน สมัย และสามารถเชื่อ มโยงกับ ระบบฐานขอมูล เพื่อการ
บริหารโครงการ ตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ําตอไปในอนาคต
(4) พัฒนาระบบรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และแสดงผลการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม
สั่งการ เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่พรุโตะแดง ใหมีความสมดุลและยั่งยืน
ทั้งนี้ ปจจุบันโครงการอยูระหวางดําเนินการตามสัญญา
ภาพการประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการ การลงพื้นที่ ประชุมปฐมนิเทศโครงการ และการประชุมกลุมยอย
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ปญหาอุ ปสรรคการดํ าเนิ นงานการอนุ รัก ษ ฟนฟู พั ฒนา ปรับ ปรุ งเพิ่ มประสิทธิ ภาพ และ
บํารุงรักษาแหลงน้ํา
ปญหาอุปสรรค
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
1) ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ การระบาด
ของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (โรคโควิ ด 19)
เชน ในการดําเนินโครงการผูรับจางตองดําเนินการ
ตามมาตรการฯ ที่รัฐบาลกําหนด ทําใหมีขอจํากัดใน
การเดินทางขามเขตพื้นที่ดําเนินการ ทั้งในสวนของ
ผูรับจาง คนงาน รวมถึงชางควบคุมงาน เนื่องจาก
มาตรการล็ อ คดาวน ข องแต ล ะจั งหวั ด และต อ งมี
การกักตัวเมื่อเกิดการติดเชื้อหรือมีการผัสใกลชิดกับ
ผูติดเชื้อ

1) สํานักงานทรัพยากรน้ําภาคที่เกี่ยวของประสาน
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข (อสม.) ในพื้ น ที่ เพื่ อ หา
แนวทางแกไขในการดําเนินโครงการในพื้นที่ไดอยาง
ปลอดภัย เชน จัดใหมีการตรวจ ATK เปน ประจํา
จัดหาหนากากอนามัย แอลกอฮอลลางมือใหเพียงพอ
เพื่อปองกันโรคโควิด 19
2) เมื่ อสถานการณค ลี่ค ลายลง หน ว ยงาน กํา กั บ
ติ ด ตาม เร ง รั ด การดํ า เนิ น งานและการใช จ า ย
งบประมาณให เป นไปตามแผนการปฏิ บัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ
2) ป ญ หาของสภาพภู มิ อ ากาศ เช น ฝนตกหนั ก 2) เมื่อสถานการณสิ้น สุดลง หนว ยงานเรงรัดการ
ทํ า ให น้ํ า ท ว มในพื้ น ที่ โ ครงการ ไม ส ามารถเข า ดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม
ดําเนินการได
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
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3.2 การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค
กรมทรั พ ยากรน้ํ า ดํ า เนิ น การสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การน้ํ า อุ ป โภคบริ โ ภค เพื่ อ ให ป ระชาชน
มี น้ํ า สะอาด ระบบประปามี คุ ณ ภาพได ม าตรฐานสํ า หรั บ อุ ป โภคบริ โ ภคในครั ว เรื อ น โดยป ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ดําเนินภารกิจ ดังนี้
3.2.1 โครงการตรวจกํากับประปาสัมปทาน
3.2.2 โครงการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ําระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษา
ตามแผนพั ฒ นาเด็กและเยาวชนในถิ่ น ทุ รกั น ดารตามพระราชดํ าริสมเด็ จพระกนิ ษฐาธิร าชเจ า กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3.2.3 โครงการเสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมูบานใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3.2.4 โครงการเสริมสรางศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการประเมินคุณภาพระบบประปา
หมูบาน

3.2.1 โครงการตรวจกํากับประปาสัมปทาน
การประกอบกิจการประปาสัมปทาน เปนการดําเนินการภายใตกฎหมายกลาง คือ ประกาศของคณะ
ปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ 58 ลงวั น ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 กํ าหนดให กิ จ การประปาเป น กิ จ การค าขายอั น เป น
สาธารณู ป โภคที่ตองขอสัมปทานจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใต
ขอกําหนดของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเกี่ยวกับ
สัมปทานประกอบกิจการประปาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 เพื่อเปนการคุมครอง
ประชาชนผูใชน้ําใหไดรับความสะดวก ปลอดภัยและไดรับความเปนธรรมจากการใชน้ําประปาเพื่อการอุปโภค
บริโภค การดําเนิ น กิ จการประปาสัมปทานจะอยูภ ายใต เงื่อนไขสัญ ญาสั มปทานระหวางผูใหสัมปทาน คือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผูรับสัมปทาน คือ เอกชนเจาของโครงการ
ที่ขอรับสัมปทาน
กรมทรัพยากรน้ําไดจัดทําโครงการตรวจกํากับประปาสัมปทาน โดยดําเนินการตรวจสอบ ควบคุม
กํากับการประกอบกิจการประปาสัมปทานใหเปนไปตามกฎหมาย รวมถึงมีการสงเสริมการประกอบกิจการ
ประปาสั ม ปทาน และให คํ าปรึ ก ษา คํ าแนะนํ าการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ สั ม ปทานประกอบกิ จ การประปา
แกเจาหนาที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค เจาหนาที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และ
ผู รับ สั มปทาน เพื่ อคุ ม ครองประชาชนผู ใชน้ํ าประปาในการอุป โภคบริโภคใหไดรับ คุณ ภาพน้ําประปาที่ ได
มาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัย ปริมาณเพียงพอตอความตองการ และราคาเปนธรรม รวมถึงถายทอด
องค ความรู ให แ ก เจ าหน า ที่ สํ านั กงานทรัพ ยากรน้ํ าภาคและเจาหน าที่ สํ านั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบตามกฎหมาย
ที่เกี่ ยวของ ในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ํ าดํ าเนิ น การตรวจกํ ากับ กิจการประปาสั มปทาน
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จํานวน 26 แหง ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ชลบุรี สิงหบุรี เชียงราย ลําพูน และเชียงใหม และสงเสริมการประกอบ
กิจการประปาสัมปทาน จํานวน 3 แหง ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี และสุพรรณบุรี รวมตรวจ
กํากับและสงเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานทั้งหมด 29 แหง

3.2.2 โครงการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ําระบบผลิตน้ําดื่ม
ในสถานศึ ก ษาตามแผนพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในถิ่ น ทุ รกั น ดาร ตามพระราชดํ า ริ ส มเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรมทรัพยากรน้ํา โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 และสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 ไดดําเนินการ
สรางระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแตปงบประมาณ 2554 จนถึง
ปจจุบัน โดยจัดสรางและฝกอบรมการใชงานระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษา 3 ประเภท คือ (1) ศูนยการเรียนรู
ชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง (ศศช.) (2) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (3) โรงเรียนพระปริยัติธรรม
หลังจากจัดสรางและฝกอบรมการใชงานระบบผลิตน้ํ าดื่ มในสถานศึกษาแลว กรมทรัพยากรน้ํ าได
ดําเนินโครงการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ําของโครงการกอสรางระบบผลิตน้ําดื่ม
ในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจา
กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระบบผลิตน้ําดื่มทุกแหงที่ไดจัดสรางขึ้น ตั้งแต
ป พ.ศ. 2559-ปจจุบัน เพื่อใหระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
สามารถผลิ ต น้ํ าดื่ ม ให บ ริก ารแก ค รู และนัก เรีย น ตลอดจนประชาชนไดอ ยางต อเนื่ องและมีป ระสิ ท ธิภ าพ
เปนการอบรมทบทวนเพิ่มเติมความรูใหแกครูและบุคลากรในการใชงานบํารุงรักษาซอมแซมระบบผลิตน้ําดื่ม
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และเฝาระวังตรวจสอบคุณภาพน้ําดื่มไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากเกิดการชํารุดเสียหายเพียง
เล็กนอย ครูและบุคลากรสามารถซอมแซมบํารุงรักษาระบบผลิตน้ําดื่มที่ชํารุดเสียหายไดดวยตัวเอง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบ
คุ ณ ภาพน้ํ า ระบบผลิ ตน้ํ า ดื่ มในสถานศึ ก ษา เพื่ อให ร ะบบผลิ ตน้ํ าดื่ มสามารถผลิต น้ํ าดื่ ม ที่ มีม าตรฐานและ
ประสิทธิภาพใหแกครู นักเรียน และประชาชน จํานวน 25,305 คน เพื่อการบริโภคไดอยางตอเนื่องและเพียงพอ
จํานวน 358 แหง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ตาก พะเยา แมฮองสอน ลําปาง แพร และนาน

3.2.3 โครงการเสริมสรางศักยภาพในการบริห ารจัดการระบบประปาหมูบ านให กับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
น้ําประปาที่ สะอาดไดมาตรฐานเปนสิ่งสําคัญที่ประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศตองไดรับ เปนพื้ นฐาน
ในการดํารงชีพ จากการที่กรมทรัพยากรน้ําไดมีการถายโอนระบบประปาหมูบานใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทั่วประเทศไปดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2546 จนถึงปจจุบัน พบวาในหลายพื้นที่ยังคงประสบปญหา
ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคที่สะอาด โดยมีสาเหตุตางๆ เชน โครงสรางวัสดุอุปกรณ ของระบบประปาชํารุด
เสียหายใชการไมได หรือใชการไดไมเต็มประสิทธิภาพ คุณภาพน้ําประปาต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน และขาดการ
บริหารจัดการที่ดี เปนตน กรมทรัพยากรน้าํ เล็งเห็นถึงความสําคัญของสุขภาพของประชาชน ที่จําเปนตองไดรับ
น้ํ าประปาที่ มี คุ ณ ภาพได ม าตรฐาน ในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพ ยากรน้ํ า จึ งได ดํ าเนิ น โครงการ
เสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมูบานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 62 แหง
เพื่อเตรียมความพรอมใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบประปา โดยการให
ความรูในการควบคุมการผลิตและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน และการบริหารจัดการกิจการระบบ
51

ประปาหมูบาน ซึ่ งจะเปน การเพิ่ มขีดความสามารถใหกับ องคกรปกครองสวนท องถิ่น มีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการควบคุมการผลิตและบํ ารุงรักษา ตลอดจนมี การบริห ารจั ดการกิจการระบบประปาให
สามารถดําเนินการไปไดดวยดีและมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตน้ําประปาที่สะอาด มีคุณภาพไดมาตรฐาน และ
สามารถใชอุปโภคบริโภคไดอยางตอเนื่อง

3.2.4 โครงการเสริมสรางศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการประเมินคุณภาพ
ระบบประปาหมูบาน
น้ําประปาที่ ส ะอาด ตองมาจากระบบการผลิตน้ําประปาที่ไดมาตรฐาน แตในปจจุบันพบวาระบบ
ประปาหมูบานหลายแหงทั่วประเทศ ยังคงประสบปญหาน้ําอุปโภคบริโภคที่ไมไดมาตรฐาน โดยมีสาเหตุตางๆ
เชน โครงสราง หรือวัสดุอุปกรณของระบบประปาชํารุดเสียหายใชการไมได หรือใชการไดไมเต็มประสิทธิภาพ
คุณภาพน้ําประปาต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน และขาดการบริหารจัดการที่ดี เปนตน กรมทรัพยากรน้ํา ในฐานะ
หน ว ยงานที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษาทางด า นวิ ช าการ ในด า นประปาหมู บ า นให กั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ได ดําเนิน การจัดทําหลักเกณฑ และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมูบ านขึ้น ในป งบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อใชเปนเครื่องมือและกลไกในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมูบาน และเพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) ไดมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องของการประเมินคุณภาพระบบประปาหมูบานในพื้นที่
รับ ผิ ดชอบ สามารถวิเคราะห ป ญ หาของระบบประปาหมูบาน รวมทั้ งทราบถึงคุณภาพน้ํ าประปาที่ ผลิ ตได
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการเสริมสรางศักยภาพใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมูบา น จํานวน 283 อปท.
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3.3 การพัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ตามภารกิ จ ที่ เปลี่ ย นแปลงไปของกรมทรัพ ยากรน้ํ าในฐานะหน ว ยงานปฏิ บั ติ ที่มี ห น าที่รับ ผิดชอบ
ในการพัฒนา บริหารจัดการ บํารุงรักษา ฟนฟู อนุรักษทรัพยากรน้ํา และควบคุมการใชน้ํา การปองกันและ
บรรเทาความเสี ย หายอั น เกิ ดจากทรั พยากรน้ํ า ในพื้น ที่น อกเขตชลประทาน รวมถึงการกําหนดมาตรการ
ควบคุม กํากับการอนุรักษและพัฒ นาทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561
โดยในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนิน การพัฒ นาเครื่องมือและกลไกบริห ารจัดการ
ทรัพยากรน้ํ า เพื่ อให สอดคลองกั บพระราชบั ญ ญั ติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 รวมถึงการใหความสําคัญ กับ
การมีสวนรวมของประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย และกลุมผูใชน้ํา จํานวน 8 โครงการ ประกอบดวย
3.3.1 โครงการดําเนินงานวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ
3.3.2 โครงการจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติก ารรองรับ การทํ างานด านการอนุ รักษ แ ละพั ฒ นาทรัพ ยากรน้ํ า
สาธารณะ
3.3.3 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการอนุรักษฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา
3.3.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและการเพิ่มผลิตภาพในพื้นที่อางเก็บน้ําแมรําพัน จังหวัดสุโขทัย
3.3.5 โครงการระบบภูมิส ารสนเทศเพื่ อการวิเคราะหเชิงพื้ นที่ป ระกอบในการวางแผนการบริห าร
จัดการพื้นที่ชุมน้ํา การหาแหลงน้ําตนทุนใหกับโครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา โครงการพัฒนาแหลงน้ํา
ของกรมทรัพยากรน้ํา และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.3.6 การศึกษาและยกรางกฎหมายลําดับรองที่ออกตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 ในสวนที่อยู
ในหนาที่และอํานาจ และภารกิจของกรมทรัพยากรน้ํา (หมวด 4 การจัดสรรน้ําและการใชน้ํา)

3.3.1 โครงการดําเนินงานวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2544 ไดมีมติกําหนดใหวันที่ 20 กันยายนของทุกป
เป น วั น อนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาแม น้ํ า คู คลอง แห ง ชาติ สื บ เนื่ อ งจากเมื่ อ วั น ที่ 20 กั น ยายน 2537 สมเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงเสด็จประพาสทางชลมารค
เพื่อตรวจสภาพคลองแสนแสบ และเยี่ยมประชาชนสองฝงคลองจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการจัดงานวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ เปนประจําทุกป
โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนผูเกี่ยวของที่ตองดูแลอนุรักษ และพัฒนาแมน้ํา คู คลอง
และการรณรงคสรางจิตสํานึกใหองคกรทุกภาคสวน ประชาชน มีความตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของ
แม น้ํา คู คลอง เพื่ อทําใหทรัพยากรน้ําในพื้น ที่ดีขึ้น และเพื่อสื่อสารใหเกิดการรับ รู เสริมสรางความรูความ
เข าใจ เรื่องการอนุ รั กษ และพั ฒ นาแม น้ํ า คู คลอง สู ทุกกลุมเป าหมาย และสรางการรับ รูอยางกวางขวาง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินกิจกรรมวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ
ดังนี้
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1) การผลิ ต สารคดี เชิ งข า ว ที่ เป น การสื่ อ สารเชิงสรางสรรค ให ค วามรู สงเสริม การสรางจิต สํานึ ก
สรางการรับรู การมีสวนรวม การใชประโยชนจากทรัพยากรน้ํา การบริหารจัดการน้ํา รวมถึงการอนุรักษและ
พัฒนาแมน้ํา คู คลอง มีความยาว 1 นาที จํานวน 12 ตอน มีความยาว 2 นาที จํานวน 12 ตอน
2) การเผยแพรออกอากาศสารคดีเชิงขาว รายการ “คนรักษน้ํา” ดังนี้
2.1) ทางสถานีโทรทัศนชอง 7HD ทุกวันเสาร สัปดาหละ 1 ครั้ง ความยาว 1 นาที จํานวน 12 ตอน
เริ่มเผยแพรออกอากาศ วันเสารที่ 10 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2564
2.2) ทางสถานีโทรทัศนชองไทยรัฐทีวี ทุกวันอาทิตย สัปดาหละ 1 ครั้ง ความยาว 2 นาที จํานวน
12 ตอน เริ่มเผยแพรออกอากาศ วันอาทิตยที่ 11 กรกฎาคม – 26 กันยายน 2564
ทั้งนี้ ผลจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผานระบบออนไลนเกี่ยวกับความรูความเขาใจ เรื่อง
การอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง พบวา ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก โดยประเด็น
เรื่อง “การอนุรักษ และพั ฒ นาแม น้ํา คู คลอง เป นความรับผิด ชอบของทุ กคน” มี คาเฉลี่ ยสูงที่ สุด คือ 4.31
รองลงมาคื อ “การมีส วนรว มของประชาชนจะทํ าใหการอนุรักษ และพั ฒ นาแม น้ํ า คู คลอง ไดผ ลดียิ่ งขึ้น ”
มีคาเฉลี่ย 4.29 และ “ภาพรวมความพึงพอใจ” มีคาเฉลี่ย 4.28
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สารคดีเชิงขาว รายการ “คนรักษน้ํา”

3.3.2 โครงการจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ก ารรองรับ การทํ างานด านการอนุ รัก ษ แ ละพั ฒ นา
ทรัพยากรน้ําสาธารณะ
กรมทรั พ ยากรน้ํ าดํ าเนิ น โครงการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารรองรั บ การทํ า งาน ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ทรั พ ยากรน้ํ า พ.ศ. 2561 หมวด 6 มาตรา 78 การอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาทรั พ ยากรน้ํ า สาธารณะ โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ กําหนดหลักเกณฑ มาตรการ
และวิธีการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 หมวด 6
พร อ มประกอบการบั งคั บ ใช ต ามหมวด 8 รวมถึ งวิ เคราะห แ ละจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ก ารอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นา
ทรัพยากรน้ําสาธารณะ ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป และแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา โดยมีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
งานสวนที่ 1 : การศึกษาทบทวน เอกสาร มาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวของ
รวบรวมข อมู ล ทบทวนเอกสาร บทความ และรายงานวิจัย ที่เกี่ย วข อง ตลอดจนพระราชบัญ ญั ติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ.2561 รางกฎหมาย กฎกระทรวง ขอกําหนด ขอบังคับ และประกาศของหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ รวมถึงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของมาศึกษาทบทวนดวย
งานสวนที่ 2 : การสํารวจประเมินความพรอมของหนวยงาน และแนวทางการดําเนิน งานของ
หนวยงานตางๆ ที่มีหนาที่รับผิดชอบทางน้ําสาธารณะ ตามหมวด 6 มาตรา 78
สํารวจและรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะห ปญหา อุปสรรคและความพรอมของหนวยงานใน
ปจจุบัน เพื่อใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ และจัดทําขอเสนอแนะใหหนวยงานรับผิดชอบไปทําการ
ปรับปรุงจุดออน และขอจํากัดในการจัดทําแผนปฏิบัติการในระยะสั้น และระยะยาวตอไป
งานสวนที่ 3 : การวิเคราะหขอมูลสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการ
นําขอมูลทั้งหมดมาทําการวิเคราะหและนํามาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการใชเปนกรอบแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในระดับหนวยงาน และแสดงถึงภาระรับผิดชอบของหนวยงาน ตลอดจน
เปนกลไกผลักดันใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
งานสวนที่ 4 : ประชุมและการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น ประกอบดวย
1. การประชุ ม หน ว ยงานหลั ก (Focus group) ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ หมวด 6 การอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นา
ทรัพยากรน้ําสาธารณะ มาตรา 78 อยางนอย 4 ครั้ง จํานวนผูเขารวมประชุมไมนอยกวา 20 ทาน เพื่อสราง
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ความเขาใจบทบาท หนาที่ ของหนวยงานตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 พรอมรับทราบแนวคิด
แนวทางระเบียบ ขอจํากัด เพื่อประกอบการทํางาน
2. การประชุมสั มมนา โดยเชิญผูเกี่ยวของระดับ ปฏิ บัติ (เจาหนาที่กรมทรัพยากรน้ํ าหรือเจาหนาที่
หน วยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ องค กรปกครองสว นท องถิ่ น ซึ่ งเป น ผู รับ ผิ ดชอบบํ ารุงดู แลและบํ ารุงรักษา
ทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตามหมวด 6 การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ มาตรา 78) จํานวน
2 ครั้ง จํานวนผูเขารวมประชุมตอครั้งไมนอยกวา 100 ทาน เพื่อนําเสนอความกาวหนาผลการศึกษาและรับฟง
ความคิดเห็น
3. การฝกอบรม (training) จํานวน 2 ครั้ง จํานวนผูเขารวมประชุมตอครั้งไมนอยกวา 50 ทานตอครั้ง
เพื่อสรางองคความรูและวิธีปฏิบัติแกเจาหนาที่กรมทรัพยากรน้ํา ระดับปฏิบัติที่มีบทบาท หนาที่การทํางาน
รองรับภารกิจภายใต พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 หมวด 6 การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ํา
สาธารณะ เพื่ อ เตรี ย มความพร อ ม บุ ค ลากรของกรมทรั พ ยากรน้ํ า รองรั บ บริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงและ
สถานการณที่จะเกิดขึ้น พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ .ศ. 2561 หมวด 6 มาตรา 78
4. การประชุมสัมมนา โดยเชิญผูเกี่ยวของกับงานตามหมวด 6 การอนุรักษและพัฒ นาทรัพยากรน้ํา
สาธารณะอยางนอย 1 ครั้ง จํานวนผูเขารวมประชุมไมนอยกวา 100 ทาน เพื่อนําเสนอผลการศึกษาสรางความ
เขาใจบทบาท หน าที่ ของหน วยงานตาม พระราชบัญ ญั ติทรัพยากรน้ํ า พ.ศ. 2561 พรอมรับ ทราบแนวคิ ด
แนวทางระเบียบ ขอจํากัด เพื่อประกอบการทํางานแนวทางและขั้นตอนการศึกษาโครงการงานสวนที่
งานสวนที่ 5 : การจัดทําแผนปฏิบัติการ
จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับการทํางานตามหมวด 6 มาตรา 78 ในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ํา
สาธารณะ และแผนปฏิบัติการตามหมวด 8 มาตรา 83 และ 84
งานส วนที่ 6 : การจั ด ทํ า มาตรการหรือ หลั กเกณฑ แ ละวิธีการเพื่ อ การอนุ รักษ แ ละการพั ฒ นา
ทรัพยากรน้ําสาธารณะ
จัด ทํ ามาตรการหรือหลั กเกณฑ และวิธี การเพื่ อการอนุ รักษและการพัฒ นาทรัพยากรน้ํ าสาธารณะ
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ตามหมวด 6 มาตรา 78 ในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ
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3.3.3 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการอนุรักษฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประเด็นการ
บริหารจัดการน้ําทั้งระบบ ไดกําหนดเปาหมายใหแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติไดรับการอนุรักษและ
ฟ น ฟู ส ภาพให มีร ะบบนิ เวศที่ ดี โดยมุ งหมายให พื้ น ที่ ชุ มน้ํ า (Ramsar Site) และพื้น ที่ชุมน้ําที่มีความสําคั ญ
ระดับชาติไดรับการฟนฟู รอยละ 90 กรมทรัพยากรน้ําไดศึกษาวางกรอบแนวคิดในการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่
ชุมน้ําบึงสีไฟดวยการบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนหลักเพื่อการพัฒนาฟนฟูและใชประโยชน
บึงสีไฟทั้งระบบครอบคลุมใน 4 ดาน ไดแก 1) การจัดการแนวเขต สํารวจและปกแนวเขตเพื่อปองกันการบุกรุก
2) การใชป ระโยชน ทรัพยากรน้ําหรือการบริห ารจัดการน้ํ าภายในบึงสีไฟเพื่อรักษาระบบนิ เวศน 3) การใช
ประโยชน เพื่ อสัน ทนาการ การทองเที่ยว สงเสริมอาชีพบริเวณรอบบึง และ 4) การจัดการดานสิ่งแวดลอม
เชน การบําบัดน้ําเสีย การอนุรักษธรรมชาติ รวมถึงสัตวตางๆ ที่อาศัยภายในบึง และจะขยายผลในพื้นที่ชุมน้ํา
อื่ น ๆ ต อ ไป เพื่ อ บรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ในยุ ท ธศาสตร ช าติ แ ละถ ายทอดให บุ ค ลากรของกรมทรัพ ยากรน้ํ าและ
หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง เพื่ อ นํ า ไปปรับ ใช ให เปน แนวทางเดี ย วกั น โดยเปน การถายทอดหลัก การสากล เรื่อ ง
แนวทางธรรมชาติ (Nature Based Solution : NBS) กรอบแนวคิดหลักเกณฑและมาตรการอนุรักษฟนฟูพื้นที่
ชุมน้ํ าและแนวทางประยุ กตใช ในการอนุ รักษฟน ฟู พื้น ที่ชุมน้ําตามเปาหมายยุทธศาสตรช าติ 20 ป ในการ
ปฏิบัติงานสามารถออกแบบโครงการอนุรักษฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
กรมทรัพยากรน้ํา โดยสํ านักประสานความรวมมื อระหวางประเทศและสํานั กบริห ารจัดการลุมน้ํา
ระหวางประเทศไดจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรการอนุรักษฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําขึ้น ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน
– 4 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมสายชล กรมทรัพยากรน้ํา โดยมีผูเขารวมการอบรมจากกรมทรัพยากรน้ํา
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมเจาทา กรมประมง และกรมชลประทาน จํานวนทั้งสิ้น 27 คน โดยเปน
การบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําในสวนทางชลศาสตร และแนวทางธรรมชาติ (Nature Based
Solution : NBS) เครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร แ ละสั ง คมในการวางแผนอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู พื้ น ที่ ชุ ม น้ํ า
ภูมิสถาปตยกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา และระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ํา เปนตน รวมทั้งแบงกลุม
ยอยในการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 4 แหง คือ 1) โครงการอนุรักษฟนฟูหนองบัวพระเจาหลวง อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม 2) โครงการอนุรักษฟนฟูหนองบัวลอย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 3) โครงการอนุรักษฟนฟู
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แหลงน้ําหวยหลวง-หนองหาน กุมภวาป จังหวัดอุดรธานี และ 4) โครงการอนุรักษฟนฟูแจระแม (พื้นที่แกมลิง
บุงเชียงติก) อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

3.3.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและการเพิ่มผลิตภาพในพื้นที่อางเก็บน้ําแมรําพัน
จังหวัดสุโขทัย
กรมทรัพยากรน้ํา โดยสํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศไดริเริ่มโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช น้ํ าและการเพิ่ มผลิ ตภาพในพื้ น ที่ อา งเก็บ น้ํ าแมรําพั น จังหวัดสุโขทั ย ซึ่งเปน แหลงเก็ บ กัก น้ําเพื่ อใช
ประโยชนในด านอุป โภค บริโภค เป น แหลงน้ํ าตน ทุ น ในการนํ าไปชวยเหลือพื้ นที่การเพาะปลูกของราษฎร
ที่อาศัย อยูในเขตโครงการ เพื่ อตอบสนองต อความตองการของประชาชนในพื้ นที่ และยกระดั บ ฐานะความ
เปนอยูของประชาชน โดยมีวัตถุประสงคของโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการใชน้ําอยางคุมคาใหเกิดผลิตผล
สูงสุด และประสานความรวมมือระหวางภาคราชการกับภาคเอกชน และรวมกัน พั ฒ นาแนวทางมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดมีการดําเนินการ ดังนี้
1) การประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและการเพิ่มผลิตภาพดานการ
เกษตรกรรม พรอมทั้งการปรึกษาหารือรวมกับภาคประชาชนในพื้นที่โครงการอางเก็บน้ําแมรําพัน จังหวัด
สุโขทัย เพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากการใชน้ําใหเปนไปตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ป ระหวางวันที่ 14 - 15
พฤศจิกายน 2563
2) การประชุ มเชิงปฏิ บั ติการ เรื่อง การเพิ่ มประสิทธิภ าพการใชน้ําและการเพิ่มผลิตภาพดานการ
เกษตรกรรม เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่โครงการฯ และเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน
สามารถขับเคลื่อนโครงการดังกลาวไดดวยตนเอง ผานกระบวนการเรียนรูจากกรณี ตัวอยาง (Case Study)
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ระหวางวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2563 ณ ศูนยเรียนรูผักอินทรีย เมืองธรรมเกษตร ไรภูตะวัน ออรแกนิคฟารม
จังหวัดอํานาจเจริญ
3) การประชุมเพื่ อจั ดทํ าแผนการเพิ่ มประสิท ธิภ าพการใชน้ํ าและการเพิ่ มผลิ ตภาพ โดยการเสนอ
เตรียมการทําแผนแนวทางและมาตรการในการสงเสริมการเพิ่มผลิตภาพในการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
อย างเหมาะสม และสร างมู ล ค า เพิ่ ม จากการใชน้ํ า และให ภ าคเอกชนเสนอแนวทางในการกระจายสิน ค า
ดานการเกษตร และรับ ฟ งขั้ น ตอนการขอเงิน ทุ น สนั บ สนุ น ทางการเกษตรจากธนาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร ระหวางวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดสุโขทัย
การดําเนินการดังกลาว ทําใหมีการรวมกลุมในการบริหารจัดการการใชน้ําอยางตอเนื่อง กลุมเกษตรกร
ประชาชนผู ใช น้ํ า ได มี ค วามรู ความเข า ใจ ในเรื่ อ งของการบริ ห ารจั ด การน้ํ า อย างรู คุ ณ ค า การปรั บ ปรุ ง
บํารุงรักษาดินใหมีความอุดมสมบูรณใชงานไดยาวนานขึ้น วิธีทําการเกษตรปลอดภัย ตระหนักในเรื่องสุขภาพ
มากยิ่งขึ้น เขาใจหลักการในการนําเทคโนโลยีดานการเกษตรและแหลงขอมูลขาวสารมาใช รวมถึงการเพิ่ ม
มูลคาใหกับผลผลิตดานการเกษตร และหลักการและวิธีการในเรื่องแหลงเงินทุน สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการ
ที่เหมาะสมที่สุดในการลงทุนในภาคการเกษตร รูจักการใชแรงงานของตนรวมกับการประยุกตใชวัสดุอุปกรณ
ในท อ งถิ่ น เพื่ อ ลดต น ทุ น และให เกิ ด ประโยชน สู งสุ ด ต อ ผลผลิ ต ซึ่ งได รั บ ผลตอบรั บ ที่ ดี จ ากกลุ ม เกษตรกร
ประชาชนกลุมผูใชน้ํา ในพื้นที่อางเก็บน้ําแมรําพัน จังหวัดสุโขทัย
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3.3.5 โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหเชิงพื้นที่ประกอบในการวางแผนการ
บริห ารจั ดการพื้ น ที่ ชุ มน้ํ า การหาแหลงน้ํ าต น ทุ น ให กั บ โครงการอนุ รักษ แ ละฟ น ฟู แ หลงน้ํ า
โครงการพัฒนาแหลงน้ํา ของกรมทรัพยากรน้ํา และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กรมทรัพยากรน้ํา โดยสํ านักประสานความรวมมื อระหวางประเทศและสํานั กบริห ารจัดการลุมน้ํา
ระหวางประเทศไดรับมอบหมายใหดําเนินโครงการระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหเชิงพื้นที่ ซึ่งโครงการ
ดั งกล าวมี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ จั ด ทํ า ระบบภู มิ ส ารสนเทศในการวิเคราะห เชิงพื้ น ที่ ป ระกอบในการวางแผน
การบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ํา การหาแหลงน้ําตนทุนใหกับโครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา โครงการพัฒนา
แหล งน้ํ า ของกรมทรั พ ยากรน้ํ า และหน ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ข อความร ว มมื อ ได แ ก กรมส งเสริ ม การเกษตร
กรมชลประทาน กรมประมง สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กรมป าไม เป น ต น โดยการบู รณาการข อมู ล ของทุ กหน วยงานมาใช เป น ข อมูล พื้น ฐานเดี ย วกัน ดว ยระบบ
ภูมิสารสนเทศในการซอนทับขอมูลตางๆ ผลที่ไดคือ ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหเชิงพื้นที่ ในรูปแบบ
Map package ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ แผนที่ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชงาน/วิเคราะห
เชิงพื้นที่ตอได โดยนําเสนอเปนภาพแผนที่ใหผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ ผานการสงขอมูลและเผยแพร
บน google drive และกลุมไลน ในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได ดํ าเนิ นโครงการระบบภูมิสารสนเทศเพื่ อ
การวิเคราะห เชิงพื้น ที่ฯ จํานวนทั้งสิ้น 13 โครงการ โดยจะขอยกตัวอยางและแสดงรายละเอียดโครงการฯ
ที่สามารถดาวนโหลดไดตาม QR code แนบทายแตละโครงการฯ อาทิ
(1) โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหเชิงพื้นที่ประกอบในการวางแผนการบริหารจัดการ
พื้นที่ชุมน้ําหนองหาร จังหวัดสกลนคร

ตัวอยางภาพแผนที่พื้นที่ชุมน้ําหนองหาร

ขอมูลระบบภูมิสารสนเทศฯ
พื้นที่ชุมน้ําหนองหาร
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(2) โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหเชิงพื้นที่หาแหลงน้ําตนทุนใหกับโครงการอนุรักษ
ฟนฟูแหลงน้ํา และโครงการพัฒนาแหลงน้ําของกรมทรัพยากรน้ํา เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ

ตัวอยางภาพแผนที่โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําฯ
เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ

ขอมูลระบบภูมิสารสนเทศฯ
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําฯ
เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ

(3) โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหเชิงพื้นที่หาแหลงน้ําตนทุนใหกับพื้นที่เปาหมาย
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.)

ขอมูลระบบภูมิสารสนเทศฯ พื้นที่ คทช.
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(4) โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหเชิงพื้นที่สนับสนุนโครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา
ในพื้นที่ EEC (จ.ระยอง และลุมน้ําประแสร)

ตัวอยางภาพแผนที่โครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา

ขอมูลระบบภูมิสารสนเทศฯ
โครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา ในพื้นที่ EEC

(5) โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหเชิงพื้นที่สนับสนุนโครงการพลิกฟนผืนปา

ขอมูลระบบภูมิสารสนเทศฯ โครงการพลิกฟนผืนปา

3.3.6 การศึกษาและยกรางกฎหมายลําดับรองที่ออกตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561
ในสวนที่อยูในหนาที่และอํานาจ และภารกิจของกรมทรัพยากรน้ํา (หมวด 4 การจัดสรรน้ําและ
การใชน้ํา)
กรมทรัพยากรน้ําไดรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยสํานั กงานศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดําเนินการศึกษาและยกรางกฎหมายลําดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา
พ.ศ. 2561 ในสวนที่อยูในหนาที่และอํานาจ และภารกิจของกรมทรัพยากรน้ํา (หมวด 4 การจัดสรรน้ําและ
การใชน้ํา) การดําเนินการไดศึกษาขอกฎหมาย ระเบียบ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของมาบูรณาการ จัดทําแนว
ปฏิบัติขอบเขตการบังคับใชกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบกรมทรัพยากรน้ํา และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
และการมีสวนรวมของประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรภาคประชาชนในพื้นที่ลุมน้ํา คณะกรรมการ
ลุมน้ํา องคกรผูใชน้ํา เจาหนาที่ของรัฐ ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผูที่เกี่ยวของ ในการจัดทํารางกฎหมาย
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ลําดับรองที่เกี่ยวของกับหมวด 4 การจัดสรรน้ําและการใชน้ํา ในสวนที่อยูในหนาที่และอํานาจ และภารกิจของ
กรมทรัพยากรน้ํา ผลการดําเนินการแลวเสร็จ ไดรางกฎหมายลําดับรอง ดังนี้

1) รางกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาต การอนุญาต การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สองและประเภท
ที่ สาม พ.ศ. .... ตามมาตรา 45 แห งพระราชบั ญ ญั ติทรัพยากรน้ํ า พ.ศ. 2561 กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การขอรับใบอนุญาต วิธีการขั้นตอนเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต
2) รางประกาศกรมทรัพยากรน้ํา เรื่อง แบบคําขอรับใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สองและประเภท
ที่สามและแผนการบริหารจัดการน้ํา พ.ศ. .... ตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญั ติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561
โดยไดจัดทําแบบคําขอรับอนุญาตใชน้ําประเภทที่สองและประเภทที่สาม อยางละ 2 ฉบับ แยกเปนกรณีผูขอรับ
ใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดาและกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคลหรือหนวยงานของรัฐ
3) รางประกาศกรมทรัพยากรน้ํา เรื่อง แบบใบรับคําขอ ใบอนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต คําขอโอน
ใบอนุญาต คําขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบอื่นๆ พ.ศ. .... โดยจัดทําแบบใบรับคําขอใบอนุญาต คําขอตอ
ใบอนุญาต คําขอโอนใบอนุญาต คําขอรับใบแทนใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และแบบบันทึกถอยคํา
4) รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาใชนํ้าประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. .... ตามมาตรา 50
แหงพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 การกําหนดอัตราคาใชน้ําที่จัดเก็บจากทรัพยากรน้ําสาธารณะ
ที่อยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ํา โดยคิดคาใชนํ้าสองสวน คืออัตราคาใชน้ําพื้นฐานในแตละลุมน้ํา
และคาใชน้ําสวนที่เก็บเพิ่มจากคาใชน้ําพื้นฐาน หรือตามที่ไดรับการประเมิน
5) รางประกาศกรมทรัพยากรน้ํา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมิน
ปริมาณน้ําที่ใช และการเก็บขอมูลที่จําเปนเพื่อการตรวจสอบและควบคุมการใชทรัพยากรน้ําสาธารณะของผูรับ
ใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. .... ตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา
พ.ศ. 2561 เพื่อตรวจสอบและควบคุมการใชน้ําสาธารณะใหเปนไปอยางเหมาะสมและเพื่อประโยชนในการ
จัดเก็บคาใชน้ําใหถูกตองตามจํานวนที่ใชจริง
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6) รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เรื่อง การแตงตั้งพนักงานเจาหน าที่
ตามหมวด 4 การจัดสรรน้ําและการใชน้ํา แหงพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... ตามมาตรา 5
แห งพระราชบัญ ญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 เพื่ อกําหนดตัวผูที่จะไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่
ในการดําเนินการตรวจสอบควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตามที่กําหนดไวในมาตรา 51
มาตรา 52 มาตรา 53 และมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว
ทั้งนี้ รางกฎหมายลําดับ รองในระดับ กฎกระทรวงจะตองเสนอคณะรัฐมนตรีเห็ น ชอบเพื่ อตราเป น
กฎหมายบังคับใชตอไป โดยปจจุบนั อยูระหวางดําเนินการในขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวของ
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3.4 การจัดการสภาวะวิกฤติน้ําและอุทกวิทยา
กรมทรัพยากรน้ําดําเนินการตรวจวัด รวบรวม ติดตาม เผยแพรขอมูล รายงานสถานการณน้ํารายวัน
รายงานสถานการณพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ําหลากในเขตพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา (EWS) รายงานสถานการณน้ํา
ในลุมน้ําจากระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติและระบบสงขอมูลสัญญาณภาพ (CCTV) รายงานการ
ติดตามสถานการณปริมาณน้ําทาและน้ําฝนประจําวัน และรายงานการใหความชวยเหลือจากอุทกภัยและภัยแลง
เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยการสนับสนุนขอมูลที่ถูกตอง เพื่อการ
เฝาระวังเตือนภัยลวงหนาดานน้ําในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา และเพื่อการบริหารจัดการน้ําในสภาวะวิกฤติ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชแผนบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ําแลงน้ําทวม
ทั้ งนี้ ประชาชนสามารถติ ดตามข อมู ล ผ า นทางเว็บ ไซต http://www.dwr.go.th แอปพลิเคชั่น EWS4Thai
และแอปพลิเคชั่น DWR4Thai
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดรับงบประมาณเพื่อการจัดการสภาวะวิกฤติน้ําและ
อุทกวิทยา แบงเปน 3 ดาน ดังนี้
3.4.1 การบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ํา
3.4.2 การเตือนภัย
3.4.3 อุทกวิทยา

3.4.1 การบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ํา
1) โครงการบริหารจัดการน้ําในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทาน
หรือในพื้นที่เกษตรน้ําฝน
กรมทรัพยากรน้ําไดรับการจัดสรรงบประมาณดําเนินงานโครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับ
สภาวะวิกฤติน้ํา ตั้งแตป พ.ศ. 2556 จนถึงปจจุบัน มีการจัดตั้งศูนยอํานวยการติดตามและแกไขปญหาภาวะ
น้ําแลงหรือน้ําทวมสวนหนารองรับการปฏิบัติงานในพื้นที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 – 11 และคณะทํางาน
ติดตามการดําเนิ น งานโครงการบริห ารจัด การเพื่ อรองรับ สภาวะวิกฤติน้ํ าในสวนกลาง ที่ผานมาไดให ความ
ชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแลงไดครอบคลุมทั้งดานการเกษตร และอุปโภคบริโภค
อย างเต็ มประสิ ทธิ ภ าพ ทั น ต อเหตุ การณ โดยในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพ ยากรน้ําไดชวยเหลือ
ประชาชนในภาวะน้ําแลงและน้ําทวม ดังนี้
ภาวะน้ําแลง มีการใหความชวยเหลือ 42 จังหวัด ปริมาณการสูบน้ํา 85,384,680 ลูกบาศกเมตร
แจกจ า ยน้ํ า สะอาด จํ านวน 7,770,969 ลิ ต ร แจกจ า ยน้ํ าดื่ ม บรรจุ ข วด จํ า นวนรวม 20,501 ขวด โดยมี
ประชาชนไดรับการชวยเหลือดานน้ําอุปโภคบริโภค จํานวน 528,611 ครัวเรือน 1,436,208 ราย และชวยเหลือ
พื้นที่การเกษตร จํานวน 269,758 ไร
ภาวะน้ําทวม มีการใหความชวยเหลือ 32 จังหวัด ปริมาณการสูบน้ํา 11,455,388 ลูกบาศกเมตร
แจกจายน้ําสะอาด จํานวน 456,000 ลิตร แจกจายน้ําดื่มบรรจุขวด จํานวนรวม 41,468 ขวด โดยมีประชาชน
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ได รั บ การช ว ยเหลื อ ด า นน้ํ าอุ ป โภคบริ โภค จํ า นวน 43,014 ครั ว เรื อ น 143,211 ราย และช ว ยเหลื อ พื้ น ที่
การเกษตร 89,568 ไร

2) โครงการจั ด หาเครื่อ งจั ก รกล ยานพาหนะ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ในการ
บริหารจัดการน้ํา
กรมทรั พ ยากรน้ํ า เป น หน ว ยงานด านปฏิ บั ติ งาน (Operator) ด านการอนุ รัก ษ แ ละพั ฒ นา
ทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 หมวด 6 มาตรา 78 รวมถึงการใช พัฒนา
บริห ารจัด การ บํ ารุงรักษา ฟ น ฟู เพื่ อสนั บ สนุ น การเกษตรของประชาชนในพื้ น ที่ น อกเขตชลประทานหรื อ
ในพื้นที่เกษตรน้ําฝนอยางเปนระบบ ปจจุบันแหลงน้ําธรรมชาติขนาดกลาง (อาง ฝาย หนอง กุด บึง ที่มีความจุ
มากกว า 2 ล า นลู ก บาศก เมตร, พื้ น ที่ รั บ ผลประโยชน ม ากกว า 2,000 ไร หรื อ พื้ น ที่ ค รอบคลุ ม มากกว า
1 จั งหวั ด ) ในความรั บ ผิ ด ชอบของกรมทรั พ ยากรน้ํ า จํ านวน 401 แห ง ความจุ แ หล งน้ํ ารวม 2,002.41
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ล านลู ก บาศก เมตร พื้ น ที่ 2,567,075 ไร ซึ่ งมี ก ารดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ 94 แห ง ที่ ต อ งดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษา
เพื่ออนุรักษฟนฟูใหคงสภาพใชงานได และยังไมไดดําเนินการอีก 307 แหง แบงเปนนอกเขตพื้นที่ปา 265 แหง
ในเขตพื้นที่ปา 42 แหง ซึ่งไดลงนามความรวมมือ (MOU) รวมกับกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช เพื่ อการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรปาไม พั ฒ นาแหลงน้ํา ระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง
ชีว ภาพในพื้ น ที่ โครงการจัดที่ ดิน ทํ ากิ น ให ชุ มชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตพื้ น ที่ป าสงวนแหงชาติ
เขตพื้นที่ปาเพื่ อการอนุรักษและพื้นที่แหลงน้ําสาธารณะ จึงมีความจําเปนตองใชเครื่องจักรกล ยานพาหนะ
เครื่องมือ อุปกรณ เพื่อใชในการดําเนินงานดานการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ บริหารจัดการ
บํ ารุ งรักษา ฟ น ฟู แหล งน้ํ าธรรมชาติ ทั้ งในภาวะวิกฤติ ภัย แลง-อุ ทกภั ย และภาวะปกติ และสนั บ สนุ น งาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมถึงงานความรวมมือ (MOU) งานรองขอจากหนวยงานอื่นเพื่ อเขา
ชวยเหลือ บรรเทาทุกขและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติดานน้ําในพื้นที่ของประชาชนที่ประสบภัยไดทันทวงที
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ํา ประกอบดวย
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต แบบบรรทุกน้ํา จํานวน 4 คัน
(2) เครื่องสูบน้ําขับดวยเครื่องยนต ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง
(3) สายยางสําหรับสูบสงน้ํา ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 5 ชุด
การจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณในการบริหารจัดการน้ําสามารถ
เพิ่ มประสิทธิภ าพของกรมทรัพยากรน้ํ า ดานการอนุ รักษและพั ฒ นาทรัพ ยากรน้ํ าสาธารณะ รวมถึ งการใช
พัฒนา บริหารจัดการ บํารุงรักษา ฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการเกษตรของประชาชนในพื้นที่นอก
เขตชลประทานในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ํา
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3) โครงการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ และระบบสง
ขอมูลสัญญาณภาพ
กรมทรัพยากรน้ํา ไดดําเนินการโครงการศึกษา สํารวจ ติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกล
อัตโนมัติ (Telemetering) และระบบสงขอมูลสัญญาณภาพ (CCTV) เพื่อการติดตาม เฝาระวัง พยากรณ และ
เตื อนภั ย สถานการณ น้ํ าในพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ าต างๆ จํ านวน 301 สถานี ซึ่ งสถานี ดั งกล าวประกอบด ว ยอุ ป กรณ
ทางอิเล็คทรอนิคส และติดตั้งในที่ โลงแจง รวมทั้งระบบดังกลาวต องทํางานอยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
จึ งจํ าเป น ต อ งมี ก ารบํ า รุ งรั ก ษาสถานี โทรมาตรและระบบต างๆ ให มี ค วามพร อ มในการใช งานตลอดเวลา
โดยการตรวจสอบระบบการทํางาน การซอมบํารุงอุปกรณและเครื่องมือตางๆ รวมทั้งระบบการติดตอสื่อสาร
ขอมูลอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติและระบบสงขอมูลสัญญาณภาพมีความพรอม
สามารถบริหารจัดการน้ํา ติดตาม เฝาระวังและเตือนภัยไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

3.4.2 การเตือนภัย
1) โครงการบํารุงรักษาระบบเตือนภัยน้ําทวม - ดินถลม (Early Warning)
กรมทรัพยากรน้ํา ไดดําเนินโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สําหรับ
พื้ นที่ เสี่ย งอุทกภั ย - ดิ น ถล ม ในพื้ น ที่ ลาดชัน และที่ราบเชิงเขา เพื่อเปน กลไกในการติดตามสถานการณ น้ํา
เฝาระวังและเตือนภัยที่เกิดจากน้ําทวมฉับพลัน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2563 ไดติดตั้งสถานีเตือนภัย
ไปแล ว จํ านวน 1,796 สถานี ครอบคลุ ม 5,489 หมู บ าน ซึ่ งระบบเตื อ นภั ย ฯ ประกอบด ว ยอุ ป กรณ ท าง
อิเล็กทรอนิคส ติดตั้งในที่โลงแจง ระบบทํางานตลอด 24 ชั่วโมง และมีอายุการใชงานหลายป จึงจําเปนตองมี
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การบํ า รุงรักษาสถานี เตื อนภั ยล ว งหน าให มีความพรอมในการใช งานไดตลอดเวลา เพราะหากสถานีชํารุด
เสียหายไมสามารถเตือนภัยไดในกรณีเกิดเหตุการณอาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนในพื้นที่ เสี่ยงภัย ดังนั้น เพื่ อใหการเฝาระวังและเตือนภัยลวงหนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
จึงจําเปนตองมีการดูแลบํารุงรักษาระบบเตือนภัยลวงหนา โดยการตรวจสอบระบบการทํางาน การซอมบํารุง
การเช า ระบบสื่ อ สาร เพื่ อ ส งข อ มู ล การตรวจวั ด มายั งสถานี ห ลั ก การจั ด หาอุ ป กรณ สํ า รอง การเฝ าระวั ง
สถานการณน้ํา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในการบํารุงรักษาระบบเตือนภัยลวงหนาและเครือขายการเฝาระวัง
ทั้งนี้เพื่อใหระบบมีความพรอมในการ เฝาระวังและแจงเตือนภัยไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไดดําเนินการบํารุงรักษาระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) ดานน้ําใหความพรอมในการใชงาน
1,508 สถานี คิดเปนรอยละ 84 ของจํานวนสถานีทั้งหมด 1,796 สถานี
ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการแจงเตือนภัยจากระบบเตือนภัยลวงหนา (Early
Warning) รวม 1,151 ครั้ง ครอบคลุม 3,876 หมูบาน ดังนี้
ระดับเตือนภัย
เฝาระวัง
เตรียมพรอม
อพยพ
รวม

ครั้ง

หมูบาน
588
431
132
1,151

1,896
1,496
484
3,876
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2) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายผูรูประจําสถานีเตือนภัยลวงหนา

(Early Warning) สําหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถลม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา
กรมทรัพยากรน้ํา ตระหนักถึงความสําคัญของการเตือนภัยดานน้ํา จึงไดติดตั้งระบบเตือนภัย
ลวงหนา (Early Warning) สําหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถลม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา เพื่อเปน
กลไกในการติดตามสถานการณ น้ํา เฝาระวังและเตือนภัยที่เกิดจากน้ํ าทวมฉับพลัน นับตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. 2548 จนถึงปจจุบัน กรมทรัพยากรน้ําไดติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนาเสร็จสิ้นแลว จํานวน 1,796 สถานี
ครอบคลุมหมูบานเสี่ยงภัย 5,489 หมูบาน
องค ประกอบหนึ่ งที่ สําคัญ ของระบบเตือนภัยล วงหนาคือ ผู รู ซึ่งเปน ตัวแทนประชาชนของ
หมูบานที่ติดตั้งสถานีเตือนภัย มีหนาที่ในการจดบันทึก/เก็บขอมูลน้ําฝนรายวันที่ตรวจวัดได และดูแลสถานี
เตื อ นภั ย เมื่ อ มี ส ถานการณ น้ํ า ผู รู จ ะทํ า หน าที่ ป ระสาน เฝ าระวังสถานการณ น้ํ าควบคู กั บ เจ าหน าที่ ของ
กรมทรัพยากรน้ําผานชองทางการสื่อสารตางๆ และเปนผูประสานแจงขอมูลใหผูนําชุมชนในการตัดสินใจอพยพ
ประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย ดวยเหตุนี้ ผูรูประจําสถานีเตือนภัยลวงหนา จึงจําเปนตองมีศักยภาพ มีความรู
ความสามารถ และทักษะในดานการติดตาม เฝาระวัง และแจงขอมูลการเตือนภัยไดอยางถูกตองและทันเวลา
กรมทรัพยากรน้ํ า จึงดําเนิ น โครงการฝกอบรมเสริมสรางความเขมแข็งของผูรูประจําสถานี
เตือนภัยลวงหนาสําหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถลมในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา เพื่อเสริมสรางและ
พัฒ นาศักยภาพผูรูป ระจําสถานีเตือนภัยลวงหน า ใหสามารถเฝาระวังและแจงเตือนภัยน้ําหลาก – ดินถลม
ในหมู บ า นและหมู บ า นครอบคลุ ม ได อ ย างได อ ย า งทั่ ว ถึ งและทั น เวลา ทํ า หน าที่ ถ า ยทอดความรู เกี่ ย วกั บ
การปฏิบัติตนเมื่อไดรับการแจงเตือนภัยระดับตางๆ ตลอดจนใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อัน จะสงผลให ชุ มชนสามารถลดความเสี่ย งจากพิ บั ติ ภั ย น้ํ าหลาก - ดิน ถลมที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคต โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการจัดฝกอบรมเสริมสรางความเขมแข็งของผูรูประจํา
สถานีเตือนภัยลวงหนาสําหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย – ดินถลมในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ทั้งสิ้น 7 รุน
ผู เข า รับ การฝ ก อบรม จํ านวน 400 คน ประกอบดว ย ผูรูป ระจําสถานี เตือนภั ย และผูนําหมูบ านเสี่ ย งภั ย
ในจังหวัดแมฮองสอนและจังหวัดนาน
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3.4.3 อุทกวิทยา
1) โครงการตรวจวัดปริมาณน้ํา การเคลื่อนตัวของตะกอนและตะกอนทองน้ํา
แมน้ําโขงรวมไทย-ลาว
กรมทรัพ ยากรน้ํ า รว มกั บ สํ านั กงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมน้ํ าโขง (Mekong River
Commission Secretariat : MRCS) ดํ าเนิ น โครงการตรวจวั ด ปริ ม าณน้ํ า การเคลื่ อ นตั ว ของตะกอน และ
ตะกอนท อ งน้ํ า แม น้ํ า โขงร ว มไทย-ลาว (Implementation Plan of the Discharge and Suspended
Sediment Transport Measurements on The Mekong Mainstream) จํ า นวน 6 สถานี ได แ ก สถานี
แม น้ํ าโขงที่ เชี ย งแสน-ต น ผึ้ ง แม น้ํ าโขงที่ เชี ย งคาน-สานะคาม แม น้ํ าโขงที่ ห นองคาย-ท านาแล ง แมน้ํ าโขง
ที่นครพนม-ทาแขก แมน้ําโขงที่มุกดาหาร- สะหวันนะเขต และแมน้ําโขงที่โขงเจียม-บานใหมสิงหสัมพันธ โดยมี
MRCS เปนหนวยประสานงานกลางและกิจกรรมนี้ถูกถายโอนภารกิจใหกรมทรัพยากรน้ํา เมื่อป พ.ศ. 2558
การดําเนิ นโครงการมีวัต ถุป ระสงค เพื่ อปรับปรุงสมการความสัมพั น ธระหวางระดั บ น้ําและปริมาณน้ํ า และ
พัฒนาวิธีการจัดเก็บขอมูลใหมีความถูกตองและนาเชื่อถือ ซึ่งขอมูลทางอุทกวิทยาที่ไดจากทั้ง 6 สถานี ไดแก
ขอมูลปริมาณน้ํา ขอมูลตะกอนแขวนลอย ขอมูลตะกอนทองน้ํา รูปตัดขวางลําน้ํา และขอมูลระดับน้ํา ทําให
ประชาชนในพื้นที่เปาหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชในการติดตามสถานการณน้ํา
การเฝาระวัง ประกอบการตัดสินใจ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนใชใน
การติดตามผลกระทบจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟาพลังน้ําในลุมน้ําโขง
17

17
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2) โครงการบํารุงรักษาเครือขายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแมน้ําโขง (Mekong – HYCOS)
กรมทรัพ ยากรน้ํ า รว มกั บ สํ านั กงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมน้ํ าโขง (Mekong River
Commission Secretariat: MRCS) ดําเนินโครงการตรวจสอบติดตามระบบของวัฏจักรอุทกวิทยาในลุมแมนํ้า
โขง (Mekong-Hydrological Cycle Observing System: Mekong-HYCOS) โดยจัดตั้งสถานีเครือขายอุตุอุทกวิทยา ในการติดตาม ตรวจสอบ และรับสงขอมูลอุตุ-อุทกวิทยาทางไกลอัตโนมัติในลุมแมนํ้าโขงและสาขา
โดยกรมทรัพยากรน้ําจะตองดําเนินการดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณสถานี ตามพันธกรณีภายใตความ
ตกลงวาดวยความรวมมือเพื่อการพัฒนาลุมน้ําโขงอยางยั่งยืน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการบํารุงรักษาเครือขายสถานีอุตุ-อุทกวิทยา
แมน้ําโขง จํานวน 11 สถานี ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดตามมาตรฐาน ตรวจวัดขอมูลไดถูกตอง มีความ
นาเชื่อถือและสงขอมูลทันเวลา ทําใหประชาชนในพื้นที่เปาหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูล
อุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาไปใชในการติดตามสถานการณน้ํา การเฝาระวัง ประกอบการตัดสินใจ เพื่อลด
การสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ําไดเก็บขอมูลระดับน้ําและ
ขอมูลปริมาณฝนรายวัน โดยประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลผานเว็บไซต https://monitoring.mrcmekong.org
สําหรับการติดตามสถานการณน้ํา
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3) การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเปนงานสนับสนุนภารกิจของกรมทรัพยากรน้ําดานการอนุรักษ
พัฒนา ฟนฟูแหลงน้ํา และดานการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภค ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการดําเนินงานสําคัญ ดังนี้
(1) การติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลคุ ณ ภาพน้ํ า ลุ ม น้ํ า โขงในส ว นของประเทศไทย
เปนกิจกรรมหนึ่งภายใตกองงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Management Division : ED)
ของคณะกรรมาธิ การแม น้ํ าโขง ซึ่ งกรมทรั พ ยากรน้ํ า เป น หน ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบดํ าเนิ น การตามกิ จ กรรม
อยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงคในการตรวจสอบคุณภาพน้ําของแมน้ําโขงและลําน้ําสาขา
ในลุมน้ําโขงตอนลาง รวบรวมขอมูลคุณภาพน้ําของแมน้ําโขงและแมน้ําสาขา เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ดานคุณภาพน้ํา นําไปใชในการเฝาระวัง การปองกันหรือแกไขมลภาวะของน้ําขามพรมแดน การประเมินผล
โดยดัช นี คุณ ภาพน้ํ าแหล งน้ํ าผิ วดิ น (Water Quality Index, WQI) พบวาแมน้ํ าโขงและลุมน้ํ าสาขาบริเวณ
ประเทศไทยมีคุณภาพน้ําโดยรวมอยูในเกณฑดี
(2) การตรวจสอบคุณภาพน้ําโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา สนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตน
เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบวิเคราะห
ประเมิ น คุ ณ ภาพน้ํ า ตามมาตรฐานพิ จ ารณานํ า ไปใช เป น แหล งน้ํ า ต น ทุ น ให เหมาะสมกั บ การทํ างานของ
กระบวนการผลิตน้ําสะอาดกอนนําเขาระบบ RO เพื่อผลิตน้ํานําไปใชในการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมของ
โรงพยาบาล ผลการประเมิ น พบว า ลํ าน้ํ าแม แจ ม ผ านการบํ าบั ด ด ว ยระบบของกรมทรั พ ยากรน้ํ าทํ าให มี
คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมในการใช เป น น้ํ า ต น ทุ น ในการผลิ ต น้ํ าสะอาด และน้ํ า ที่ ผ ลิ ต จากระบบกรองน้ํ า ของ
กรมทรัพยากรน้ํามีคุณภาพผานเกณฑคุณภาพน้ําประปาดื่มได กรมอนามัย พ.ศ. 2563 มีคุณสมบัติเหมาะสมที่
จะนําเขาระบบ RO เพื่อผลิตน้ํานําไปใชในการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมของโรงพยาบาล
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4) การบริหารขอมูลสถิติอุทกวิทยา เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ํ า โดยสํ านั กวิจัย พัฒ นาและอุท กวิทยา รวมกับ สวนอุทกวิทยา สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 1-11 มีภารกิจในการสํารวจ เก็บรวบรวม วิเคราะหและประมวลสถิติตางๆ ดานอุทกวิทยา
พรอมจัดทําขอมูลพื้นฐานในระบบฐานขอมูลอุทกวิทยา (Hydro Webbase) เพื่อนําขอมูลไปใชในการศึกษา
การวางแผนพัฒนาแหลงน้ํา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ตลอดจนการวิเคราะห และรายงานสถานการณ
ทางอุทกวิทยาของลุมน้ํา รวมทั้ง ใหคําปรึกษาแนะนําเผยแพรและถายทอดความรูทางอุทกวิทยาแกหนวยงาน
ที่ เกี่ ย วข อ งและผู ส นใจ โดยข อ มู ล อุ ท กวิ ท ยาและอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาจะได ม าจากการปฏิ บั ติ งานสํ ารวจข อ มู ล
ภาคสนามที่ดําเนินการโดยสวนอุทกวิทยา สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 ซึ่งสถานีสวนใหญตั้งอยูในพื้นที่
ตนน้ํานอกเขตชลประทาน มีจํานวนทั้งสิ้น 397 สถานี จําแนกตามประเภทขอมูลสํารวจ ไดแก ขอมูลระดับน้ํา
311 สถานี ขอมูลปริมาณน้ํา 218 สถานี ขอมูลตะกอนแขวนลอย 218 สถานี ขอมูลอุตุนิยมวิทยา 165 สถานี
นอกจากนี้ มี ก ารดํ า เนิ น การสํ า รวจรู ป ตั ด ขวางลํ า น้ํ า (Cross Section) การปรั บ ปรุ งซ อ มแซม การดู แ ล
บํารุงรักษาเครื่องมือและสถานีอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดใหบริการขอมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา
ผานเว็บไซต http://ishydro.dwr.go.th จํานวน 46 ราย ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา โดยผูรับบริการขอมูลฯ มีความพึงพอใจในการใหบริการ รอยละ 97.85
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3.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานน้ํา
กรมทรั พยากรน้ํ า ดํ า เนิ น การเพิ่ มประสิทธิภ าพการบริห ารและพัฒ นาสมรรถนะบุคลากรดานน้ํา
เพื่อใหสอดคลองกับระบบราชการ 4.0 และบทบาทภารกิจขององคกรที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไดทบทวนลักษณะ
สําคัญขององคกร ทบทวนบทบาทหนาที่ ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และความตองการสมรรถนะหลัก
ขององค ก ร รวมถึ ง วิ เ คราะห ส ภาพแวดล อมการแข ง ขัน ข อมู ล เปรี ย บเที ย บการเปลี่ ย นแปลงที่ ส งผลต อ
ความสามารถในการแขงขันความไดเปรียบและความทาทายเชิงยุทธศาสตร นําไปสูการกําหนดทิศทางแผนงาน
โครงการในการพัฒนาประสิทธิภาพองคกร ขับเคลื่อนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทรัพยากรน้ํา
ใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาศักยภาพเพื่อความเปนเลิศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
อยางเปนรูปธรรมสอดรับกับการสรางและพัฒนากําลังคนภาครัฐเพื่อการไปสูรัฐบาลดิจิทัล สามารถขับเคลื่อน
การดําเนินการของกรมทรัพยากรน้ําบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป
นอกจากนี้ ยังไดสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมอบรมสัมมนาหลักสูตรตางๆ ทั้งจากหนวยงานภายใน
และภายนอก เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน และพัฒนาองคกรตอไป โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินโครงการสําคัญ
ดังนี้
3.5.1 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ํา ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป
3.5.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองคกรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
3.5.3 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธดานทรัพยากรน้ํา

3.5.1 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ํา ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)
และระยะ 5 ป
กรมทรัพยากรน้ํา ไดดําเนินการโครงการทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ ตัวชี้วัด กระบวนการ โครงการ
สําคัญของกรมทรัพยากรน้ํา เพื่อทบทวนจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ํา ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 2580) และระยะ 5 ป เพื่อเปนกรอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร และแผนงานโครงการไปสูการปฏิบัติ
ไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนปฏิรูปประเทศ แผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 13 แผนปฏิ บั ติ ร าชการกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม และแผนต า งๆ
ที่เกี่ยวของ
แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ํา ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป ไดกําหนด
วิสัยทัศน ตัวชี้วัดวิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรมองคกร และ Roadmap แบงเปน 4 ระยะ และผังความเชื่อมโยง
แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ํา ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แสดงดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2
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รูปที่ 1 วิสัยทัศน ตัวชี้วัดวิสัยทัศน คานิยมหลัก วัฒนธรรมองคกร และ Roadmap กรมทรัพยากรน้ํา
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รูปที่ 2 ผังความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ํา ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
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3.5.2 โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพองค ก รและบุ ค ลากรเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้ํา
1) การทบทวนจัดทําขอเสนอการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําไดทบทวนภารกิจ อํานาจหนาที่สอดคลองกับภารกิจตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํ า พ.ศ. 2561 นโยบายและแผนที่เ กี่ย วของ โดยคณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ไดเห็นชอบการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ
กรมทรัพยากรน้ําและรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. .... และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จจากการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการใหม
กรมทรัพยากรน้ําไดจัดสงรางกฎกระทรวงฯ ไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจพิจารณาในเดือน
ตุลาคม 2564
ภายใตบทบาทใหมกําหนดใหกรมทรัพยากรน้ํา มีภ ารกิจ เกี่ยวกับการพัฒนา การบริหาร
จัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ํา การจัดสรรน้ํา การใชน้ํา การปองกันและ
บรรเทาความเสี ยหายอั นเกิ ดจากทรั พยากรน้ํ า อั นจะเป นประโยชน แก การบริ การสาธารณู ปโภค และ
ประโยชนสาธารณะอยางอื่น และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จจากการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ
กรมทรัพยากรน้ํา ดังนี้
ตัวชี้วดั
1. จํานวนแหลงน้ําสาธารณะที่มีการสํารวจระวางแนวเขต
เพื่อการอนุรักษฟนฟู (แหง)
2. ความสําเร็จการพัฒนาแหลงน้ําและระบบกระจายน้าํ
2.1 ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น (ลาน ลบ.ม.)

2565

คาเปาหมาย
2566

2567

23,628

35,442

47,256

520

520

520

320,000

320,000

20,000

35,000

-

20,000

1,500

2,000

2.2 พื้นที่ไดรับประโยชน (ไร)
320,000
3. ความสําเร็จในการจัดสรรการใชน้ํา
3.1 จํานวนการพิจารณาออกใบอนุญาตผูใชน้ําสาธารณะ
(สทนช.
ประเภทที่ 2 และ 3 ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน (ราย) อยูระหวาง
การจัดทํา
3.2 จํานวนการพิจารณาตอใบอนุญาตผูใชน้ําสาธารณะ
กฎหมาย
ประเภทที่ 2 และ 3 ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน (ราย) ลําดับรอง)
4. จํานวน อปท. ที่ระบบประปาหมูบา นผานการประเมิน
1,000
คุณภาพ (อปท.)
5. ความสําเร็จเกี่ยวกับการการปองกันและแกไขปญหาความ
ขัดแยงจากการจัดสรรน้ําในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
5.1 การจัดทําอนุบญ
ั ญัติที่ออกตามความในหมวด 4 แหง
4 ฉบับ
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ.2561
5.2 รอยละของการจัดการเรื่องรองเรียนปญหา
รอยละ 100
ความขัดแยงจากการจัดสรรน้ําในพื้นทีน่ อกเขต

2 ฉบับ
รอยละ 100

หมายเหตุ
เปาหมายตามแผนแมบทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป 47,256 แหง
เปาหมายตามแผนแมบทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา ป 66 – 70
3,722 ลาน ลบ.ม.
3,271,975 ไร
ผูใชน้ําสาธารณะประเภทที่ 2 และ 3
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

เปาหมาย 6,700 อปท.

อนุบัญญัติที่ออกตามความในหมวด 4
แหงพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าํ
พ.ศ. 2561
1. รางกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต
รอยละ 100 การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาต การโอน
ใบอนุญาต การอนุญาต การขอและการ
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ตัวชี้วดั
ชลประทานไดรับการไกลเกลี่ย หรือเสนอ
คณะกรรมการลุมน้ําพิจารณา

2565

คาเปาหมาย
2566

2567

หมายเหตุ
ออกใบแทนใบอนุญาตการใชน้ําประเภท
ที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. ....
2. รางประกาศกรมทรัพยากรน้ํา เรื่อง
แบบคําขอใบอนุญาตการใชน้ําประเภท
ที่สองและประเภทที่สามและแผนการ
บริหารจัดการน้าํ พ.ศ. ....
3. รางประกาศกรมทรัพยากรน้ํา เรื่อง
แบบใบรับคําขอ ใบอนุญาต คําขอตอ
อายุใบอนุญาต คําขอโอนใบอนุญาต
คําขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบ
อื่นๆ พ.ศ. ....
4. รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาใชน้ํา
ประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. ....
5. รางประกาศกรมทรัพยากรน้ํา เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการในการติดตั้ง
เครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ําที่ใช
และการเก็บขอมูลที่จําเปนเพือ่ การ
ตรวจสอบควบคุมการใชทรัพยากรน้ํา
สาธารณะของผูรับใบอนุญาตการใชน้ํา
ประเภทที่สองและประเภทที่สาม
พ.ศ. ....
6. รางประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง
การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
ตามหมวด 4 การจัดสรรน้ําและการใชน้ํา
แหงพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าํ พ.ศ.
2561 พ.ศ. ....

2) การกําหนดนโยบายกํากับดูแลองคการที่ดี กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําไดกําหนดนโยบายกํากับดูแลองคการที่ดี ครอบคลุมนโยบาย 4 ดาน มีผลการ
ดําเนินการเปนดังนี้
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน คาเปาหมาย
ผลการดําเนินการ
1. นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
นโยบายหลัก : กระตุน สงเสริม เนนย้ําใหทุกหนวยงานในสังกัดดําเนินการ โดยการคํานึงถึงการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอม ตลอดจนหนาที่และ
ความรับผิดชอบเพื่อประโยชนสว นรวม
1. การดําเนินงานตามมาตรการลด และคัด
สลก.
ปริมาณขยะที่ - ปริมาณการลดขยะมูลฝอย ไดเทากับ 24,544.01 กิโลกรัม
แยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ
สทภ. 1-11/ ลดลงไดตาม
ลดลง คิดเปนรอยละ 85.10
โดยการลดขยะใน 4 ประเภท ไดแก
ทุกหนวยงาน
เปาหมาย - ปริมาณการลดการใชถุงพลาสติก ไดเทากับ 0 ใบ ลดลง
การลดขยะมูลฝอย (รอยละ 10)
คิดเปนรอยละ 100
ลดการใชถุงพลาสติก (รอยละ 20)
- ปริมาณการลดการแกวพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้ง ไดเทากับ 245 ใบ
ลดการแกวพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้ง
ลดลง คิดเปนรอยละ 99.87
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สถานะ

แผนงาน/โครงการ
(รอยละ 20) และการลดโฟมบรรจุอาหาร
(รอยละ 100)
2. การดําเนินกิจกรรมสํานักงานสีเขียว

หนวยงาน

คาเปาหมาย

สลก.
สทภ. 1-11/
ทุกหนวยงาน

อยางนอย
2 กิจกรรม
จากกิจกรรม
ทั้งหมด
4 กิจกรรม
(ไฟฟา น้ํา
วัสดุ 5 ส.)

ผลการดําเนินการ
- ปริมาณการลดโฟมบรรจุอาหาร ไดเทากับ 0 ใบ ลดลง คิดเปน
รอยละ 100
จัดกิจกรรรมสํานักงานสีเขียว 15 กิจกรรม เพื่อประหยัดพลังงาน
ไฟฟา น้ํา ทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ กิจกรรม 5 ส. และ
ประชาสัมพันธ รณรงค กิจกรรมสํานักงานสีเขียว

2. นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
นโยบายหลัก : มุงมั่นใหบริการที่มีคุณภาพตอผูรับบริการและผูมีสว นไดสวนเสีย เพื่อตอบสนองความตองการอยางแทจริง
1. การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
กพร./
รอยละ 85 1. ผลการสํารวจความพึงพอใจงานการใหบริการขอมูล
และผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกหนวยงาน
ผานเว็บไซตกรมทรัพยากรน้าํ คิดเปนรอยละ 92.10
2. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูล อุทกวิทยา
และอุตุนิยมวิทยา คิดเปนรอยละ 98.36
3. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ํา คิดเปนรอยละ 93.99
4. ผลการสํารวจความพึงพอใจงานชวยเหลือและบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนจากปญหาน้ําทวม คิดเปนรอยละ 100
5. ผลการสํารวจความพึงพอใจงานชวยเหลือและบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนจากปญหาภัยแลง ขาดแคลนน้ํา
อุปโภค บริโภค คิดเปนรอยละ 100
6. ผลการสํารวจความคิดเห็น ความตองการของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสียตอกรมทรัพยากรน้ํา มีความพึงพอใจตอการ
บริการของกรมทรัพยากรน้ํา คิดเปนรอยละ 99.50 และ
ผูรับบริการและผูมีสวนได สวนเสียยินดีแนะนํางานบริการของ
กรมทรัพยากรน้ํา ใหผูอื่นที่รจู ัก แสดงถึงความผูกพันตอ
กรมทรัพยากรน้ํา คิดเปนรอยละ 99.00
7. ผลการสํารวจความพึงพอใจตอกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับ
ฟงความ คิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 คิดเปนรอยละ 100
8. ผลการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับสรุปสถานการณน้ํา
ประจําวัน (รายงานสถานการณน้ําประจําวัน บน Website
กรมทรัพยากรน้ํา คิดเปนรอยละ 90
9. ผลการสํารวจความพึงพอใจงาน “จัดอบรมใหความรูดาน
ระบบประปาหมูบานแกเจาหนาที่ในหนวยงาน สบน. และ
สปล.ชบ. เพื่อใชในการถายทอดองคความรูแก อปท. กอนออก
ปฏิบัติงานจริง คิดเปนรอยละ 100
10. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการศูนยขอมูลขาวสาร
ของกรมทรัพยากรน้ํา
11. ผลสํารวจความพึงพอใจดานการจัดสวัสดิการ กรมทรัพยากรน้ํา
กับเจาหนาที่ของกรมทรัพยากรน้าํ ประจําป 2564
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สถานะ

แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน คาเปาหมาย
ผลการดําเนินการ
สถานะ
2. การพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
กพร./
อยางนอย 1 กระบวนงานที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
เพื่อตอบสนองความตองการ/ความ
ทุกหนวยงาน กระบวนงาน จํานวน 14 กระบวนงาน
คาดหวังของผูรับบริการและผูมีสว นได
สวนเสีย
3. นโยบายดานองคการ
นโยบายหลัก : สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดความโปรงใส และเปนธรรม โดยผลักดัน
ใหมีการสื่อสาร
การสงเสริมมีสวนรวมของทุกภาคสวน มุงเนนพัฒนาองคการ เรียนรู ปรับปรุง พัฒนา นําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัตงิ าน ไปสูการสราง
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
1. การสื่อสารวิสยั ทัศน คานิยมและพันธกิจ
กพร./
อยางนอย 1 ไดจัดกิจกรรมสื่อสารวิสยั ทัศน คานิยม และพันธกิจของ
ของกรมทรัพยากรน้ําทั้งกับบุคลากร
ทุกหนวยงาน กิจกรรม
กรมทรัพยากรน้ํา จํานวน 3 กิจกรรม
ภายในองคการและบุคคลภายนอก
2. การดําเนินงานถายทอดตัวชีว้ ัดและ
กพร./
รอยละ 100 บุคลากรภายในหนวยงานไดรับถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย
เปาหมายจากระดับองคการสูระดับ
ทุกหนวยงาน
ระดับองคการสูระดับบุคคล (IPA) คิดเปนรอยละ 100
บุคคล (IPA)
3. การนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการ
ศปว. สวพ. อยางนอย 4 กระบวนงานที่นาํ เทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานและใหบริการ
ปฏิบัติงาน และสรางนวัตกรรม
ศสท.กพร./ กระบวนงาน จํานวน 29กระบวนงาน
ทุกหนวยงาน
4. การผลักดันการดําเนินการเพื่อ
สผต.
คาคะแนน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของ
เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใส
เพิ่มขึ้น
หนวยงานของรัฐ (ITA) ไดเทากับ 90.39 โดยปงบประมาณ
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2563 ไดเทากับ 84.10 เพิ่มขึ้น 6.29
ปที่ผานมา
4. นโยบายดานผูปฏิบตั ิงาน
นโยบายหลัก : สงเสริมใหบุคลากรมุงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน เรียนรูอยางตอเนื่อง ทํางานเปนทีม มีความผูกพันตอองคการ สภาพแวดลอม และคุณภาพชีวิตที่ดี
และพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อปรับเปลี่ยนองคการเปนหนวยงาน 4.0 ตามนโยบาย Thailand 4.0
1. การดําเนินงานจัดการองคความรูของ
ทุกหนวยงาน อยางนอย 2 จํานวนองคความรูที่พัฒนาขึ้น จํานวน 38 กิจกรรมหลัก
หนวยงานและสรางนวัตกรรมในองคกร
กระบวนงาน
2. การประเมินผลความผูกพันของบุคลากร ทุกหนวยงาน รอยละ 80
จัดกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของ จํานวน 42 กิจกรรม
ที่มีตอการนําองคกร
คิดเปนรอยละ 100
3. การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ทุกหนวยงาน รอยละ 100 - จัดการอบรม จํานวน 22 หลักสูตร
- สงบุคลากรเขารับการอบรมกับหนวยงานภายนอก จํานวน
ทั้งสิ้น 258 ราย
- สงเสริมใหบุคลากรอบรมผานระบบ e-Learning จํานวนทั้งสิ้น
112 ราย

3) การขับเคลื่อนกรมทรัพยากรน้ําสูระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 4.0
กรมทรั พ ยากรน้ํ า ได จั ด ทํ า แผนขั บ เคลื่ อ นองค ก รสู ร ะบบราชการ 4.0 เพื่ อ พั ฒ นาผล
การดําเนินงานในดานตางๆ ไปสูระบบราชการ 4.0 ยกระดับผลการดําเนินงานในเชิงรุกโดยการคาดการณ
เหตุ ก ารณ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ล ว งหน า ให เ กิ ด การพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง มี ค วามเชื่ อ มโยงและบู ร ณาการจนเกิ ด
ประสิทธิผลและมีนวัตกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการประเมินสถานะของหนวยงานภาครัฐในการเปน
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ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑการประเมิน PMQA 4.0 ของกรมทรัพยากรน้ําจากผูตรวจประเมิน ไดคะแนนรวม
417.81 คะแนน เปนระบบราชการ 3.34 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คะแนนรวม 402.22 คะแนน
ระบบราชการ 3.22) คิดเปนรอยละ 3.87 โดยมีผลการดําเนินการครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ดังนี้
3.1) มิติระบบราชการที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
ผูนํ าองคการมี ความมุ งมั่น ในการสรางและพัฒ นาองคการไปสูองคการที่มีการเปด เผย
ขอมูล มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอนของกระบวนงาน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
อยางมีประสิทธิภาพ พอเพียง สมดุล และยั่งยืน โดยมีการวางแผนเชิงยุทธศาสตรที่สนับสนุนงานดานเครือขาย
และผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการมากขึ้น กรมทรัพยากรน้ําไดปรับปรุง
กระบวนการเพื่ อตอบสนองความต องการของผู รับ บริการและผู มีสว นได สว นเสี ย โดยมีข อกําหนดในการ
ปฏิบัติงานรวมกันและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน (1) การบูรณาการ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ํา รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดานการบริหารจัดการน้ํา เชน ชป. สสน.
สทนช. และหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีมาตรฐานเดียวกัน (2) การวิเคราะหจัดลําดับพื้นที่เสี่ยงภัยแลงและ
อุทกภัยเชื่อมโยงกับระดับรายไดของประชาชนในพื้นที่เพื่อใชในการวางแผนงานโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
เพื่ อ การแก ไ ขป ญ หาในเชิ ง พื้ น ที่ อย า งเป น ระบบ ร ว มกั บ สทนช. ชป. จท. กองบั ญชาการทหารสู งสุ ด
กองทหารชาง กองกําลังทหารพัฒนา และ อปท. (3) การเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนและสราง
กลไกการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา รวมกับ กลุมผูใชน้ํา ภาคเอกชน สทนช. และ อปท.
3.2) มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen- Centric Government)
กรมทรัพยากรน้ํามีการนําเทคโนโลยีมาวิเคราะหและประมวลผลขอมูลความตองการและ
ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียจากภายในและภายนอกผานชองทางออนไลน ควบคูกับ
การลงพื้ นที่ พบปะประชาชนเครื อข ายผู ใช น้ําเพื่อรับ ฟงความคิดเห็น ของกลุมผูใชน้ําและเครือขายผูใชน้ํา
เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายเชิงรุกครอบคลุมทั้ง 4 ภารกิจหลัก เชื่อมโยงกับผลการวิเคราะหสภาพปญหา
ดานการบริหารจัดการน้ําของประเทศ (Pain Point) โดยมีนโยบายใหทุกโครงการของกรมตองมีการรับฟง
ความคิ ด เห็ น สร า งการยอมรั บ ในพื้ น ที่ ก อ นดํ า เนิ น การโครงการเพื่ อ ร ว มกั น แก ไขป ญ หาได อ ย า งตรงจุ ด
ตรงประเด็น ลดปญหาขอขัดแยงในพื้นที่ พรอมนําสารสนเทศมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการใหบริการ
และการทํางานใหมๆ นําไปสูการปรับปรุงการใหบริการทีม่ ีมาตรฐานระยะเวลาการใหบริการที่กําหนด รวมถึง
นํา มาวิ เ คราะห หาแนวทางป องกั น ผลกระทบ ความเสี่ย งที่อาจเกิดขึ้น ที่มีผ ลตอการบรรลุเปาหมายและ
วิ สั ย ทั ศ น ข องกรมทรั พ ยากรน้ํ า ได มุ ง ให บ ริ ก ารที่ ต อบสนองกั บ ระบบราชการ 4.0 โดยยึด ประชาชนเป น
ศูนยกลางผานการดําเนินการของโครงการตางๆ เชน (1) การวางโครงการพัฒนาแหลงน้ําและระบบกระจายน้ํา
ที่ตอบสนองความตองการของประชาชนพรอมจัดใหมีชองทางการแจงคําร องขอโครงการและป ญหา
ในพื้ น ที่ เ พื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ ป ระสบป ญ หาโดยตรง (2) ระบบติ ด ตามรายงาน
สถานการณ/งานพัฒนาแหลงน้ําผาน Mobile Application (DWR4Thai) (3) ระบบเตือนภัยน้ําปาไหล
หลากดินถลมลวงหนา (4) ระบบแบบสํารวจคุณภาพระบบประปาหมูบาน (5) ระบบการสํารวจขอมูล
เกษตรกรผูปลูกไมผลนอกเขตชลประทานที่คาดการณแลววามีพื้นที่เสี่ยงรุนแรงทําใหไมผลตายในฤดูแลง
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และ (6) ระบบติดตามประเมินผลการตอบสนองใหความชวยเหลือบรรเทาภัยแลงและอุทกภัยประชาชน
ในพื้นที่เปาหมาย
3.3) มิตริ ะบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance
Government)
กรมทรั พ ยากรน้ํ า ได จั ด ทํ า PMQA 4.0 Roadmap ของกรมทรั พ ยากรน้ํ า ทบทวน
โครงสราง จัดทํา Value Chain แผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล แผนสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรม
องคกร รวมถึงการกระตุนใหเกิดนวัตกรรม และไดนําการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ อาทิเชน (1) การยกระดับการ
แกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัยจากเดิมที่ดําเนินโครงการแกไขระดับหมูบาน ไดปรับรูปแบบสรางโครงขาย
การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อแกไขปญหาเชิงระบบที่ซับซอนครอบคลุมมากกวา 3 ตําบล พรอมการประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการวางโครงการ สํารวจ ออกแบบและพัฒนาแหลงน้ํา (2) สรางเครือขาย
กลไก หลักเกณฑ มาตรฐานเพื่อการอนุรักษทรัพยากรน้ําสาธารณะและพื้นที่ชุมน้ํา และหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการอนุญาตการใชน้ําเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 (3) การบูรณาการ
เชื่อมโยงขอมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ํารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหกรมทรัพยากรน้ําสามารถจัดทํา
สมดุลน้ําระดับตําบลเพื่อการคาดการณพื้นที่เสี่ยงภัย และอุทกภัยเปนการลวงหนาและเตรียมการเพื่อการ
ปองกัน บรรเทาสถานการณไดอยางทันทวงทีโดยประสานกับจังหวัดและหนวยงานในทองที่ รวมถึงอาสาสมัคร
ภาคประชาชน
4) การจัดการความรูของกรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําไดสงเสริม สนับสนุนการจัดการความรูอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้
4.1) การจัดกิจกรรม KM ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูผานประสบการณการดําเนินงาน และใหขอเสนอแนะ ผานการจัดกิจกรรม และไดถอด
บทเรียนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปเปนองคความรูเพื่อเผยแพรผานเว็บไซต จํานวน 5 เรื่องหลัก ไดแก
(1) การกําหนดและถายทอดตัวชี้วัดองคกรสูระดับบุคคล (2) แนวทางการขับเคลื่อนองคกรสูรางวัลเลิศรัฐ
สาขาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (3) แนวทางการจัดทําสมดุลน้ําเพื่อการจัดสรรน้ํา
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 (4) สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐ และ
(4) โครงการทบทวน วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ตั ว ชี้ วั ด กระบวนการ โครงการสํ า คั ญ ของกรมทรั พ ยากรน้ํ า
เพื่อทบทวนจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ํา ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป
4.2) การจัดการความรู ผลิตสื่อการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นจากหนวยงานภายในกรมทรัพยากรน้ํา
ประกอบดวย คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทํา e-Learning และรายงานสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้ง
บทความ สื่ อต างๆ จากหน วยงานภายนอกที่ เกี่ ยวข องและเป นประโยชนในการปฏิบั ติงาน โดยมีร ายการ
องคความรูที่พัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจํานวนทั้งสิ้น 116 เรื่อง
4.3) การนําองคความรูที่พัฒนาขึ้นไปใชประโยชนรวมถึงการพัฒนานวัตกรรม โดยไดมีการ
พัฒนานวัตกรรม จํานวนทั้งสิ้น 71 เรื่อง
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5) การประกวดรางวัล DWR Innovation Award 2021
เพื่อกระตุนความคิดสรางสรรคใหเกิดการพัฒนางาน สรางนวัตกรรม และสงเสริมกิจกรรม
เรี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ งโดยมี เ ป า หมายในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านและให บ ริ ก ารประชาชน
กรมทรัพยากรน้ํา จึงไดจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมขึ้นครั้งแรกในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีคําจํากัด
ความของ “นวั ตกรรม” คือ “การพัฒนาการให บริการ การพั ฒนางานดวยการสรางนวัตกรรมจากการนํ า
แนวคิด องคความรู ทักษะประสบการณและเทคโนโลยี มาประยุกตใชในการพัฒนาผลงาน/การใหบริการ/
การพัฒนางาน/กระบวนการ/ระบบบริการรูปแบบใหมๆ ซึ่งเปนผลงานที่แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
จากผลงานหรือกระบวนการกอนหนานี้ เพิ่มประสิทธิภาพ ทําใหการบริการ ผลการปฏิบัติงาน ผลงานดีขึ้น
กวาเดิม หรือดีขึ้นจากเดิมอยางกาวกระโดด สงผลใหเกิดประโยชนตอกรม รวมถึงเกิดประโยชนตอสังคมและ
ประชาชนในมิติตางๆ ไดแก มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดลอม”
ผลงานนวัตกรรมที่ไดรับรางวัล มีดังนี้

6) การดําเนินการดานสิทธิมนุษยชน
กรมทรัพยากรน้ําไดตระหนักถึงการดําเนินการที่อาจสงผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน จึงได
ทบทวนนโยบายดานสิทธิมนุษยชน กรมทรัพยากรน้ํา เชิญชวนใหบุคลากรจัดทําขอตกลงรวมในการเคารพ
หลักสิ ทธิมนุ ษยชน และจัดทําแผนปฏิบั ติการดานธุ รกิจ กับสิทธิมนุษยชนของกรมทรั พยากรน้ํา ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2562 - 2565) ประเด็นชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติขึ้น ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 โดยแผนดังกลาววไดกําหนดใหมีการทบทวนยกราง
กฎหมายในความรั บ ผิ ด ชอบของกรมทรั พ ยากรน้ํ า การประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ประชาชน
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พรอมกําหนดใหรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ํา การจัดทํา
คูมือแจงสิทธิในการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการของกรม การสนับสนุนบทบาทของชุมชนในการ
อนุรักษ ฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม การดูแลชนกลุมนอย/กลุ มชาติพันธุ
โดยการใหความรูการบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริฯ โดยผลการดําเนินการเปนไปตามแผนคิดเปนรอยละ 86.36 และ
ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรั พ ยากรน้ํ า ได รั บ คั ด เลื อ กเป น องค ก รต น แบบด า นสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน
ประจําป 2564 ประเภทรางวัลชมเชย
7) การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรน้ําและพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับสมรรถนะสูระบบ
ราชการ 4.0
กรมทรั พ ยากรน้ํ า ได จั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลกรมทรั พ ยากรน้ํ า
(HR Scorecard) ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2562 - 2566) ครอบคลุ ม ทั้ ง 5 มิ ติ ต ามหลั ก HR Scorecard โดยผล
การดําเนินการแผนคิดเปนรอยละ 86.95 สําหรับการจัดทําแผนอัตรากําลัง รายละเอียดตําแหนงงาน และ
แผนความกาวหนาในสายอาชีพไดปรับไปดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใหสอดคลองกับบทบาท
ภารกิจตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้าํ ฉบับใหม
นอกจากนี้ กรมทรั พยากรน้ํา ไดมีการพัฒ นาบุคลากรในทุก ระดับ ผานการเขาร ว มอบรม
สัมมนาหลักสูตรตางๆ ทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอก โดยแบงออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก
(1) การพั ฒ นาบุ คลากรผ านการอบรมภายในกรม จํานวน 17 หลักสูตร มีบุคลากรเขารับ
การอบรมรวมจํานวนทั้งสิ้น 964 ราย เชน การฝกอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การฝกอบรมหลักสูตร พัฒนาวิศวกรดานพัฒนาและอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
การฝกอบรมหลักสูตร เทคนิคการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ เปนตน
(2) การพัฒนาบุคลากรผานการอบรมกับหนวยงานภายนอก จํานวน 37 หลักสูตร/โครงการ
มีบุคลากรเขารับการอบรมรวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 175 ราย
(3) การพัฒนาบุคลากรผานการอบรมผานระบบ e-Learning จํานวน 21 หลักสูตร/โครงการ
มีบุคลากรเขารับการอบรมรวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 78 ราย
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8) การสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรกรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรั พ ยากรน้ํ า ได จั ด ทํ า แผนส ง เสริ ม ค า นิ ย มและวั ฒ นธรรมองค ก รกรมทรั พ ยากรน้ํ า
เพื่อเปน การเสริมสรางให บุคลากรมีรูปแบบพฤติกรรมในการ คานิยมที่พึงประสงค 3 ประการ
ทํางานและแนวคิด ทัศนคติที่ดีเปนไปในทิศทางเดียวกัน รับรู "มุงผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ประสานสามัคคี"
เขาใจและพัฒนาไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหสอดคลองกับ วัฒนธรรมองคกรของกรมทรัพยากรน้ํา
วั ฒ นธรรมองค ก รที่ พึ ง ประสงค ซึ่ ง จะช ว ยให ก ารขั บ เคลื่ อ น "จิตสาธารณะ"
กระบวนการทํ า งานภายในให มีป ระสิ ทธิ ภ าพสูงขึ้น และเกิ ด
คุณคากับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย 3 แผนหลัก ไดแก
แผนงานที่ 1 การสื่อสารสรางการรับรูและเขาใจ มุงเนนการจัดทําสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ
ในการสร างการรั บ รู วั ฒ นธรรม เพื่ อให เ กิ ด ความเข า ใจในความหมายและเปา หมายของการพั ฒ นาและ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
แผนงานที่ 2 เสริมสรางสภาพแวดลอมภายในองคกร มุงเนนปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ใหมีบรรยากาศที่ดีและมีความเหมาะสมเอื้อตอการสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานและแนวคิด
ทัศนคติที่ดีใหสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรที่พึงประสงค
แผนงานที่ 3 ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการทํางานที่สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรของกรมทรัพยากรน้ํา เพื่อสนับสนุนใหการปฏิบัติงาน
และการใหบริการมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีแกบุคลากรกรมทรัพยากรน้ํา
ทั้งนี้ ผลการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายในทุกตัวชี้วัดและกิจกรรม
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3.5.3 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธดานทรัพยากรน้ํา
กรมทรั พยากรน้ํ า ดํ า เนิ น การเผยแพรป ระชาสัมพัน ธและส งเสริม การมีส ว นรว มของทุก ภาคสว น
ในการสนั บ สนุ น ภารกิ จ ประเทศชาติ เ พื่ อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาและเติ บ โต โดยยั ง คงไว ซึ่ ง ความสมดุ ล ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการสนับสนุนการปรับตัวของประชาชนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศที่ จ ะส ง ผลกระทบต อ ทรั พ ยากรน้ํ า ซึ่ ง เป น ทรั พ ยากรต น ทุ น สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศให มี
ความมั่นคง โดยดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ เพื่อสรางการรับรูและสรางจิตสํานึกใหกับทุกภาคสวน
ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรน้ําใหคงความสมบูรณเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศตอไป
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ํามุงเนนการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลใหสอดคลองกับ
ภารกิจของกรมในดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยการมีสวนรวมของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
เป น ธรรมและยั่ ง ยื น การเสนอแนะแนวทางการดํ า เนิ น งานและมาตรการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ทรั พ ยากรน้ํ า
การอนุ รั ก ษ ฟน ฟู และพั ฒ นาแหล ง น้ํ า นอกเขตชลประทาน เพื่ อ สนั บ สนุ น เกษตรกรในพื้ น ที่ เ กษตรน้ํ า ฝน
การพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ําทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ซึ่งดําเนินการผลิตสื่อและเผยแพรประชาสัมพันธมาอยางตอเนื่อง ผลิตสกูปขาวและสารคดีเชิงขาว รวมถึง
บทความเผยแพรภารกิจตางๆ ผานสื่อวิทยุ โทรทัศน และสื่อออนไลนตางๆ ตลอดจนการจัดนิทรรศการและ
กิ จ กรรมรณรงค สํ า หรั บ กลุ ม เยาวชนเพื่ อ สร า งจิ ต สํ า นึ ก ด า นทรั พ ยากรน้ํ า และทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการเพื่อใหรับทราบถึงบทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรน้ํา
และจัดกิ จกรรมใหประชาชนมี สวนรว มผานการสํารวจแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อใหทราบถึงความ
ตองการการเขาถึงสื่อประชาสัมพันธในแตละประเภทที่ประชาชนตองการ โดยมีขอมูล/ขาวสารภารกิจของ
กรมทรัพยากรน้ํา การแจงขอมูล การคาดการณ การเฝาระวัง ระบบเตือนภัยน้ําหลากดินถลม การรณรงค
ใหประชาชนใชน้ําอยางรูคุณคา การสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริ ประโยชนจากโครงการอนุรักษ
ฟนฟูและพัฒนาแหลงน้ําตางๆ ภายใตการดําเนินงานของกรมทรัพยากรน้ําไดรับการถายทอดผานสื่อหลัก
มากกวา 3 ประเภท อาทิ สื่อโทรทัศน สื่อหนังสือพิมพ และสื่อออนไลนตางๆ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีประเด็นขาวที่เผยแพรมากกวา 3,900 ประเด็น ผานชองทางการเผยแพรตางๆ จํานวนกวา 37,000 ครั้ง
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3.6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการโครงการดานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อรองรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ซึ่งมุงพัฒนา ดูแลรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศเพื่ อ ให บ ริ การข อมู ล สารสนเทศดา นทรัพ ยากรน้ําในภาพรวมรว มกั บ องคกรต างๆ ดว ยข อมู ล
ที่หลากหลายมิติ โดยมีการดําเนินโครงการที่สําคัญ ดังนี้
3.6.1 โครงการบํารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
3.6.2 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย สทภ.1-11

3.6.1 โครงการบํารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
กรมทรัพยากรน้ําดําเนินการบํารุงรักษา ดูแล และเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
ของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดําเนินการบํารุงรักษาอุปกรณหลักใหเหมาะสมตอการใชงาน การอัพเดตขอมูลของ
อุ ป กรณ รั ก ษาความปลอดภั ย เพื่ อ ให ป อ งกั น ภั ย คุ ก คามที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม ไ ด การเปลี่ ย นทดแทนอุ ป กรณ ที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายทั้งในรูปแบบการจัดหา
อุปกรณที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการลงทุนในสวนของโครงสรางพื้นฐาน ทั้งในสวนของฮารดแวร ซอฟตแวร
แอปพลิเคชั นที่ย ากตอการดู แล ติดตั้ง และมีมูล คาสูง เพื่อใหร ะบบคอมพิว เตอรและเครือขายสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอง ปลอดภัย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําดําเนินการศึกษา วิเคราะห ทบทวน นโยบายและแผน
ดานสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของกรมทรัพยากรน้ํา ใหคําแนะนําคําปรึกษารวบรวมปญหา
ตางๆ บํารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ และระบบที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของ
กรมทรัพยากรน้ํา สํารองขอมูลระบบสารสนเทศและเก็บรักษาขอมูลจราจรคอมพิวเตอรตามพระราชบัญญัติ
ว า ด ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร พ.ศ. 2560 และฝ ก อบรมความรู เ กี่ ย วกั บ การใช ง าน
คอมพิวเตอรและเครือขายเบื้องตน รวมถึงดูแลบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ใหกับเจาหนาที่
กรมทรัพยากรน้ํา เพื่อใหประชาชน องคกรที่เกี่ยวของและบุคลากรกรมทรัพยากรน้ําสามารถใชประโยชนจาก
ขอมูลสารสนเทศผานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของกรมทรัพยากรน้ําไดอยางสะดวก มีประสิทธิภาพ
และเชื่อถือไดตลอดเวลา
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3.6.2 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย สทภ.1-11
กรมทรัพยากรน้ํามีการพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรน้ําเพื่อการบริหารจัดการน้ํามาเปนลําดับ โดยมี
เปาหมายใหเปนระบบสารสนเทศกลางของประเทศ เชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศดานทรัพยากรน้ําในภาพรวม
รวมกับองคกรตางๆ โดยระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 เปนระบบ
เครือขายที่เชื่อมโยงกับหนวยงานสวนกลางผานระบบเครือขาย internet/intranet อุปกรณเครือขายที่ใชงาน
อยูในปจจุบันบางอุปกรณไมสามารถรองรับการใชงานระบบสารสนเทศของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11
ที่มีความตองการในการตอบสนองของระบบเครือขายคอมพิวเตอรตอการเรียกใชงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และขาด
ความพรอมตอการใชงานทําใหเกิดความลาชาในระบบเครือขายคอมพิวเตอร ไมสามารถรองรับการทํางานดาน
ทรัพยากรน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ ที่ผานมาไดดําเนินการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขายสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 1–11 ไปแลวบางสวน แตยังขาดการบํารุง รักษาอยางตอเนื่อง ทําใหระบบสารสนเทศของ
สํานักงานทรั พยากรน้ําภาค 1-11 ไมสามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และมีความชํ ารุดบกพรอง
ในการใชงาน ซึ่ งเจ า หน า ที่ของสํ า นักงานทรัพยากรน้ําภาคไมส ามารถดูแลและแกไขได ทําใหไมส ามารถ
ให บ ริ การแก เ จ า หน า ที่ ของสํ า นั กงานทรั พยากรน้ําภาคไดมีป ระสิทธิภ าพ ดังนั้น จึงมีความจําเปน ในการ
ดําเนินการโครงการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1–11
เพื่อใหสามารถรองรับการใชงานระบบเครือขาย ระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นในอนาคตได
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรั พยากรน้ํ าดํ าเนิ น การจั ด หาอุ ป กรณ เ ครื อขา ยคอมพิ ว เตอร
ใหพรอมใชงานและรองรับระบบสารสนเทศตางๆ อยางตอเนื่องและรวดเร็ว รวมถึงปรับปรุงและบํารุงรักษา
ระบบคอมพิ ว เตอร และเครื อข าย และเครื่ องปรั บ อากาศสํ า หรั บ ห องปฏิ บั ติก ารเครื อ ข ายของสํ า นั กงาน
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ทรัพยากรน้ําภาค 1-11 ดําเนินการจัดเก็ บรักษาขอมูลจราจรคอมพิวเตอรตามพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทํ า ผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร พ.ศ. 2560 และฝกอบรมความรูเกี่ย วกับ การดูแล บริห ารจัดการระบบ
คอมพิ ว เตอร แ ละเครื อ ข า ยให กั บ เจ าหน า ที่สํ า นั กงานทรั พ ยากรน้ํ าภาค 1-11 เพื่ อ ให ป ระชาชน องค ก ร
ที่เกี่ยวของและบุคลากรกรมทรัพยากรน้ําสามารถใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศผานระบบคอมพิวเตอร
และเครือขายของกรมทรัพยากรน้ําไดอยางสะดวก มีประสิทธิภาพและเชื่อถือไดตลอดเวลา
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน
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รายงานงบการเงิน
กรมทรัพยากรน้ํา
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

2564
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

(หนวย : บาท)
2563
(ปรับปรุงใหม)

43,911,811.17
126,549,405.10
23,776,970.94
58,803.08
194,296,990.29

34,789,134.96
162,661,368.27
21,758,232.40
52,881.41
219,261,617.04

2,926,140,768.34
29,947,225,917.65
9,961,204.28
1,787,284,953.62
34,670,612,843.89

2,426,979,114.15
31,441,768,794.19
4,137,145.35
1,082,459,883.03
34,955,344,936.72

34,864,909,834.18

35,174,606,553.76
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กรมทรัพยากรน้ํา
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

2564

(หนวย : บาท)
2563
(ปรับปรุงใหม)

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนีก้ ารคา
เจาหนีอ้ ื่นระยะสัน้
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

190,232,366.37
7,575,691.98
65,256,244.06
263,064,302.41

124,562,363.68
7,575,302.24
72,196,637.12
308,700.00
204,643,003.04

หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

10,871,943.78
3,100,000.00
13,971,943.78
277,036,246.19

10,758,075.78
3,100,000.00
13,858,075.78
218,501,078.82

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
ทุน
รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

451,953,929.02
34,135,919,658.97
34,587,873,587.99

451,953,929.02
34,504,151,545.92
34,956,105,474.94

รวมหนีส้ ินและสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

34,864,909,834.18

35,174,606,553.76
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กรมทรัพยากรน้ํา
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

2564

(หนวย : บาท)
2563
(ปรับปรุงใหม)

รายได
รายไดจากงบประมาณ
รายไดจากเงินกูและรายไดอื่นจากรัฐบาล
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
รายไดอื่น
รวมรายได

6,541,853,216.56
17,402,025.00
16,443,086.75
974,550.00
6,576,672,878.31

4,456,387,630.20
114,840.00
3,674,069.15
754,440.00
4,460,930,979.35

คาใชจาย
คาใชจายบุคลากร
คาบําเหน็จบํานาญ
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย

823,336,464.23
361,173,821.76
15,575,638.00
694,312,072.84
61,038,869.88
33,354,945.08
3,490,108,654.95
1,445,227,632.50
20,776,666.02
6,944,904,765.26

838,079,105.33
345,450,329.56
15,921,922.00
204,609,407.64
41,265,671.95
32,599,926.47
3,885,867,500.79
1,317,870,629.42
19,528,155.71
6,701,192,648.87

รายไดต่ํากวาคาใชจายสุทธิ

(368,231,886.95)

(2,240,261,669.52)
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สวนที่ 4
ผลงานสําคัญอื่น
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1. กรมทรัพยากรน้ํารวมสนับสนุนงานตามพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปด
อาคารพลเอก อรชุน พิบูลนครินทร (ฟอกไต) โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอาคาร พลเอก อรชุน พิบูลนครินทร (ฟอกไต) ณ โรงพยาบาล
เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม การนี้ ทรงกดปุมเปดแพร
คลุมปายอาคารพลเอก อรชุน พิบูลนครินทร (ฟอกไต) ปายหนวยฟอกไตพิบูลสวัสดิ์ และปายโครงการอนุรักษ
ฟ น ฟู แหล งน้ํ าสนั บ สนุ น โรงพยาบาลเทพรัต นเวชชานุกูล จากนั้น ทรงเสด็จ เขาอาคาร พลเอก อรชุน พิบู ล
นครินทร ทอดพระเนตรภายในอาคารหนวยฟอกไต รับฟงการกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการบริการฟอกไต
การจัดหาน้ําสะอาดสําหรับหนวยฟอกไต และการปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงพยาบาลฯ ทรงทอดพระเนตร
ผลงานวิจัยฯ และกิจกรรมหนวยแพทยอาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พรอมทั้งทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝารับ
เสด็ จ ฯ ทรงพระราชทานถุงของขวัญ แก ผู แทนผู ป วยที่ มารับ บริการฟอกไต และทรงปลูกตน คํามอกหลวง
จากนั้นทรงพระดําเนินไปยังรานกาแฟมูลนิธิเวชชานุกูล ทรงตัดแถบแพรรานกาแฟ และทรงทอดพระเนตร
ภายในรานกาแฟ
ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
ภริยาไดรวมเฝารับเสด็จฯ รับพระราชทานของที่ระลึก และกราบบังคมทูลรายงานการดําเนินงานของกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ ม ในการสนั บ สนุ น โรงพยาบาลเทพรั ต นเวชชานุ กู ล เฉลิ ม พระเกี ย รติ
60 พรรษา โดยกรมทรัพยากรน้ํา ไดสนับสนุนการกอสรางแหลงน้ําตนทุนเพื่อใชในการดําเนินการฟอกไตใหกับ
โรงพยาบาลฯ และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดูแลบํารุงรักษาสวนธรรมชาติบําบัด บริเวณ
หนาอาคารพระราชทาน 7 และ 8 ที่ไดจัดทําไวเมื่อปพุทธศักราช 2558 ใหมีสภาพเรียบรอย สวยงาม ตามแนว
พระราชดําริโรงพยาบาลสีเขียว
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินทอดพระเนตรการดําเนินงานโครงการทหารพันธุดี คายเปรมติณสูลานนท จังหวัดขอนแกน
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการดําเนินงานโครงการทหารพันธุดี กองพลทหารมาที่ 3
ค ายเปรมติ ณ สู ล านนท อําเภอน้ํ าพอง จั งหวัดขอนแกน ในการนี้ นายอธิวัฒ น สุคนธประดิษ ฐ รองอธิบ ดี
กรมทรัพยากรน้ํา รวมรับเสด็จและถวายรายงานระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 2 แหง
ในพื้นที่โครงการทหารพันธุดี โดยกรมทรัพยากรน้ําไดสนับสนุนการกอสรางระบบกระจายน้ํา ทําใหสามารถ
กระจายน้ําเขาพื้นที่การเกษตร จํานวน 200 ไร
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สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพั ชรกิติยาภา นเรนทิ ราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพั ชร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงเปดปายโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชางปาหลังตนน้ําภูไท จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จทรงเป ดป ายโครงการอนุรักษฟน ฟู แหลงน้ําชางปาหลังตนน้ําภูไท หมู ที่ 13 ตําบลทาตะเกียบ อําเภอ
ทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม นายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นายภาดล ถาวรกฤชรัตน
อธิบดีกรมทรัพยาน้ํา พรอมขาราชการและเจาหนาที่เฝารวมรับเสด็จ
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชางปาหลังตนน้ําภูไท เปนโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา สนับสนุน
โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ เพื่อเปนแหลงน้ําสําหรับชางปาประมาณ 300-500 เชือก รวมถึงสัตวปาในพื้นที่
บรรเทาปญหาชางปาออกหากินนอกพื้นที่ปา และปรับปรุงระบบนิเวศนใหเกิดสมดุลกลับคืนความสมบูรณตาม
ธรรมชาติ ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ขนาดความจุ 220,000 ลูกบาศกเมตร
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การติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วัน ที่ 5 ตุ ลาคม 2563 พลอากาศเอก ชลิ ต พุ กผาสุก องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและ
ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุงสวาง องคมนตรี
รองประธานอนุกรรมการฯ พรอมดวยคณะอนุกรรมการฯ ประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการตางๆ ผูบริหาร
และบุคลากรกรมทรัพยากรน้ํา ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พรอมรับฟงบรรยายสรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ในพื้นที่จังหวัด
จันทบุรี ประกอบดวย (1) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (คลองภักดีรําไพ) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (2) โครงการอางเก็บน้ําคลองศาลทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลคลองพลู อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี


ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎรธานี

วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและ
ขั บ เคลื่ อ นโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ในพื้ น ที่ ภ าคใต พลเอก เฉลิ ม ชั ย สิ ท ธิ ส าท องคมนตรี
รองประธานอนุกรรมการฯ พรอมดวยคณะอนุกรรมการฯ โดยมีผบู ริหารและบุคลากรกรมทรัพยากรน้ําเขารวม
ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร และ
จังหวัด สุ ราษฎร ธานี จํ านวน 3 โครงการ ไดแก (1) โครงการอาคารอัดน้ํ าคลองดิน แดงพรอมระบบสงน้ํ า
อัน เนื่ องมาจากพระราชดํ าริ (2) โครงการปรับ ปรุงสถานีสู บ น้ําและระบบสงน้ําบ านหั ว เขาอัน เนื่ องมาจาก
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พระราชดําริ บานหัวเขา หมูที่ 1 ตําบลศรีวิชัย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี และ (3) โครงการฝายคลอง
ทากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานชายทา หมูที่ 1 ตําบลคลองพา อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี
 ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี

วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2563 พลอากาศเอก จอม รุงสวาง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการ
ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคกลาง พรอมดวยคณะอนุกรรมการฯ
โดยมีผูบริหารและบุคลากรกรมทรัพยากรน้ํา เปนผูแทนเขารวมลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ใ นเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด ลพบุ รี และจั ง หวั ด สระบุ รี จํ า นวน 4 โครงการ ได แ ก
(1) โครงการเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (2) โครงการอางเก็บน้ําหวย
หินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลเขาดิน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (3) โครงการพัฒนา
พื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลเขาดินพัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี และ (4) โครงการอางเก็บน้ําวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลโคกแสมสาร อําเภอโคกเจริญ
จังหวัดลพบุรี


ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 พลอากาศเอก จอม รุงสวาง องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและ
ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคกลาง พรอมดวยคณะอนุกรรมการฯ ผูบริหารและ
บุคลากรกรมทรัพยากรน้ํ ารว มลงพื้ น ที่ เพื่ อติ ดตามผลการดํ าเนิ น งานโครงการอั น เนื่องมาจากพระราชดําริ
รวมทั้งติดตามผลสัมฤทธิ์จากการบริหารจัดการน้ําตามแนวพระราชดําริในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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ได แ ก (1) โครงการระบายน้ํ า บริ เวณรอบสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ อํ าเภอเมื อ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (2) โครงการคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ


ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดปตตานี

วันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและ
ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นที่ภาคใต พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธาน
อนุกรรมการฯ พรอมดวยคณะอนุกรรมการฯ ประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการตาง ๆ ผูบริหารและบุคลากร
กรมทรัพยากรน้ํา รวมลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดยะลา
และจังหวัดปตตานี ไดแก โครงการอางเก็บน้ําลําพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลลําพะยา อําเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา โครงการจัดหาน้ําใหราษฎรตําบลทรายขาวอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานควนลังงา
หมูที่ 4 ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี พรอมรับฟงบรรยายสรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดปตตานี จํานวน 4 โครงการ ประกอบดวย โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จํานวน 1 โครงการ คื อ โครงการฝายทดน้ํ าคลองช องเรืออัน เนื่องมาจากพระราชดําริ บ านตน ซาน (บ าน
ทรายขาวตก)หมูที่ 5 ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ในพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว จํ า นวน 3 โครงการ ได แ ก (1) โครงการท อ ระบายน้ํ า วั งพลายบั ว อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี (2) โครงการกอสรางอาคารบังคับน้ํา
บานทุงนาพรอมระบบสงน้ํา ตําบลนาประดู อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี และ (3) โครงการจัดหาน้ําใหราษฎร
ตําบลทรายขาวอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานหลวงจันทร หมูที่ 2 บานควนลังงา หมูที่ 4 บานตกวัด หมูที่ 5
และบานลําอาน หมูที่ 6 ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี นอกจากนี้ ไดเยี่ยมชมและดูสภาพ
พื้นที่โครงการของเกษตรกรที่ไดรับประโยชนจากโครงการฯ
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ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วั น ที่ 19 มี น าคม 2564 นายจรั ล ธาดา กรรณสู ต องคมนตรี ประธานอนุ ก รรมการติ ด ตามและ
ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอําพน กิตติอําพน องคมนตรี
รองประธานอนุกรรมการฯ พรอมดวยคณะอนุกรรมการฯ ประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการตางๆ ผูบริหาร
และบุคลากรกรมทรัพยากรน้ํา รวมลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่
จังหวัดสกลนคร พรอมรับฟงบรรยายสรุปผลการดําเนินงานโครงการ ไดแก โครงการประตูระบายน้ําลําน้ําพุง –
น้ําก่ํา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานตองโขบ ตําบลตองโขบ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร และ
โครงการปรับปรุงทํานบดินพรอมอาคารประกอบอางเก็บน้ําภูเพ็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลนาหัวบอ
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 1/2564

วั น ที่ 29 มี น าคม 2564 นายภาดล ถาวรกฤชรั ต น อธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรน้ํ า และเจ า หน า ที่
กรมทรัพยากรน้ําเขารวมการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ครั้งที่ 1/2564 ณ หองประชุม 101 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนประธานการประชุม
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2. งานตางประเทศดานทรัพยากรน้ํา
2.1 การประชุมคณะทํางานอาเซียนดานการจัดการทรัพยากรน้ํา ครั้งที่ 21
กรมทรัพยากรน้ําในฐานะหนวยประสานงานหลักในคณะทํางานอาเซียนดานการจัดการทรัพยากรน้ํา
(ASEAN Working Group on Water Resources Management : AWGWRM) ของประเทศไทย ซึ่ ง เป น
หนึ่งในคณะทํางานภายใตกรอบความรวมมือเจาหนาที่อาวุโสดานสิ่งแวดลอม (ASEAN Senior Officials on
the Environment : ASOEN) เป นเจาภาพจัดการประชุมคณะทํางานอาเซียนดานการจัดการทรัพยากรน้ํ า
ครั้งที่ 21 (21st AWGWRM) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ผานระบบการประชุมออนไลน ซึ่งตามธรรมเนียม
ปฏิบัติของอาเซียนประเทศสมาชิกจะเวียนเปนเจาภาพจัดการประชุมตามลําดับอักษรชื่อประเทศ การประชุม
ดังกลาวมี ดร. อินทวี อัคราช อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปนประธาน
การประชุม นายอธิวัฒน สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เปนประธานรวมของการประชุม และ
มีผูแทนระดับ อธิบดีห รือเทียบเทาจากประเทศสมาชิกอาเซียน สํานักงานเลขาธิการอาเซียนและหนวยงาน
คูเจรจาเขารวมการประชุม
ในการประชุมไดติดตามความคืบหนาการดําเนินงานของคณะทํางาน ผูแทนประเทศสมาชิกอาเซียน
และหนวยงานคูเจรจาไดรายงานผลการดําเนินภายใตแผนปฏิบัติการอาเซียนดานสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559-2568
(ASEAN Strategic Plan on Environment (ASPEN) 2016-2025) ตลอดจนรวมหารือแผนงานการดําเนินงาน
และโครงการความร ว มมื อ ในระยะต อ ไป ในส ว นของกรมทรั พ ยากรน้ํ าได ร ายงานความคื บ หน ากิ จ กรรม
การพัฒ นาแนวทางการอนุ รักษ ทรัพยากรน้ํ าอาเซีย น ซึ่ งเป นกิ จกรรมภายใตแผนงานที่ 3 : การอนุ รักษ น้ํ า
ซึ่งมุงเนนมิติการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา โดยใชแนวคิดหลักในการดําเนินการ คือ “นิเวศวิทยาภูมิทัศน”
(Landscape ecology) ซึ่ งจะมี กิจ กรรมที่ ดําเนิน การระหวางป พ.ศ. 2564 - 2568 ได แก การแลกเปลี่ ย น
ขอมูลองคความรู การศึกษาและทบทวนการอนุรักษทรัพยากรน้ําในประเทศสมาชิกอาเซียน การพัฒนาคูมือ
หรือแนวทางการอนุรักษทรัพยากรน้ํา และการจัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในประเทศสมาชิกอาเซียน
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2.2 การประชุมเรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่ มศักยภาพของแหลงน้ําเพื่ อการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอาศัยแนวทางธรรมชาติ และการลดความเสี่ยงจากอุทกภัย
กรมทรัพยากรน้ํ า รว มกั บ สถาบั น IHE Delft Institute for Water Education แหงราชอาณาจักร
เนเธอรแลนด ไดจั ดการประชุ มทางออนไลน เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกั บการเพิ่ มศั กยภาพของแหล งน้ํ าเพื่อการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอาศัยแนวทางธรรมชาติ และการลดความเสี่ยงจากอุทกภัย
เมื่ อ วั น ที่ 24 มี น าคม 2564 ณ ห อ งประชุ ม สายชล กรมทรั พ ยากรน้ํ า และผ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิด ตัวอยางและประสบการณเกี่ยวกับการเพิ่ม
ศักยภาพของแหล งน้ํ า ซึ่ งเป นการประยุ กตใชแนวทางธรรมชาติเพื่อการปรับ ตัวต อการเปลี่ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการลดความเสี่ย งจากอุ ทกภัยและนํ าไปประยุกต ใช ในการปฏิบั ติงานต อไป โดยผู เชี่ ยวชาญ
เนเธอรแลนด ได บ รรยายเกี่ย วกับ แนวทางการบริห ารจั ดการน้ํ าที่ส อดคล องกั บ ธรรมชาติภ ายใตห ลักความ
ปลอดภัยและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน การเติมทรายเพื่อปกปองชายหาด การเพิ่มศักยภาพของแหลงน้ํา
เพื่ อรองรับ น้ําหลาก แนวคิ ด ในการเพิ่ มศั กยภาพของแหลงน้ํ าเกิ ดขึ้ น ภายหลั งจากที่ ป ระเทศเนเธอรแลนด
ประสบปญหาอุทกภัยครั้งใหญ โดยการศึกษาระบบของแมน้ํา การออกแบบโครงสราง และการฟนฟูแมน้ํา
ลําคลองใหมีพื้นที่เพิ่มขึ้น เชน การลดระดับที่ราบน้ําทวมถึง การยายคันกั้นน้ํา การสรางทางน้ําไหลเมื่อน้ําขึ้น
เต็มที่ การเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ํา ซึ่งมาตรการเหลานี้จะชวยในการรับมือกับอุทกภัย รวมทั้งรักษา
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
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3. รางวัลแหงความภาคภูมิใจของกรมทรัพยากรน้ํา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก ดังนี้

1) รางวั ล เลิ ศ รั ฐ สาขาบริ ก ารภาครั ฐ ประเภทบู ร ณาการข อ มู ล เพื่ อ การให บ ริ ก าร
ผลงาน “ระบบบูรณาการขอมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ํา”
หนวยงานมอบรางวัล : คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ผูมอบรางวัล : นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
วันที่รับมอบรางวัล : 16 กันยายน 2564
ประเภทรางวั ล ที่ ได รั บ : ประเภทบู ร ณาการข อ มู ล เพื่ อ การให บ ริ ก าร
ระดับดี

2) รางวัลองคกรตนแบบดานสิทธิมนุษยชน ประจําป 2564
หนวยงานมอบรางวัล : นายกรัฐมนตรี (กระทรวงยุติธรรม)
ผูมอบรางวัล : นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
วันที่รับมอบรางวัล : 29 กันยายน 2564
ประเภทรางวัลที่ไดรับ : องคกรตนแบบดานสิทธิมนุษยชน (รางวัลชมเชย)
ประเภทภาครัฐสวนกลาง

3) รางวัลองคกรคุณธรรมตนแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงานมอบรางวัล : กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา รวมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผูมอบรางวัล : นายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล อ ม ประธานอนุ ก รรมการส งเสริ ม คุ ณ ธรรมกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วันที่รับมอบรางวัล : 17 พฤศจิกายน 2564
ประเภทรางวัลที่ไดรับ : ระดับองคกรคุณธรรมตนแบบ
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4. กรมทรัพยากรน้ํารวมลงนาม MOU กับหนวยงานตางๆ
การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ โดยการสรางเครือขายความรวมมือ
กับหนวยงานภายนอก เปน กลไกสําคัญในการขับ เคลื่อนใหภารกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ยึดหลักการผสานประโยชนและความชํานาญซึ่งกันและกัน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวาง
กรมทรัพยากรน้ํากับหนวยงานภายนอก เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการ ในดานการใชขอมูลเชิงพื้นที่และ
เทคโนโลยีภู มิสารสนเทศรวมกัน เพื่อการจัดการน้ําตนทุ นและความตองการใชน้ํา นําไปสูการวางแผนการ
จัดการทรัพยากรน้ําที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสมดุลอยางเหมาะสมและยั่งยืน โดยรวมลงนามบันทึกขอตกลงฯ
กับหนวยงานตางๆ ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่
21 มกราคม 2564 ณ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา ลงนามโดย ผูชวยศาสตราจารย
ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝายทรัพยสินและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนายภาดล
ถาวรกฤชรัตน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา

2) กองทัพ อากาศ จั ดพิ ธีล งนามบัน ทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการใหบ ริการขอมูล
ภูมิสารสนเทศ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 ณ หองรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร ลงนามโดย พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผู บัญ ชาการทหารอากาศ และนายภาดล
ถาวรกฤชรัตน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
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5. กิจกรรมเดนในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลงพื้นที่เปดโครงการอางเก็บน้ํา
แมรําพัน จังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปนประธานเปดโครงการอางเก็บน้ําแมรําพันพรอมระบบกระจายน้ํา บานวังหาด ตําบลตลิ่งชัน
อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยไดเนนย้ําใหทุกภาคสวนรวมมือกันรักษาปาตนน้ํา ซึ่งเปนแหลง
กักเก็บ น้ําสําคัญของประเทศ สําหรับโครงการอางเก็บน้ํ าแมรําพั นเปน โครงการพัฒ นาแหลงน้ําขนาดกลาง
ดําเนินการกอสรางและพัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ํา ศักยภาพในการเก็บกักน้ําทั้งโครงการ ประมาณ 6.758
ลานลูกบาศกเมตร แบงเปน 2 อาง คือ อางบน มีความจุเก็บกัก 5.625 ลานลูกบาศกเมตร และอางลาง ความจุ
เก็บกัก 1.133 ลานลูกบาศกเมตร เปนแหลงน้ําตนทุนสําหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่กวา 2,500
ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชนกวา 3,500 ไร อีกทั้งยังเปนแหลงกักเก็บน้ําสํารองเพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม
ชวยชะลอน้ํา ลดการเกิดอุทกภัยในฤดูน้ําหลาก เปนแหลงกักเก็บน้ําสํารองไวปองกันไฟปา ฟนฟูระบบนิเวศ
ของปาตนน้ํา ชวยสรางงานชุมชนและลดการอพยพการยายถิ่นฐานเขาสูเมือง
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนน้ําตนทุน ฝกอาชีพ สรางคนดีคืนสังคม
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พรอมคณะผูบริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานโครงการกอสรางระบบกระจายน้ํา
ดวยพลังงานแสงอาทิตยศูนยฝกอาชีพเรือนจําชั่วคราวบานหวยเตย (วัดพัชรกิติยาภาราม) หมูที่ 3 ตําบลหนองหวา
อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู ดําเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ํา เพื่อสนับสนุนน้ําตนทุนในศูนย
ฝกอาชีพเรือนจําชั่วคราว สงเสริมใหผูตองราชทัณฑชั้นเยี่ยมไดฝกอาชีพและมีพื้นฐานในอาชีพเกษตรกรรม
มีอาชีพหลังจากการพนโทษออกไปสูสังคม สนับสนุนน้ําตนทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ําเพื่อการเกษตร และ
การแกปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง สนับสนุนศูนยเรียนรูคนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดําริบาน
ห ว ยเตย และส งเสริม การใช พ ลั งงานสะอาดและเป น มิ ตรกับ สิ่งแวดลอ ม ในการนี้ นายวราวุธ ศิ ล ปอาชา
ไดกลาวทักทายและมอบถุงยังชีพเปนขวัญกําลังใจใหกับผูตองราชทัณฑชั้นเยี่ยม
ทั้งนี้ โครงการดังกลาวไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ชุมชน วัดพัชรกิติยาภาราม
เรือนจําชั่วคราวบานหวยเตย กรมราชทัณฑ และผูตองราชทัณฑชั้นเยี่ยมในการดูแลบํารุงรักษาเพื่อใหโครงการ
มีความยั่งยืน
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงาน
โครงการปรับปรุงฟนฟูหนองปลาหมอ จังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานโครงการปรับปรุงฟนฟูหนองปลาหมอ ตําบลยานยาว อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย ซึ่งกรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เพื่อเปนแหลงน้ํา
ตนทุนสําหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ชวยรักษาระบบนิเวศของแหลงน้ํา เปนแหลงเพาะพันธุปลา
น้ําจืดและเปนแหลงน้ําแกมลิงบรรเทาปญหาอุทกภัยและน้ําแลงในพื้นที่ อีกทั้งยังเปนแหลงพักผอนหยอนใจ
เป น สถานที่ อ อกกํ า ลั ง กายของชุ ม ชน โดยโครงการดั ง กล า ว กรมทรั พ ยากรน้ํ า ได บู ร ณาการร ว มกั บ
กรมชลประทานเขาดําเนินการปรับปรุงฟนฟู เพื่อเพิ่มความจุกักเก็บจนสามารถเก็บกักน้ําไดรวมทั้งหมด 3.5
ลานลูกบาศกเมตร จนเปนแหลงน้ําแกมลิงที่สําคัญรองรับน้ําจากแมน้ํายมสายเกา ลดปญหาอุทกภัย และเปน
แหลงน้ําตนทุนสําหรับการเพาะปลูกในฤดูแลง สรางประโยชนใหประชาชนกวา 197 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่
การเพาะปลูกและการเกษตรกวา 2,000 ไร ซึ่งกรมทรัพยากรน้ําไดวางแผนโครงการระบบกระจายน้ําดวย
พลังงานแสงอาทิตยในอนาคตเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากแหลงน้ําไดมากยิ่งขึ้น
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลงพื้ นที่เปดโครงการกอสราง
ระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยหนองปลาไหลแหงที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปนประธานในพิธีเปดโครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยหนองปลาไหล
แห งที่ 2 บ านหนองบุ ญ ชู หมู ที่ 17 ตํ าบลกูท อง อําเภอเชี ย งยื น จั งหวัด มหาสารคาม ดําเนิ น การโดยกรม
ทรัพยากรน้ํา เพื่อเพิ่มแหลงน้ําตนทุนและกระจายน้ําใหกับพื้นที่ สําหรับการอุปโภคบริโภค และการทําเกษตร
เลี้ยงสัตว การปลูกพืชใชน้ํานอย โดยเฉพาะการปลูกหมอนเลี้ยงไหม ซึ่งสรางชื่อเสียงใหแกชุมชนและจังหวัด
มหาสารคาม โดยครอบคลุมพื้ นที่ การเกษตรบ านหนองบุญ ชู จํานวน 152 ไร (ศักยภาพในการกระจายน้ํ า
ทั้งหมด 250 ไร) ประชาชนในพื้นที่ไดรับประโยชน 233 ครัวเรือน
นอกจากนี้ระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยยังชวยลดคาใชจายในครัวเรือน สงผลใหชีวิตและ
ความเปนอยูของประชาชนดีขึ้น โดยมีกลุมผูใชน้ําบานหนองบุญชู และกลุมวิสาหกิจชุมชนรวมกันดูแลแหลงน้ํา
และระบบกระจายน้ํา
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมติดตามพื้นที่โครงการพัฒนาแหลงน้ํา
6 ตําบล จังหวัดลพบุรี เสริมระบบกระจายน้ําพรอมฟนฟูสวนปาจําปสิรินธร
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ติดตามโครงการพัฒนาแหลงน้ําพื้นที่อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี ซึ่งโครงการดังกลาว กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ําดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําแบบบูรณาการรวมกับ
หนวยงานในพื้นที่ อาทิ กรมชลประทาน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สมาคมชาวไรออย โรงงานน้ําตาล และประชาชนจังหวัดลพบุรี เพื่อเปนการเพิ่มน้ําตนทุน แกไขปญหาภัยแลง
และขาดแคลนน้ําครอบคลุมตั้งแต ตน น้ําไปจนถึงปลายน้ํา ฟ น ฟู ระบบนิ เวศบริเวณสวนปาจําป สิริน ธรซึ่งมี
แหงเดียวในโลก และสงเสริมเกษตรกรรมในพื้นที่
กรมทรัพยากรน้ําเริ่มพัฒนาโครงการดังกลาวตั้งแตป พ.ศ. 2561 โดยไดดําเนินการกอสรางสถานีสูบน้ํา
จํานวน 3 สถานี จัดทําระบบทอสงน้ําพรอมอาคารประกอบ จํานวน 52,117 เมตร สรางสระกระจายน้ําจํานวน
6 สระ และพั ฒ นาระบบไฟฟ าพร อมเครื่องกล ทํ าให ป ระชาชนในพื้ น ที่ 6 ตําบลของอําเภอท าหลวงได รั บ
ประโยชนและมีน้ําใชในพื้ นที่อยางเพียงพอ ครอบคลุมพื้นที่กวา 32,500 ไร ไดแก ตําบลแกงผักกูด จํานวน
5,000 ไร ตํ า บลทะเลวั งวั ด จํ า นวน 8,000 ไร ตํ าบลซั บ จํ าปา จํ านวน 6,500 ไร ตํ าบลท า หลวง จํ านวน
10,000 ไร ตําบลหนองผักแวน จํานวน 2,500 ไร และตําบลหัวลํา จํานวน 500 ไร
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงาน
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํากุดเมืองฮาม พรอมระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย
จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พรอมคณะผูบริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํากุด
เมืองฮาม พรอมระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย บานกุดเมืองฮาม หมูที่ 5 ตําบลกุดเมืองฮาม อําเภอ
ยางชุ มน อย จั งหวัดศรี ส ะเกษ ซึ่ งดํ าเนิ น การโดยกรมทรั พยากรน้ํา ฟน ฟูพ้ื น ที่ ความยาวรวมประมาณ 3.9
กิโลเมตร เปนแกมลิงไวกักเก็บน้ําใหประชาชนในพื้นที่เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร เพิ่มปริมาณน้ํา
ตนทุน 2.65 ลานลูกบาศกเมตร ทั้งนี้การวางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนโครงการตอยอด
เพื่อใหสามารถนําน้ํามาใชประโยชนไดอยางเต็มศักยภาพ ตามนโยบายรัฐบาลพรอมทั้งการสงเสริมใหเกษตรกร
ปลูกพืชผักในครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่ใชน้ํานอย ชวยลดตนทุนและเพิ่มรายไดใหเกษตรกร

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลงพื้นที่เปดโครงการและติดตาม
การดําเนินงานโครงการอนุรักษ ฟนฟูแหลงน้ําหนองบอ-หนองแข พรอมระบบกระจายน้ําดวย
พลังงานแสงอาทิตย จังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พรอมคณะผูบริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่เปดโครงการและติดตามการดําเนินงานโครงการอนุรักษ
ฟนฟูแหลงน้ําหนองบอ - หนองแข พรอมระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
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บานนาเวียง หมูที่ 6, 11 ตําบลกูจาน อําเภอคํ าเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร ดําเนิน การโดยกรมทรัพยากรน้ํ า
เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ําใหกลุมเกษตรกรสามารถนําน้ําไปใชในการเพาะปลูกพืชไร พืชสวน พืชผักสวนครัว
สรางรายไดเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว โดยเนนการปลูกพืชอายุสั้น ใชน้ํานอย สรางมูลคาเพิ่ม สรางงาน ลดการละทิ้ง
ถิ่นฐานไปทํางานนอกพื้นที่ ลดตนทุนการผลิตใหกับวิสาหกิจชุมชน โดยมีคณะกรรมบริหารกลุมผูใชน้ําและ
สมาชิกกลุมผูใชน้ํารวมกันดูแลบํารุงรักษา ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1,190 ไร และประชาชนไดรับ
ประโยชน 387 ครัวเรือน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหาร
จัดการน้ําหนองหาร จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล อม พรอมคณะผู บ ริห ารกระทรวง ลงพื้ น ที่ ติด ตามความก าวหน าในการอนุ รักษ ฟน ฟู พื้ น ที่ ชุ มน้ํ า
หนองหาร จังหวัดสกลนคร และการแกปญหาภัยแลงจังหวัดสกลนคร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยหนองหาร
จังหวัดสกลนคร เปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ เปนแหลงที่อยูอาศัยของนก ปลา และสิ่งมีชีวิต
หลากหลายสายพันธุ ชุมชนในพื้นที่เมืองสกลนครและโดยรอบใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่โดยรอบหนองหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะ
ฝนแลงและฝนทิ้งชวงในปจจุบัน สงผลกระทบตอเกษตรกรรม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และพฤติกรรมการใชน้ํารวม
ไปถึงคุณภาพของน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดสนับสนุนการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
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ธรรมชาติเพื่ อเพิ่มน้ําตน ทุน ใหกับประชาชน และแกไขป ญหาการขาดแคลนน้ํ าให กับ ประชาชนพื้น ที่ชุมน้ํ า
หนองหาร

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงาน
โครงการฟนฟูแหลงน้ําลําสมุห จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานโครงการฟนฟูแหลงน้ําลําสมุห จังหวัดสุพรรณบุรี โดยลําสมุหเปน
แหลงน้ําที่สําคัญในพื้นที่อําเภอเมืองสุพรรณบุรีและบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตําบล
ไดแก ตําบลโคกโคเฒา ทาระหัด ไผขวาง จระเขใหญ และตนคราม เปนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรกรรม เปนที่อยู
อาศัยและเพาะพันธุของสัตวน้ํา สภาพปจจุบันตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมหนาแนนจนไมสามารถกักเก็บน้ํา
ไวใชไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ในชวงฤดูฝน มักเกิดน้ําหลากในพื้นที่เนื่องจากเปนพื้นที่ลุมต่ํารองรับน้ําหลาก
ที่ ไหลรวมมาจากทุ งบางปะหั น ผ า นคลองสามกั๊ ก และคลองทั บ น้ํ า ส งผลให ฤ ดู ฝ นมั ก เกิ ด น้ํ าท ว ม พื้ น ที่
ทําการเกษตรไดรับความเสียหายเปนประจําทุกป ดังนั้นเพื่อเปนการสรางความมั่นคงของน้ําภาคการเกษตร
และเป น การแก ไ ขป ญ หาให กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
โดยกรมทรัพยากรน้ําจึงดําเนินการพัฒ นาแหลงน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ํา โดยการขุดลอกแหลงน้ํา
ลําสมุห พรอมกอสรางอาคารทางน้ํ าเข า-ออก และปรับ ปรุงภูมิทัศนโดยรอบ ซึ่งเป น การบริห ารจัด การน้ํา
แบบผสมผสาน (Integrated Water Resources management) ตามแนวทางยุทธศาสตรชาติในการจัดการน้ํา
ทั้งระบบ เพื่อเพิ่มความมั่นคงดานทรัพยากรน้ําของประเทศ
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เมื่อดําเนินโครงการฯ แลวเสร็จ คาดวาจะบรรเทาปญหาอุทกภัย พื้นที่ประมาณ 9,375 ไร เพิ่มน้ํา
ตนทุน 1.27 ลานลูกบาศกเมตร และบรรเทาปญหาภัยแลงครอบคลุมพื้นที่เกษตร 4,200 ไร ประชาชนไดรับ
ประโยชน จํานวน 165 ครัวเรือน (660 คน) ทั้งยังเปนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาเปนแหลงพักผอนหยอนใจ
อีกดวย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงาน
โครงการฟนฟูแหลงน้ําบึงปลายน้ํา จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมลงพื้นที่ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบึงปลายน้ํา หมูที่ 4
ตํ า บลสระแก ว อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี โดยบึ ง ปลายน้ํ า เดิ ม มี ส ภาพตื้ น เขิ น มี ค ลองระบายน้ํ า
ชลประทาน (คลองระบายสามชุก 2) ผานกลางบึง ในฤดูน้ําหลากจะมีน้ําระบายมาจากทุงดอนเจดียและเขื่อน
กระเสียวจํานวนมาก ในฤดูแลงเกิดการขาดแคลนน้ํา โดยเฉพาะชวงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม สงผลให
ประชาชนขาดน้ําสําหรับการเกษตรและขาดแคลนน้ําตนทุนเพื่อผลิตน้ําประปาหมูบานสําหรับอุปโภคบริโภค
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ํา จึงดําเนินการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เก็บกัก สอดคลองตามแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการฟนฟูและพัฒนาแหลงน้ําและ
ระบบกระจายน้ําในพื้นที่แลงของจังหวัดสุพรรณบุรี เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ํา ตามแนวทาง
ยุทธศาสตรในการสงเสริม อนุ รักษ ฟ น ฟู แหลงน้ําธรรมชาติ และพั ฒ นาความมั่น คงการเกษตร รองรับ การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและชุมชนอยางพอเพียง เมื่อดําเนินโครงการฯ แลวเสร็จ คาดวาจะเพิ่มปริมาณน้ําตนทุน
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ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกวา 3,000 ไร เปนแหลงน้ําอุปโภคบริโภค ประชาชนไดรับประโยชน จํานวน 2,700
ครัวเรือน (10,800 คน) ปริมาณน้ําเก็บกักรวม 2.15 ลานลูกบาศกเมตร พรอมเสริมระบบน้ําใตดินระดับน้ําตื้น
ชวยแกปญหาน้ําทวมและกักเก็บน้ําไวในชั้นใตดินชวยลดการขาดแคลนน้ําในหนาแลง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ
ปรับปรุงฟนฟู “คลองเจ็กสี” จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดําเนินงานโครงการปรับปรุงฟนฟูคลองเจ็กสี จังหวัดเพชรบุรี และพบปะ
พูดคุยกับผูแทนกลุมผูใชน้ําในพื้นที่โครงการ โดยคลองเจ็กสีเปนคลองสาขาที่รับน้ําจากแมน้ําเพชรบุรี ไหลผาน
พื้นที่ 4 ตําบล ประกอบดวย ตําบลนาวุง ตําบลชองสะแก ตําบลโพพระ และตําบลบางแกว ประชาชนในพื้นที่
ใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และทําการเกษตร แตเดิมคลองแหงนี้มีสภาพตื้นเขินประกอบกับมีการกอสราง
ท อลอด ซึ่งถื อเป น สิ่งกี ดขวางทางน้ํ า สงผลใหพื้น ที่ทายน้ําประสบป ญ หาการขาดแคลนน้ํา ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการตรวจสอบพื้นที่
ทําการขุด ลอกสรางพื้ น ที่ กักเก็ บน้ํ า และกอสรางอาคารท อเหลี่ย ม ป จ จุบั น การดํ าเนิ น การแลวเสร็จ ทํ าให
สามารถกระจายน้ําสูประชาชนกวา 263 ครัวเรือนมีน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค และพื้นที่เกษตรกวา 923 ไร
ไดรับประโยชนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําปองกันปญหาน้ําทวมในพื้นที่
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สวนที่ 5
ภาคผนวก
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คําสัง่ แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาการจัดทํารายงานประจําปของกรมทรัพยากรน้าํ
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายภาดล ถาวรกฤชรัตน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
นายพสิษฐ เอี๋ยวพานิช รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
หนวยงานสนับสนุนขอมูล
สํานักผูตรวจราชการ
สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
สํานักพัฒนาแหลงน้ํา
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