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ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน 
 

วิสัยทัศน 

“องคกรหลักบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝนอยางพอเพียง สมดุล และยั่งยืน  

โดยหลักประชารัฐภายในป 2580” 

 

คานิยม 

มุงผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ประสานสามัคคี 

 

ภารกิจ 

กรมทรัพยากรน้ํา เปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2545 

และ พ.ศ. 2551 มีภารกิจเก่ียวกับการเสนอแนะในการจัดทํานโยบายและแผนและมาตรการท่ีเก่ียวของ 

กับทรัพยากรน้ํา บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู รวมท้ัง ควบคุม ดูแล กํากับ ประสาน ติดตาม 

ประเมินผล และแกไขปญหาเก่ียวกับทรัพยากรน้ํา พัฒนาวิชาการ กําหนดมาตรฐาน และถายทอดเทคโนโลยี

ดานทรัพยากรน้ํา ท้ังระดับภาพรวมและระดับลุมน้ํา เพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ําท่ีเปนเอกภาพและยั่งยืน 

ประกอบกับหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีคําสั่งท่ี 46/2560 สั่ง ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2560 และ  

ท่ี 2/2561 สั่ง ณ วันท่ี 22 มกราคม 2561 จัดต้ังสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติข้ึน เพ่ือเปนหนวยงานหลักดาน

นโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ โดยตัดโอนภารกิจและอัตรากําลังของกรมทรัพยากรน้ํา

ในดานงานเสนอแนะนโยบายและแผนทรัพยากรน้ําในภาพรวมของประเทศ งานจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการ

ทรัพยากรน้ําของประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับขามลุมน้ํา การประสานความรวมมือกับ

ตางประเทศและองคกรระหวางประเทศดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําการติดตามประเมินผล การปฏิบัติ

หนาท่ีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ  

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 กําหนดใหกรมทรัพยากรน้ํามีหนาท่ีภายใตหมวด 1 

ทรัพยากรน้ํา หมวด 4 การจัดสรรน้ําและการใชน้ํา หมวด 6 การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ํา

สาธารณะ และหมวด 8 ความรับผิดทางแพงในกรณีท่ีทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ 
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พันธกิจ 

1. จัดทําแผน มาตรการ ขอเสนอแนะ สงเสริม สนับสนุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

แบบบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน  

2. กํากับ ดูแล ควบคุม และบังคับใชกฎหมายในสวนท่ีเก่ียวของ 

3. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา รักษาสมดุลทรัพยากรน้ําโดยคํานึงถึงระบบนิเวศ 

4. สนับสนุนการบริหารจัดการน้ําอุปโภคบริโภค ดวยเทคโนโลยี มาตรการและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

รวมท้ังการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5. พัฒนาองคความรู งานวิจัย ดานอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

6. ติดตาม เฝาระวัง คาดการณ แจงขอมูลเพ่ือการเตือนภัย และจัดการสภาวะวิกฤติ 

 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน 

1. พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพ่ือการบริหารจัดการน้ํา และการกํากับ ดูแล ควบคุม 

ใหเปนไปตามกฎหมาย 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ํา ปรับปรุงสิ่งกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ําท่ีมีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพ 

และความพรอมในการใชงาน 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา คาดการณ เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤต รวมถึงการรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

4. อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ํา เพ่ือตอบสนองความตองการใชน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน 

รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพ้ืนท่ีชุมน้ํา 

5. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา 

6. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไกการมีสวนรวมของกลุมเครือขายผูใชน้ําในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา 

7. บริหารจัดการน้ําในภาวะวิกฤติ และภาวะปกติ นอกเขตชลประทาน หรือในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน 

 

แผนงานและเปาหมาย 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

1) เปนคาใชจายในการดําเนินการภาครัฐ 

2. แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

1) พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพ่ือการบริหารจัดการน้ํา และการกํากับ ดูแล ควบคุม

ใหเปนไปตามกฎหมาย 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ํา ปรับปรุงสิ่งกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ํ าท่ี มีอยู เดิมให มี

ประสิทธิภาพและความพรอมในการใชงาน 
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3) เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา คาดการณ เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤติ รวมถึงการรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

3. แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรัพยากรน้ํา 

1) อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ํา เพ่ือตอบสนองความตองการใชน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน 

รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพ้ืนท่ีชุมน้ํา 

2) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา 

3) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไก การมีสวนรวมของกลุมเครือขายผูใชน้ําในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา 

4. แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

1) บริหารจัดการน้ําในภาวะวิกฤติ และภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน 
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ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรชาติสูแผนงานกรมทรัพยากรนํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(2560-2564) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนา

อยางย่ังยืน 

แผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป 
ดานท่ี 1 การจัดการน้ําอุปโภค 

ดานท่ี 2 การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต 

ดานท่ี 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

ดานท่ี 4 การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

ดานท่ี 6 การบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(2561-2580) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 
ตอส่ิงแวดลอม 

ประเด็นท่ี 1 สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

ประเด็นท่ี 5 พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตร 
ตอส่ิงแวดลอม 

 
 

เปาหมาย 
การใหบริการกระทรวง 

 

สรางความม่ันคงดานทรัพยากรน้ํา 

แผนงาน 
กรมทรัพยากรน้ํา 

 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
2. แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม 
3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
4. แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการสรางการเตบิโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

เปาหมายการใหบริการ 

กรมทรัพยากรน้ํา 

 

1. พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพ่ือการบริหารจัดการน้ํา 
และการกํากับ ดูแล ควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ํา ปรับปรุงสิ่งกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ท่ีมีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพ และความพรอมในการใชงาน 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา คาดการณ เตรียมการและจัดการสภาวะ
วิกฤต รวมถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

4. อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ํา เพ่ือตอบสนองความตองการใชน้ํา
ในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพ้ืนท่ีชุมน้ํา 

5. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา 

6. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาเคร่ืองมือกลไกการมีสวนรวมของกลุมเครือขายผูใชน้ํา
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

7. บริหารจัดการน้ําในภาวะวิกฤติ และภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือใน
พ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน 

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (23 แผน) 

ประเด็นท่ี 19 การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 
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ผูบริหารองคกร 

(สลก. ดําเนินการตอ) 
 

 
 

นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน อธิบดี 
นายอธิวัฒน  สุคนธประดิษฐ รองอธิบดี 
นายสมฤทธิ์  วิไลพรรัตนา รองอธิบดี 
นายสาธิต  ส่ือประเสริฐสุข  รองอธิบดี 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

7 

 

 
 

นางสาวอมรรัตน  พุมศรีพักตร หัวหนาผูตรวจราชการกรม 

นางสาวฉัฐสุรีย  หาญวงศ ผูตรวจราชการกรม 

นายกิตติ  จันทรสอง  เลขานุการกรม 

นายยรรยงค  อินทฤทธิ์  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา 

นายการุณย  เปรมวุติ  ผูอํานวยการสํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

นายจิรวัฒน  ระติสุนทร  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและประสานมวลชน 

นายนิรุติ  คูณผล  ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ํา 

นายประยุทธ  ไกรปราบ  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ํา 

นางจรรยา  ไตรรัตน  ผูอํานวยการสํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ 

นายธีระชุณ  บุญสิทธิ์  ผูอํานวยสํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา 

นายมงคล  หลักเมือง  ผูอํานวยการศูนยปองกันวิกฤติน้ํา 

นางสาวพสชนัน  สุภาคกุลธร ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

นางสาวชมพูนุช  ดลสุขเลิศ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

นางสาวณัฐกาญจน  แซตั้ง ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน 

นายธงชัย  ล้ิมสงวน นิติกรชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย 

ปฏิบัติหนาท่ีราชการผูอํานวยการกลุมนิติกร 
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นายนิทัศน  สุดดีพงษ  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 

นายพิสิทธิ์  ทิพยโอสถ  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 

นายชูชาติ  นารอง  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 

นายโอภาส  ถาวร  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4 

นายพสิษฐ  เอ๋ียวพานิช  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 

นายสุเมธ  สายทอง  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 

นายเวสารัช  โสภณดิเรกรัตน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 

นายสุทัศน  นุยเล็ก  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8 

นายนิมิตร  โคตรบัว  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 

นายสาธิต  รัตนสิงห  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 10 

นายวิเวช  สุทธิประภา  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 11 
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โครงสรางองคกร 

 
 

 

รองอธิบดี 

ผูตรวจราชการกรม ผูตรวจราชการกรม 

สํานักผูตรวจราชการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กลุมนิติการ กลุมตรวจสอบภายใน 

สํานักงานเลขานกุารกรม สํานักประสานความ
รวมมือระหวางประเทศ 

สํานักพัฒนาแหลงน้ํา สํานักอนุรักษ 
และฟนฟูแหลงน้ํา 

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 4 

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 8 

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา สํานักบริหารจัดการ 
ลุมน้ําระหวางประเทศ 

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 10 

อธิบดี 

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 5 

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 1 

ศูนยสารสนเทศ 
ทรัพยากรน้ํา 

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 2 

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 6 

สํานักวิจัย พัฒนา 
และอุทกวิทยา 

สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรน้ํา 

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 3 

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 7 

สํานักสงเสริมและ 
ประสานมวลชน 

สํานักบริหารจัดการน้ํา 

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 9 

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 11 

รองอธิบดี รองอธิบดี 
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แผนท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1-11 
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อัตรากําลัง ขอมลู ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564  

ประเภทบุคลากร จํานวน (คน) รอยละ 

ขาราชการ 1,262 59.67 

ลูกจางประจํา 364 17.21 

พนักงานราชการ 489 23.12 

รวม 2,115 100.00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,262 คน

(59.67%)

364 คน

(17.21%)

489 คน

(23.12%)

ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ

สัดสวนขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายการ 
งบประมาณ 

ตาม พ.ร.บ. 

งบสุทธิท่ีไดรับ 

หลังโอนเปล่ียนแปลง 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

รอยละการใชจาย

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 

งบรายจายอ่ืน 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 

 

 
หนวย : ลานบาท 

หมายเหตุ : กรมทรัพยากรน้ําไดรับโอนงบประมาณรายจายบูรณาการและรายจายบุคลากรจากหนวยรับ

งบประมาณอ่ืน วงเงินท้ังสิ้น 42.6606 ลานบาท ดังนี้ 

- งบลงทุน วงเงิน 41.2570 ลานบาท 

- งบบุคลากร วงเงิน 1.4036 ลานบาท 
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3,000

3,500

4,000

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจายอ่ืน

ผลการใชจายงบประมาณ

งบประมาณตาม 

พ.ร.บ.

งบสุทธิท่ีไดรับ

หลังโอน

เปล่ียนแปลง

ผลการใชจาย

งบประมาณ



 
 

13 

 

การเปรียบเทียบงบประมาณ ป 2563 และป 2564 

รายการ 
งบประมาณ ผลการเปรียบเทียบ 

ป 2563 ป 2564 เพ่ิมข้ึน (+) / ลดลง (-) รอยละ 

งบบุคลากร 738,551,500 715,519,600 -23,031,900 -3.12 

งบดําเนินงาน 109,731,400 107,096,400 -2,635,000 -2.40 

งบลงทุน 3,200,500,600 3,948,959,100 748,458,500 23.39 

งบรายจายอ่ืน 412,393,800 110,847,100 -301,546,700 -73.12 

รวมท้ังส้ิน 4,461,177,300 4,882,422,200 421,244,900 9.44 

 

หนวย : ลานบาท 
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การเปรียบเทียบงบประมาณ ป 2563 และป 2564
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สวนท่ี 2 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
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รายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ํา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

ตัวชี้วดั 
คาเปาหมาย 

นํ้าหนัก ผลการดําเนินการ สถานะ 
ขั้นตน ขั้นมาตรฐาน ขั้นสูง 

1. ความสําเร็จของ 

การอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรน้าํสาธารณะ

และพื้นที่ชุมน้ํา 

เสนอ

คณะกรรมการ

พิจารณา

กฎหมายระดับ

กรม 

เสนอ

คณะกรรมการ

พิจารณา

กฎหมายระดับ

กระทรวง 

เสนอคณะกรรมการ

ทรัพยากรน้าํ

แหงชาติ/เสนอ

คณะรัฐมนตรี

พิจารณาหลักการ

และเสนอสํานักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีาพจิารณา

เพื่อประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

25 ผลการดําเนินการ : 

กรมทรัพยากรน้ํายกรางกฎกระทรวงฯ และ

จัดสงไปยังสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ

เพื่อพิจารณาบรรจุในวาระการประชุมของ

คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ เมื่อวันที่ 

16 พฤศจิกายน 2564 

คาคะแนนผลการประเมินตนเอง   :  

คาเปาหมายขั้นสูง 

 

2. ความสําเร็จของ 

การจัดหาแหลงน้ําและ

ระบบกระจายน้าํ 

เพื่อสนับสนุนภาค

การเกษตรและรักษา

ระบบนิเวศ 

182 แหง  

ผานกิจกรรม

งานกอสราง

แหลงน้ํา 

(ขั้นตอนที่ 4) 

 

แลวเสร็จ  

182 แหง 

แลวเสร็จ 182 แหง

ปริมาณน้ํา  

พื้นที่และครัวเรือน

ไดรับประโยชน  

รอยละ 100 ของ

เปาหมาย 

20 ผลการดําเนินงาน : 

- แหลงนํ้าที่มีปญหาอุปสรรคตามเงื่อนไข 

ใหสามารถปรับลดเปาหมายได จํานวน 

 64 แหง คงเหลือเปาหมาย 118 แหง 

(จาก 182 แหง) ปริมาณน้ําและครัวเรือน

ได รับประโยชน คิดเปนรอยละ 100 จาก

เปาหมาย 118 แหง (ปริมาณน้ํา จํานวน 

172.18 ลาน ลบ.ม. ครัวเรือนไดรับประโยชน

จํานวน 52,634 ครัวเรือน) 

- ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 103 แหง 

- อยูระหวางดําเนินการกอสรางตามสัญญา 

จํานวน 22 แหง แบงเปน 

   - เปนไปตามแผน จํานวน 22 แหง 

   - ตํ่ากวาแผน จํานวน – แหง 

สรุปผลตามเกณฑการใหคะแนนหลังปรับ

ลดเงื่อนไข 

- จํานวนแหลงน้ําดําเนินการแลวเสร็จหรือ

เปนไปตามแผน ณ วันที่ 30 กันยายน2564 

จํานวน 125 แหง เกินกวาเปาหมายที่กําหนดไว 

118 แหง โดยมีปริมาณน้ําและครัวเรือนไดรับ

ประโยชนคิดเปนรอยละ 100 (ปริมาณนํ้า 

จํานวน 172.18 ลาน ลบ.ม. ครัวเรือนไดรับ

ประโยชน จํานวน 52,634 ครัวเรือน 

คาคะแนนผลการประเมินตนเอง  : 

เปาหมายขั้นสูง 

 

1. ผลการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิติราชการ 
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ตัวชี้วดั 
คาเปาหมาย 

นํ้าหนัก ผลการดําเนินการ สถานะ 
ขั้นตน ขั้นมาตรฐาน ขั้นสูง 

3. ความสําเร็จของ 

การประกาศแจง 
เตือนภัยลวงหนาไดทัน

เหตุการณน้ําทวมและ

น้ําปาไหลหลาก 

รอยละ 100 รอยละ 100 +

สถานี จาํนวน

1,546 สถานี 

พรอมใชงาน 

คิดเปนรอยละ

80 

รอยละ 100 สถาน ี

จํานวน 1,796 สถานี

พรอมใชงาน 

คิดเปนรอยละ 80 +

ไมมีผูเสียชีวิต 

ในพื้นที่แจงเตือนภัย 

20 ผลการดําเนินงาน :  

มีการแจงเตือนภยัลวงหนา รวมทั้งส้ิน  

979 คร้ัง โดยแบงเปนที่ระดับเฝาระวัง 495 คร้ัง 

ครอบคลุม 1,592 หมูบาน ที่ระดับ

เตรียมพรอม 373 คร้ัง ครอบคลุม 1,308 

หมูบาน และที่ระดับอพยพ 111 คร้ัง 

ครอบคลุม 383 หมูบาน ผลการเฝาระวงัฯ  

คิดเปนรอยละ 100 ประสิทธภิาพของการ

เตือนภัยลวงหนารอยละ 100  

การบํารุงรักษาระบบเตือนภยัลวงหนา  

(Early Warning System: EWS) ดานน้ํา 

ใหมีความพรอมในการใชงาน 1,508 สถานี 

คิดเปนรอยละ 83.96 ของจํานวนสถานี

ทั้งหมด (1,796 สถานี) 

คาคะแนนผลการประเมินตนเอง :  

คาเปาหมายขั้นสูง 

 

4. ความสามารถในการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

ของประเทศ ดานการ

บริหารจัดการน้าํ 

76.92 78.27 79.62 5 คาคะแนนผลการประเมินตนเอง : ตองใชผล

การประเมินตาม Country Report  

โดยกําหนดทุก 2 ป จึงไมนําประเมิน 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

5.1 การพัฒนาระบบ

บัญชีขอมูล (Data 

Catalog) เพื่อนําไปสู

การเปดเผยขอมูล

ภาครัฐ (Open Data) 

มีรายชื่อชุด

ขอมูลที่สัมพันธ

กับกระบวนการ

ทํางานตาม

ภารกิจที่เลือก 

ชุดขอมูลมี

คําอธิบายขอมูล

(Metadata)  

ท่ีสอดคลองตาม

มาตรฐานที่ 

สพร. กําหนด 

(14 รายการ) 

ทุกชุดขอมูล 

ในกระบวนการ

ทํางาน 

มีระบบบัญชีขอมูล 

และจัดทําขอมูลเปด 

ที่ถูกจัดในหมวดหมู

สาธารณะ อยางนอย

รอยละ 50 ของชุด

ขอมูลเปดในบัญชี

ขอมูลสามารถเขาถึง

ขอมูลได  

ตามมาตรฐาน

คุณลักษณะแบบเปด

ที่ สพร. กําหนด 

15 ผลการดําเนินงาน : 

กรมทรัพยากรน้ํามีการจัดทํารายชื่อชุดขอมูล

ที่สัมพันธกับภารกจิ “การแจงเตือนภยัและ

การจัดการสภาวะวกิฤต” และจัดทําชุดขอมูล

คําอธิบายขอมูลสวนหลัก (Metadata)  

ที่สอดคลองตามมาตรฐานที่ สพร. กําหนด 

(14 รายการ) ทกุชดุขอมูลในกระบวนการ

ทํางาน และเผยแพรในระบบ CKAN แลวเสร็จ 

โดย สพร. ไดแจงคาคะแนนเทากับ 24.46  

คาคะแนนผลการประเมินตนเอง   : 

คาเปาหมายขั้นสูง 

 

5.2 การประเมิน

สถานะหนวยงาน 

ในการเปนระบบ

ราชการ 4.0 

370 405.28 413.39 15 ผลการดําเนินงาน  : 

กรมทรัพยากรน้ําไดสมัครรางวัลเลิศรัฐสาขา

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

(PMQA 4.0) เพื่อประเมินสถานะของ

หนวยงานภาครัฐในการเปนระบบราชการ 4.0 

ผลการประเมินจากผูตรวจไดคะแนนรวม

1417.8  คะแนน กรมทรัพยากรน้ําเปนระบบ

ราชการ 3.34  

คาคะแนนผลการประเมินตนเอง  :  

คาเปาหมายขั้นสูง 
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2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment – ITA) 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมทรัพยากรน้ํา ไดดําเนินการ

ตามหลักเกณฑการประเมินฯ ของสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ีไดกําหนดเครื่องมือการประเมินออกเปน 3 แบบ  

10 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 

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

Assessment : IIT) เ พ่ือประเมินระดับการรับรูของผู มีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง  

โดยคัดเลือกขนาดตัวอยางข้ันต่ํารอยละ 10 ของจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ตั้งแตผูบริหาร ผูอํานวยการ 

ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางท่ีทํางานกับหนวยงานมาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด 

คือ 1) การปฏิบัติหนาท่ี 2) การใชงบประมาณ 3) การใชอํานาจ 4) การใชทรัพยสินของทางราชการ และ  

5) การแกไขปญหาการทุจริต 

 2. แบบวัดการรับรูของผู มีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) เพ่ือประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีมีตอหนวยงานท่ีประเมิน  

โดยคัดเลือกขนาดตัวอยางข้ันต่ํารอยละ 10 ของจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกจาก 2 แหลงขอมูล คือ 

ขอมูลตามบัญชีรายชื่อท่ีหนวยงานรวบรวมและจัดสงใหหรือจากการสํารวจภาคสนาม และผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอกเขาระบบ ITAS เพ่ือตอบแบบสํารวจดวยตนเอง ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด คือ 1) คุณภาพการ

ดําเนินงาน 2) การสื่อสาร และ 3) การปรับปรุงระบบการทํางาน 

 3.  แบบตรวจสอบการเปด เผยขอมูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) เพ่ือประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงานเพ่ือใหประชาชนสามารถ

เขาถึงได ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด คือ 1) การเปดเผยขอมูล และ 2) การปองกันการทุจริต 

 สํานักงาน ป.ป.ช. ไดประกาศผล ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 

และขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของกับการประเมินฯ เพ่ือนําไปปรับปรุง พัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความ

โปรงใสของหนวยงาน ผานทางเว็บไซตของสํานักงาน ป.ป.ช. https://itas.nacc.go.th/ โดยกรมทรัพยากรน้ํา

มีผลคะแนนรวม 90.39 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูในระดับ A หมายถึง หนวยงานสามารถ

ดําเนินการไดคอนขางครบถวน และมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดคะแนนรวม 84.10 คะแนน อยูในระดับ B ไมผานการประเมิน) ซ่ึงสามารถ

แสดงผลคะแนนของแตละตัวชี้วัดไดตามแผนภาพ และตารางสรุปผลการประเมินฯ ไดดังนี ้
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แผนภาพผลการประเมินฯ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินฯ 

ลําดับท่ี เครื่องมือการประเมิน ตัวชี้วัด คะแนน 

1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวน

ไดเสียภายใน : IIT 

1.1 การปฏิบัติหนาท่ี  

1.2 การใชงบประมาณ  

1.3 การใชอํานาจ  

1.4 การใชทรัพยสินของทางราชการ  

1.5 การแกไขปญหาการทุจริต 

86.54 

77.03 

81.54 

78.12 

77.60 

2. แบบวัดการรับรูของผูมีสวน

ไดเสียภายนอก : EIT 

2.1 คุณภาพการดําเนินงาน  

2.2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

2.3 การปรับปรุงการทํางาน 

89.51 

88.03 

85.86 

3. แบบตรวจสอบการเปดเผย

ขอมูลสาธารณะ : OIT 

3.1 การเปดเผยขอมูล  

3.2 การปองกันการทุจริต 

100 

100 

 คะแนนรวม 90.39 

จากผลคะแนนการประเมินฯ ขางตน ผูประเมินฯ พบวา มีบางสวนท่ีตองปรับปรุงหรือเปดเผยขอมูล

ราวรอยละ 5 - 15 ของตัวชี้วัดหรือขอคําถามท้ังหมด ดังนั้น หนวยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ือนําไปสู 

การพัฒนาในจุดท่ียังคงเปนปญหา โดยหากมีการวางแผนแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง คาดหมายไดวา

หนวยงานจะสามารถยกระดับการดําเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสไดอยางมีสัมฤทธิ์ผล รวมถึง

สามารถสรางความเชื่อม่ันศรัทธา สรางความไววางใจแกสาธารณชนไดมากยิ่งข้ึนในปตอๆ ไป 
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กรมทรัพยากรน้ํามีภารกิจการดําเนินงานภายใตกรอบยุทธศาสตร/กฎหมายท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 

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

กับสิ่งแวดลอม แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 19 การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ แผนพัฒนา

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

สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน แผนการปฏิรูปประเทศ ดานท่ี 6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) เปาหมายท่ี 6 สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ําและสุขอนามัย

สําหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ียั่งยืน แผนแมบทการบริหารจัดการทรพัยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 

และพระราชบญัญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 โดยเชื่อมโยงแผนและนโยบายดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

ขางตนกําหนดเปนพันธกิจของกรมและดําเนินงานภายใตพันธกิจดังกลาว โดยมีผลการดําเนินงานของ 

กรมทรัพยากรน้ําป 2564 ดังนี้ 

 ดานท่ี 1 การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

 ดานท่ี 2 การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 

 ดานท่ี 3 การพัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 ดานท่ี 4 การจัดการสภาวะวิกฤติน้ําและอุทกวิทยา 

 ดานท่ี 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานน้ํา 

 ดานท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือรองรับการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา 

 

3.1 การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

 กรมทรัพยากรน้ํามีภารกิจในการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การเก็บกักน้ํา กระจายน้ํา ระบายน้ํา เปนแหลงน้ําตนทุนเพ่ือการอุปโภคบริโภค การผลิต การเกษตร  

ชวยปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลง และสามารถแกไขปญหาหรือบรรเทาความเดือดรอน 

ดานน้ําใหแกประชาชน รวมท้ังสนับสนุนและบูรณาการรวมกันของหนวยงานเพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชน

สูงสุด เปนการสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิตตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป  

(พ.ศ. 2561 - 2580) และเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นท่ี 19 การบริหารจัดการน้ํา 

ท้ังระบบ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานท่ี 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม รวมถึงสอดคลองตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลนโยบายหลักขอ 10 การฟนฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน (ขอ 10.3) สงเสริมการบริหารจัดการน้ํา 

ท้ังระบบ แหลงน้ําชุมชน และทะเล และนโยบายเรงดวนขอ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและ

อุทกภัย 

3. ผลการดําเนินงานตามภารกิจกรมทรัพยากรน้ํา ป พ.ศ. 2564 
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การดําเนินโครงการดานแหลงน้ําของกรมทรัพยากรน้ํามีหลายประเภท เชน อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา 

พัฒนาแหลงน้ํา เพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการ

น้ําใหชาง หรือสนับสนุนน้ําสําหรับโรงพยาบาล รวมถึงการปรับปรุงซอมแซม หรือบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน  

ผลการดําเนินงานป 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือดําเนินการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และ

บํารุงรักษาแหลงน้ํา รวมถึงในระหวางปงบประมาณกรมทรัพยากรน้ํายังไดรับงบกลาง รายการเงินสํารองจาย

เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือดําเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือแกไขปญหา 

ภัยแลง ป 2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2564 และรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจําเปนเพ่ือดําเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือปองกันการเกิดอุทกภัย  

ป 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2564 รวมถึงไดรับงบประมาณเงินกู โครงการปรับปรุง 

พัฒนาแหลงน้ํา เพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้  

ที่ งบประมาณ 

จํานวน

แผน 

(แหง) 

ความจ ุ

เก็บกักนํ้า 

(ลาน ลบ.ม.) 

ครัวเรือนไดรับ

ประโยชน 

(ครัวเรือน) 

พ้ืนที่การเกษตร

ไดรับประโยชน 

(ไร) 

จํานวน

แลวเสรจ็ 

(แหง) 

1 งบตาม พ.ร.บ. 

- อนุรักษ ฟนฟ ูพัฒนาแหลงน้ํา 

- พัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพระบบกระจายน้าํ 

- ปรับปรุงซอมแซม และบาํรุงรักษาแหลงน้ํา 

 

65 

117 

89 

 

61.9200 

- 

- 

 

26,131 

21,552 

752 

 

88,476 

98,133 

- 

 

29 

68 

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 (ขอกันเงินไวเบิกเหล่ือมป) 

 นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ํามีการดําเนินการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ 

ฟนฟู ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 2 พ้ืนท่ี ไดแก พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 

พรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส เพ่ือการอนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมดุลและ

ยั่งยืน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมและเปนท่ี

ยอมรับของชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ี  

สรุปการดําเนินงาน ดานท่ี 1 การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษา

แหลงน้ํา ดังนี้ 

3.1.1 โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา 



21 
 

3.1.2 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา 

3.1.3 โครงการปรับปรุงซอมแซม และบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

3.1.4 โครงการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัด

พัทลุง และพรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส เพ่ือการอนุรักษฟนฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

3.1.1 โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา 

 (1) โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา สนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 

60 พรรษา ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

 ดวย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหกอสรางอาคารฟอกไต พระราชทานโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวมีผูปวยโรคไตเพ่ิมข้ึนทุกป และในการฟอกไตจําเปนตองใชน้ํา

ท่ีมีความสะอาดเพียงพอ สํานักพระราชวังจึงขอใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุน 

การจัดหาแหลงน้ําพรอมกอสรางถังเก็บน้ํา และกระทรวงฯ ไดมอบหมายใหกรมทรัพยากรน้ําพิจารณาใหการ

สนับสนุน กรมทรัพยากรน้ําจึงไดวางโครงการโดยสูบน้ําจากแมแจม ดวยระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย  

37 กิโลวัตต อัตราการสูบ 100 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ท่ีความสูง 100 เมตร โดยสูบสงดวยทอไปยังถังเก็บน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 500 ลูกบาศกเมตร บริเวณโรงพยาบาล และผานระบบกรองน้ําสะอาด ขนาด  

20 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง สงพักในถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 100 ลูกบาศกเมตร เพ่ือเปนแหลงน้ํา

สํารองสําหรับไปใชในกิจกรรมของโรงพยาบาลฯ  

 

     

 

     

กอนดําเนินการ 

ระหวางดําเนินการ 
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 (2) โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริในสมเด็จ 

พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บานกระเจา หมูท่ี 7 ตําบลลําดวน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย 

เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2546 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิน 

ณ ศูนยสงเสริมศิลปาชีพ บานบุ ตําบลลําดวน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย ทรงมีพระราชดําริ “ใหพัฒนา

อาชีพราษฎรใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนโดยจัดหาแปลงตัวอยางจัดระบบการทําฟารมใหราษฎรมีงานทํา มีรายได 

และเปนตัวอยางการเรียนรู ใหทําการเกษตรโดยเนนการปลูกหมอนเลี้ยงไหม ทําไรนาสวนผสม และเกษตร

ทฤษฎีใหม” โดยศูนยสงเสริมศิลปาชีพฯ ไดดําเนินการจัดตั้งโครงการฟารมตัวอยางฯ มีพ้ืนท่ีประมาณ 960 ไร 

ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญของตําบลลําดวนเปนพ้ืนท่ีราบลุม และมีความลาดชันเล็กนอยในบางพ้ืนท่ี เม่ือถึง

ฤดูฝนน้ําจะไหลทวมไรนาของเกษตรกร กรมทรัพยากรน้ําจึงไดดําเนินการขุดลอกแหลงน้ํา โดยเม่ือดําเนินการ

แลวเสร็จจะมีความจุเก็บกัก 420,500 ลูกบาศกเมตร ครัวเรือนไดรับประโยชน 120 ครัวเรือน พ้ืนท่ีเพาะปลูก 

200 ไร ทําใหเกิดการจางงานในพ้ืนท่ี เปนแหลงเรียนรูทางดานการเกษตร เปนแหลงผลิตอาหารใหชุมชน

สามารถเพาะปลูกไดตลอดป รวมถึงเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย 

 

     

 

 

 

 

 

หลังดําเนินการ 

กอนดําเนินการ 
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 (3) โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทํานบเสียว (ชวง 3) สนับสนุนโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.-สธ.)  

บานตระเคียน หมูท่ี 14 ตําบลสวาย อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทํานบเสียว (ชวง 3) สนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.-สธ.) บานตระเคียน หมูท่ี 14 

ตําบลสวาย อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ตั้งอยูในลุมน้ําสาขาลําชี ลุมน้ําหลักแมน้ํามูล สภาพพ้ืนท่ีดั้งเดิม 

รกราง และตื้นเขินไมสามารถเก็บกักน้ําใหเพียงพอตอการใชประโยชนของชุมชน ประกอบกับพ้ืนท่ีชุมชนมีการ

ขยายตัวและทําการเกษตรเพ่ิมข้ึน กรมทรัพยากรน้ําจึงไดดําเนินการขุดลอกเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว โดยเม่ือ

ดําเนินการแลวเสร็จมีความจุเก็บกัก 1,490,000 ลูกบาศกเมตร มีครัวเรือนไดรับประโยชน 92 ครัวเรือน พ้ืนท่ี

เพาะปลูก 600 ไร โดยแหลงน้ําดังกลาวสามารถปองกันและบรรเทาปญหาภัยแลง รักษาระบบนิเวศ และเปน

แหลงเพาะพันธุสัตวน้ําไดตลอดป 

 

     

ระหวางดําเนินการ 

หลังดําเนินการ 

กอนดําเนินการ 
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 (4) โครงการปรับปรุงเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุนสนับสนุนพ้ืนท่ี สปก. บานลําลอง หมูท่ี 12, 13 

ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

คลองลําลอง หมูท่ี 12 บานลําลอง เปนคลองท่ีไหลผานกลางชุมชนและเปนคลองท่ีรับน้ํา 

มาจากสายน้ําเล็กๆ ท่ีไหลมารวมกันตามลาดเชิงเขา ทําใหคลองลําลองมีน้ําไหลเชี่ยว เกิดการกัดเซาะตลิ่ง 

ทําใหตลิ่งพังเสียหายและน้ําเออลนทวมบานเรือนในพ้ืนท่ี ดวยสภาพคลองท่ีตื้นเขินทําใหไมสามารถกักเก็บน้ํา

ไวใชในฤดูแลง ทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ําไมเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ดังนั้น เพ่ือบรรเทา

ปญหาน้ําทวมในชวงฤดูฝนและบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลงใหกับประชาชนในตําบลนาทวี 

กรมทรัพยากรน้ําจึงดําเนินโครงการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําเพ่ือจัดหาแหลงน้ําสนับสนุนพ้ืนท่ี สปก. ในพ้ืนท่ี 

เขตปฏิรูปท่ีดินโครงการปาควนหินเภา หมูท่ี 12, 13 ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยการขุดลอก

และกอสรางฝายเสริมระบบนิเวศแบบกลองลวดตาขาย จํานวน 1 แหง ทําคันทางแหลงน้ําผิวจราจรลูกรัง และ

งานอาคารระบายน้ํา เพ่ือเปนแหลงกักเก็บน้ํา โดยสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  

ระหวางดําเนินการ 

หลังดําเนินการ 
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ไดพิจารณาอนุญาตใหกรมทรัพยากรน้ําใชท่ีดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆ ในเขตปฏิรูปท่ีดิน  

(ส.ป.ก.4-31 ก.) ท่ี 94/2562 (ตนฉบับ) ออก ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2562  

 

     

 

     

 

      

      

 

กอนดําเนินการ 

ระหวางดําเนินการ 

หลังดําเนินการ 
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 (5) โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําแกมลิงตําบลนครเดิฐ ตําบลนครเดิฐ อําเภอศรีนคร 

จังหวัดสุโขทัย  

 ตําบลนครเดิฐมีลักษณะเปนท่ีราบลุม พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีทางการเกษตร และมีหนองน้ํา 

คลอง บึงขนาดตางๆ เปนพ้ืนท่ีรับน้ําในชวงฤดูฝนซ่ึงหนอง คลอง บึงเหลานั้นเปนแหลงน้ําท่ีสําคัญของตําบล 

แตเนื่องจากมีขนาดเล็กจึงทําใหมีปริมาณน้ําเก็บกักไมเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค และใชสําหรับ 

ทําการเกษตรในชวงฤดูแลง กรมทรัพยากรน้ําจึงไดดําเนินการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําแกมลิง เพ่ือบรรเทา 

ความเดือดรอนดานการขาดแคลนน้ําของประชาชน โดยการขุดลอกทําใหมีปริมาณการกักเก็บน้ําเพ่ิมข้ึน 

200,000 ลูกบาศกเมตร พรอมท้ังกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือสงน้ําไปยังพ้ืนท่ี

การเกษตร ทําใหเกษตรกรไดรับประโยชน 3,000 ไร และมีน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค จํานวน 1,340 ครัวเรือน 

 

     

 

     

 

     

 

กอนดําเนินการ 

ระหวางดําเนินการ 

หลังดําเนินการ 
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 (6) โครงการอนุรักษฟนฟูคลองไทรมาศ ชวง 1 ตําบลบางเหรียง ตําบลโคกเจริญ ตําบล

ทับปุด ตําบลมะรุย อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา ตําบลนาเหนือ อําเภออาวลึก จังหวัดกระบ่ี 

 คลองไทรมาศมีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร มีตนกําเนิดมาจากทิวเขาตําหนอน จังหวัด

กระบี่ ไหลผานบานนาหลวง บานไทรมาศ และไหลมารวมกับคลองมะรุย ลงสูอาวพังงา ในเขตตําบลมะรุย 

อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา คลองไทรมาศเปนลําน้ําสายหลักท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีไดใชน้ําในการอุปโภคบริโภค 

และทําการเกษตรมาเปนเวลานาน แตท่ีผานมาพบวาแหลงน้ํามีสภาพตื้นเขินปกคลุมไปดวยวัชพืช และปจจุบัน

ยังไมมีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชนไดอยางเต็มศักยภาพ กรมทรัพยากรน้ําไดรับการแจง

ขอสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลโคกเจริญ ในการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําดังกลาว เนื่องจาก

เกินศักยภาพของทองถ่ิน โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการ

กอสรางฝายน้ําลน ซ่ึงมีความยาวสันฝาย 30 เมตร ความสูงสันฝาย 3 เมตร บานประตูระบายน้ําบานตรง กวาง 

4 เมตร สูง 3 เมตร จํานวน 4 บาน งานปองกันการกัดเซาะเหนือน้ํา 50 เมตร ทายน้ํา 80 เมตร พรอมท้ัง

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงฝายน้ําลนดังกลาว สามารถระบายน้ําผานสันฝายไดปริมาณ 137 

ลูกบาศกเมตรตอวินาที และสามารถเก็บกักน้ําเพ่ือใชในชวงฤดูแลง 160,000 ลูกบาศกเมตร เปนแหลงน้ํา

ตนทุนเพ่ือการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพ้ืนท่ี จํานวน 785 ครัวเรือน สนับสนุนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,067 ไร 

และชวยบรรเทาปญหาอุทกภัยในชวงฤดูฝน 
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 (7) โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบึงสามเพีย (แกมลิง) บานสามเพีย หมูท่ี 9 ตําบลดูทุง 

อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

 บึงสามเพีย (แกมลิง) เปนแหลงน้ําท่ีสําคัญของหมูบาน มีสภาพตื้นเขินทําใหมีปริมาณน้ํา 

เก็บกักไดนอย ไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน กรมทรัพยากรน้ําจึงเขาดําเนินการขุดลอกหนองน้ํา 

มีขนาดความยาวคันโดยรวม 5,395 เมตร ความยาวกนโดยรวม 5,538 เมตร และลึก 5.50, 6.00 เมตร 

กอสรางอาคารระบายน้ําแบบทอลอด 11 แหง กอสรางอาคารระบายน้ําทอเหลี่ยม 1 แหง กอสรางบันได 2 แหง 

โดยเม่ือดําเนินการแลวเสร็จจะทําใหมีความจุเก็บกัก 3,353,563 ลูกบาศกเมตร เปนน้ําตนทุนสําหรับผลิต

น้ําประปาหมูบาน เพ่ือการอุปโภคบริโภค รวมท้ังใชน้ําสําหรับการเกษตร มีครัวเรือนไดรับประโยชน 130 

ครัวเรือน และพ้ืนท่ีเพาะปลูกไดรับประโยชน 400 ไร 
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 (8) โครงการอนุรักษฟนฟูหนองเบ็ญเครือ บานโนนเมือง หมูท่ี 5 ตําบลยางทาแจง อําเภอ

โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  

 หนองเบ็ญเครือ ต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีของ 2 ตําบล 4 หมูบาน คือ หมูท่ี 5, 9 ตําบลยางทาแจง 

และหมูท่ี 7, 9 ตําบลยางนอย อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีความสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิตของ

ผูคน พืช และสัตว ท้ังทางนิเวศวิทยาและสังคมในทองถ่ิน ในอดีตหนองเบ็ญเครือมีสภาพเสื่อมโทรม พ้ืนท่ี 

ถูกบุกรุกจากการทําเกษตรกรรมและท่ีอยูอาศัย ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาและระบบนิเวศ 

แหลงน้ําตื้นเขิน วัชพืชหนาแนนมาก ทําใหไมสามารถนําน้ํามาใชในการอุปโภคบริโภค การเกษตร ตลอดจน 

ไมสามารถทํากิจกรรมการประมงภายในหนองได ในชวงฤดูน้ําหลากจะมีน้ําจากลําน้ําชีไหลทวมลนเขาหนอง

ปริมาณมากไมสามารถรองรับน้ําไวไดสงผลใหน้ําทวมชุมชนโดยรอบหนองน้ําทุกป กรมทรัพยากรน้ําไดเล็งเห็น

ถึงความจําเปนในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยดําเนินการขุดลอกวัชพืชท่ีอยูภายในออกเพ่ือเพ่ิมปริมาณ 

เก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลง กอสรางอาคารบังคับน้ําและกอสรางคันดินก้ันน้ําโดยรอบหนองเพ่ือปองกันน้ํา 

ในหนองไหลทวมชุมชนโดยรอบหนอง เพ่ือเปนแหลงเก็บกักน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค การเกษตร เปนแหลง

เพาะพันธุปลาน้ําจืด แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ แหลงอนุรักษนก และพักผอนหยอนใจ โดยสามารถเก็บกักน้ํา 

5,933,170 ลูกบาศกเมตร สนับสนุนการเพาะปลูกในเขตโครงการได จํานวน 5,000 ไร ครัวเรือนไดรับ

ผลประโยชน 1,800 ครัวเรือน  
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3.1.2 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา 

 (1) โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการ

หลวงคลองลาน (บานปางมะนาว) บานมอสมบูรณ หมูท่ี 11 ตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวรลักษบุรี 

จังหวัดกําแพงเพชร  

กรมทรัพยากรน้ําดําเนินโครงการกอสรางระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง

แบบโครงการหลวงคลองลาน (บานปางมะนาว) บานมอสมบูรณ หมูท่ี 11 ตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวรลักษบุรี 

จังหวัดกําแพงเพชร ตามคํารองของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคกรมหาชน) เนื่องจากประชาชน 

ในพ้ืนท่ีขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีและบริเวณใกลเคียงมีน้ําใช

อยางเพียงพอและมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยมีประชาชนไดรับประโยชน 38 ครัวเรือน พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับ

ประโยชน 190 ไร 

     

     

 

      

 (2) โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง

แมสลอง ตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย  

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงแมสลอง ตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟาหลวง 

จังหวัดเชียงราย เปนพ้ืนท่ีพัฒนาตามแนวพระราชดําริในพ้ืนท่ีสูง ในชวงฤดูแลงจะประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา 

เพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยพ้ืนท่ีดังกลาวมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีลาดเชิงเขามีความลาดชันสูง และมีประชาชน

อาศัยกระจายอยูเปนกลุมๆ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงแมสลอง จึงขอรับการสนับสนุน

โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําจากกรมทรัพยากรน้ํา เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําและเพ่ือสนับสนุน

การประกอบกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน สามารถเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง

กอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ 
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และพ่ึงพาตนเองไดท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อีกท้ังมีเปาหมายในการพัฒนาชุมชนใหเปน

ตนแบบ และเปนแหลงเรียนรูเพ่ือกระจายงานพัฒนาไปสูพ้ืนท่ีสูงอ่ืนตอไป กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการ

กอสรางระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงแมสลอง ตําบลแมสลองนอก 

โดยดําเนินการกอสรางระบบกระจายน้ํา 6 แหง ไดแก บานโลจังชน หมูท่ี 1, บานธาตุ หมูท่ี 4, บานจะบูสี  

หมูท่ี 5, บานปาคาสามัคคี หมูท่ี 8, บานแมเตอ หมูท่ี 10, บานเลาสิบ หมูท่ี 3 ตําบลแมสลองนอก อําเภอ 

แมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยเม่ือดําเนินการแลวเสร็จจะมีประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับประโยชน จํานวน 495 

ครัวเรือน 1,980 คน 
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 (3) โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําสะอาด สนับสนุนโครงการถายทอดองคความรู 

โครงการหลวง ในศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง (ศศช.) ตําบลแมสลองนอก จํานวน 3 แหง 

(บานเลาสิบ, บานอาแบ, บานอาแหละ) อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย  

 ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) ไดดําเนินงานโครงการถายทอด 

องคความรูตามแบบโครงการหลวง เพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงโดยมีวัตถุประสงค ใหชุมชนสามารถ

นําองคความรูโครงการหลวงไปใชในการพัฒนาตนเองดานตางๆ เพ่ือใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางมีเหตุมีผล 

มีภูมิคุมกันควบคูกับการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยไดจัดทําโครงการในศูนยการเรียนชุมชน 

ชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีตั้งอยูในชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 

เชียงใหม ลําพูน พะเยา และแมฮองสอน ซ่ึงปจจุบันพบปญหาขาดแคลนน้ําสะอาดสําหรับการอุปโภคบริโภค

ภายในศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” (ศศช.) ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูงจึงได

ขอความอนุเคราะหจากกรมทรัพยากรน้ํา พิจารณาจัดสรางระบบผลิตน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคสําหรับ

ศูนยการเรียนชุมชนชาว ไทยภูเขา “แมฟาหลวง” (ศศช.) จํานวน 1 โครงการ (3 แหง) ไดแก บานเลาสิบ หมูท่ี 3, 

บานอาแบ หมูท่ี 7, บานอาแหละ หมูท่ี 2 ตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย เพ่ือแกไข

ปญหาใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี โดยมีประชาชนไดรับประโยชน จํานวน 158 ครัวเรือน 911 คน  
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 (4) โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําเกษตรแปลงใหญ (กลวยหอม) ตําบลวังหลวง 

อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย  

 องคการบริหารสวนตําบลวังหลวง มีการสงเสริมประชาชนในการทําเกษตร โดยตั้งกลุม

วิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ (กลวยหอม) ซ่ึงเดิมอาศัยเพียงน้ําฝนและน้ําจากอางเก็บน้ําหวยงูเปนหลัก  

แตประชาชนยังไมสามารถนําน้ําไปใชประโยชนในการทําเกษตรไดอยางท่ัวถึง ทําใหผลผลิตท่ีไดไมดีเทาท่ีควร 

ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ําจึงไดดําเนินการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดสูบน้ําได 

ไมนอยกวา 100 ลูกบาศกเมตรตอวัน จํานวน 2 ระบบ โดยมีการวางทอจายน้ํา ความยาว 4,000 เมตร เพ่ือนําน้ํา

เขาพ้ืนท่ีการเกษตรใหกับประชาชน เปนการลดคาใชจายและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํา โดยใชพลังงาน

ทดแทนและสนับสนุนใหประชาชนมีการปลูกพืชใชน้ํานอย เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน ลดปญหาการยาย

ถ่ินฐานจากชนบทสูเมือง โดยมีเกษตรกรไดรับประโยชน จํานวน 60 ครัวเรือน และพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไดรับ

ประโยชน จํานวน 350 ไร 
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 (5) โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําหนองบอหลุบบานหนองแสง หมูท่ี 9 ตําบลตาลโกน 

อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  
หนองบอหลุบเปนแหลงน้ําท่ีสําคัญของตําบลตาลโกน และไดปรับปรุงฟนฟูโดยกรมทรัพยากรน้ํา 

ทําใหมีปริมาณเก็บกักน้ําเพียงพอ แตยังไมมีวิธีการนําน้ําข้ึนมาใชประโยชนเพ่ือการเกษตรกรรมใหเกิด

ประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลตาลโกนและกลุมผู ใชน้ําในพ้ืนท่ีจึงขอรับการสนับสนุนจาก 

กรมทรัพยากรน้ําใหดําเนินการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 4 กิโลวัตต  

เพ่ือสนับสนุนประชาชนในการปลูกพืชใชน้ํานอย หลังจากเก็บเก่ียวนาขาวแลวเสร็จ เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับ

ประชาชน ลดปญหาการยายถ่ินฐานจากชนบทสูเมือง โดยมีครัวเรือนท่ีไดรบัประโยชน 30 ครัวเรือน และพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมไดรับประโยชน จํานวน 20 ไร 
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 (6) โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย แหงท่ี 1 หมูท่ี 14 ตําบล

หนองมวง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแกว  

พ้ืนท่ีหมูท่ี 14 ตําบลหนองมวง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแกว ปจจุบันมีประชาชนอาศัยอยู 

จํานวน 12 ครัวเรือน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร และปลูกพืชผักสวนครัว เพ่ือการดํารงชีพ

และการจําหนายพืชผล เดิมประชาชนไมสามารถนําน้ําจากแหลงน้ํามาใชได โดยหากจะใชน้ําจะตอง 

เสียคาใชจายจํานวนมากในการนําน้ํามาใชในพ้ืนท่ีเกษตร ทําใหไมมีการใชประโยชนจากแหลงน้ําดังกลาว  

กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือสูบน้ําดวยพลังงาน

แสงอาทิตย และสงน้ําโดยระบบทอไปยังแปลงเกษตรจํานวน 60 ไร เพ่ือนําน้ําเขาพ้ืนท่ีเกษตรใหกับประชาชน

เพ่ือเปนการลดภาระคาใชจายในการสูบน้ําเขาพ้ืนท่ีเกษตร และสนับสนุนใหปลูกพืชใชน้ํานอยแตมีมูลคาสูง

เพ่ือเพ่ิมรายได 
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(7) โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสนับสนุนโครงการพัฒนา

พ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงหวยเขยง บานปากลําปลอก หมูท่ี 2 ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุร ี

กรมทรัพยากรน้ําไดรับการรองขอจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง  

ใหดําเนินโครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบ

โครงการหลวงหวยเขยง บานปากลําปลอก หมูท่ี 2 ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  

เพ่ือจัดหาน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร โดยกรมฯ ไดดําเนินการกอสรางโรงสูบน้ํา จํานวน 

1 หลัง และถังเก็บน้ํา จํานวน 1 ถัง พรอมระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนบานปากลําปลอก จํานวน 30 ครัวเรือน และเพ่ิมศักยภาพการกระจายน้ําตนทุนท่ีหางไกล 

ใหพ้ืนท่ีการเกษตรสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจใชน้ํานอย ประมาณ 140 ไร ใหสามารถปลูกพืชไดตลอดท้ังป และ

มีรายไดตอครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
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 (8) โครงการกอสรางระบบกระจายน้ํา สนับสนุนเกษตรแปลงใหญถั่วลิสง หมูท่ี 6, 11 

ตําบลกูจาน อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ประชาชนในพ้ืนท่ี หมูท่ี 6, 11 ตําบลกูจาน ไดรวมกลุมดําเนินการเกษตรแปลงใหญถ่ัวลิสง  

แตเนื่องจากประสบปญหาภัยแลง ฝนท้ิงชวง ทําใหไดผลผลิตนอย เดิมในพ้ืนท่ีมีแหลงน้ําผิวดินท่ีมีปริมาณ 

เก็บกักน้ํามากแตไมสามารถนําน้ําท่ีมีอยูไปใชได 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 

เพ่ือใชสําหรับผลิตน้ําประปาหมูบาน เพ่ือการอุปโภคบริโภค รวมท้ังเพ่ือใชน้ําสําหรับทําการเกษตร โดยเม่ือ

ดําเนินการแลวเสร็จทําใหมีครัวเรือนไดรับประโยชน 110 ครัวเรือน และพ้ืนท่ีเพาะปลูกไดรับประโยชน 520 ไร 
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 (9) โครงการกอสรางแหลงน้ําสนับสนุนเกษตรแปลงใหญสนับสนุนพ้ืนท่ี สปก. แปลง 83 

ชวง 1 ตําบลหงษเจริญ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร  

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) ไดดําเนินการจัดสรรพ้ืนท่ี สปก. แปลง 83 

ใหเกษตรกรเขาทําประโยชน โดยในระยะท่ี 1 จัดสรรใหเกษตรกรเขาพ้ืนท่ีในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

จํานวน 105 ราย และในระยะท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดสรรใหเกษตรกรเขาพ้ืนท่ีอีกจํานวน 316 ราย 

แตยังขาดปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ เชน ไฟฟา ถนน และน้ํา เพ่ือการอุปโภค

บริโภค และการเกษตรจึงทําใหเกษตรกรท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีดังกลาว ไดรับความเดือดรอนไมสามารถประกอบ

อาชีพใหประสบผลสําเร็จไดตามเปาหมายของการจัดสรรท่ีดินทํากิน กรมทรัพยากรน้ําจึงไดดําเนินการกอสราง

แหลงน้ําสนับสนุนเกษตรแปลงใหญในพ้ืนท่ี สปก.แปลง 83 ชวง 1 โดยการขุดลอกแหลงน้ําเดิมและกอสราง

ระบบกระจายน้ําพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือเพ่ิมปริมาณเก็บกักและกระจายน้ําไปสูแปลงเกษตร ตามคําขอรับ

การสนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบลหงสเจริญ เพ่ือให พ้ืนท่ี สปก. แปลง 83 มีน้ําใชสําหรับ 

ทําการเกษตรและอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ โดยเม่ือดําเนินการแลวเสร็จจะมีความจุเก็บกัก 50,000 

ลูกบาศกเมตร (มีน้ําเติมตลอดป) และเปนแหลงน้ําดิบท่ีเสริมระบบกระจายน้ํา สนับสนุนพ้ืนท่ีเกษตร โดยมี

พ้ืนท่ีไดรับประโยชน จํานวน 646 ไร และครัวเรือนไดรบัประโยชน จํานวน 475 ครัวเรือน 
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 (10) โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําสนับสนุนเกษตรแปลงใหญมันสําปะหลัง ตําบล 

วังมวง อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุร ี

กรมทรัพยากรน้ําและกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดจัดทําโครงการรวมโดยพัฒนาแหลงน้ํา

พรอมกอสรางระบบกระจายน้ําเพ่ือสนับสนุนกลุมเกษตรแปลงใหญ โดยการสูบน้ําจากแหลงน้ําตนทุนประเภท

น้ําผิวดินและน้ําใตดินดวยเครื่องสูบน้ําซ่ึงมีระบบเชื่อมตอกับแผงโซลาเซลลเพ่ือใชพลังงานแสงอาทิตยในการ

สูบน้ําเขาไปสํารองเก็บในถังเก็บน้ําขนาดใหญ และกระจายน้ําไปยังแปลงเกษตรใหกับกลุมเกษตรแปลงใหญ

และกลุมวิสาหกิจชุมชน โดยกรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินโครงการกอสรางระบบกระจายน้ํา สนับสนุนเกษตร

แปลงใหญมันสําปะหลัง ตําบลวังมวง อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี มีครัวเรือนไดรับประโยชน จํานวน 50 

ครัวเรือน และพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน จํานวน 500 ไร 
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 (11) โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําสนับสนุนเกษตรแปลงใหญออย สหกรณการเกษตร

คีรีมาศ จํากัด ตําบลโตนด อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

 แหลงน้ําทุงลานชาง ตําบลโตนด อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เปนแหลงน้ําตนทุนของพ้ืนท่ี 

สวนใหญประชาชนในพ้ืนท่ีดังกลาวมีอาชีพทําการเกษตรเพาะปลูกออย แตไดผลผลิตนอย เนื่องจากพ้ืนท่ี

เพาะปลูกอยูไกลจากแหลงน้ําและไมสามารถนําน้ําไปใชได กรมทรัพยากรน้ําจึงดําเนินการกอสรางระบบ

กระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสนับสนุนพ้ืนท่ีการเกษตรแปลงใหญออย สหกรณการเกษตรคีรีมาศ จํากัด 

ตําบลโตนด อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพ่ือสงน้ําใหกับพ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน 600 ไร โดยมีครัวเรือน

ไดรับประโยชน จํานวน 100 ครัวเรือน อีกท้ังยังชวยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ทําใหเกษตรกรมีชีวิต 

ความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
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 (12) โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสนับสนุนโครงการพัฒนา

พ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงแมจริม (ระยะท่ี 2) บานนาหมัน หมูท่ี 4 ตําบลแมจริม อําเภอแมจริม จังหวัดนาน  

 บานนาหมัน ตั้งอยูในตําบลแมจริม อําเภอแมจริม จังหวัดนาน ภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขา

และท่ีสูง มีพ้ืนท่ีราบเพียงเล็กนอย ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก แตเนื่องจาก 

ในพ้ืนท่ีดังกลาวประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา รวมถึงไมสามารถนําน้ํามาใชประโยชนสําหรับการอุปโภค

บริโภคและเพ่ือการเกษตรไดอยางท่ัวถึง กรมทรัพยากรน้ําไดรับการรองขอจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 

(องคกรมหาชน) ใหดําเนินโครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสนับสนุนโครงการพัฒนา

พ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงแมจริม (ระยะท่ี 2) บานนาหมัน หมูท่ี 4 ตําบลแมจริม อําเภอแมจริม จังหวัดนาน 

โดยเม่ือดําเนินการแลวเสร็จจะมีประชาชนไดรับประโยชน จํานวน 25 ครัวเรือน และพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับ

ประโยชน จํานวน 100 ไร สามารถลดคาใชจาย คาสาธารณูปโภคใหกับเกษตรกรได  

 

     

ระหวางดําเนินการ 

หลังดําเนินการ 

กอนดําเนินการ 
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 (13) โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํากุดตลาดยาว (พ้ืนท่ีแกมลิง) ตําบลมะเฟอง ตําบลบานจาน 

อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย  

 พ้ืนท่ีชุมน้ํากุดตลาดยาว ตั้งอยูใกลแมน้ํามูลมีพ้ืนท่ีประมาณ 4,000 ไร ประกอบดวยแหลงน้ํา

ขนาดเล็ก 15 แหง เชื่อมตอกัน ในชวงฤดูฝนแมน้ํามูลและลําสะแทด จะยกระดับน้ําสูงข้ึนหลากเขาทวมพ้ืนท่ี

สรางความเสียหายแกพ้ืนท่ีการเกษตรโดยรอบ และเม่ือระดับน้ําลดลงไมสามารถกักเก็บน้ําไวใชไดเพียงพอ 

ตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี เนื่องจากมีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชและตะกอนสะสมเปนปริมาณมาก 

ท้ังนี้กุดตลาดยาวตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีน้ําทวมของโครงการบริหารจัดการน้ําเพ่ือแกไขปญหาเชิงพ้ืนท่ีอยางเปน

ระบบ (Area-based) ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกดวย  

กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํากุดตลาดยาว (พ้ืนท่ีแกมลิง) ตําบล

มะเฟอง ตําบลบานจาน อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย โดยใชแนวคิดการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําและทฤษฎ ี

การแกไขปญหาน้ําทวมอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 พระราชทาน

พระราชดําริในการแกไขปญหาน้ําทวม คือ ดําเนินการปรับปรุง อนุรักษ ฟนฟู ในลักษณะแกมลิง เก็บน้ําไวใช

ในฤดูแลง เปนแนวทางการออกแบบ โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ํา 

และพิจารณากอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ใชน้ํานอย นอกเขตพ้ืนท่ีชลประทานในชวงฤดูแลง เพ่ือความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต (เกษตร/วิสาหกิจ

ชุมชน) ซ่ึงเกษตรกรตองมีองคกรผูใชน้ํา/กลุมเกษตรกรผูใชน้ํา และทําแปลงเกษตรกรรมรวมกัน เหมาะสมกับ

โครงการสนับสนุนปลูกพืชผักสวนครัว พืชเศรษฐกิจท่ีใชน้ํานอย และเปนพืชอายุสั้น (1 - 3 เดือน) และ

ปรับปรุงระบบสูบน้ําดวยไฟฟา (เดิม) เปนระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบทุนลอยน้ํา จํานวน 2 สถานี 

ระหวางดําเนินการ 

หลังดําเนินการ 
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เพ่ือลดตนทุนคาไฟฟา โดยสูบน้ําจากโครงการฯ สงน้ําตามแนวคลองสงน้ําเดิม โดยเม่ือดําเนินการแลวเสร็จ 

จะสามารถเก็บกักน้ําได 9 ลานลูกบาศกเมตร สําหรับใชในการอุปโภคบริโภค 625 ครัวเรือน และสามารถสงน้ํา

เพ่ือเสริมน้ําฝนชวยนาปประมาณ 4,000 ไร รวมถึงการปลูกขาวนาปรังในชวงฤดูแลงอีกประมาณ 4,000 ไร 

ท้ังนี้ โครงการดังกลาวเปนพ้ืนท่ีแกมลิงเพ่ือชวยชะลอน้ําตามธรรมชาติ ชวยปองกันและบรรเทาอุทกภัย รวมถึง

เปนแหลงทองเท่ียวและนันทนาการไดอีกดวย 

 

     

 

     

     
 

3.1.3 โครงการปรับปรุงซอมแซม และบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

(1) ซอมแซมระบบประปาหมูบานเพ่ือถายโอนใหกับองคปกครองสวนทองถิ่น 

ตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2542 กําหนดใหหนวยงานถายโอนภารกิจและสงมอบทรัพยสินสาธารณูปโภคระบบประปา

หมูบานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) โดยกรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการสงมอบทรัพยสินระบบ

ประปาหมูบานใหแก อปท. แลวท้ังสิ้น จํานวน 12,378 แหง และในป พ.ศ. 2556 - 2560 กรมทรัพยากรน้ํา 

ไดสํารวจสภาพระบบประปา พบวามีระบบประปาหมูบานจํานวน 3,763 แหง ท่ี อปท. ยังไมรับมอบทรัพยสิน

กอนดําเนินการ 

ระหวางดําเนินการ 
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จากกรมทรัพยากรน้ําเนื่องจากมีระบบประปาท่ีชํารุด ตองการใหกรมฯ ซอมแซมใหอยูในสภาพท่ีใชงานได 

กอนสงมอบใหแก อปท. จํานวน 168 แหง ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการ

ซอมแซมระบบประปาหมูบาน จํานวน 32 แหง ในพ้ืนท่ี 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  

โดยกรมทรัพยากรน้ําไดสงมอบทรัพยสินระบบประปาหมูบานท่ีซอมแซมแลวเสร็จ จํานวน  

32 แหง ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชนไดใชน้ําอุปโภคบริโภคบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ํา 

ในพ้ืนท่ี และเปนการสนับสนุนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

      

(2) บํารุงรักษา 

กรมทรัพยากรน้ํามีสิ่งกอสรางดานแหลงน้ํา (อางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน ระบบสงน้ํา) ท่ีมีปริมาตร

เก็บกักน้ําสูงกวา 2 ลานลูกบาศกเมตร จํานวน 65 แหงในทะเบียนครุภัณฑของกรมทรัพยากรน้ําท่ีตอง

ดําเนินการบํารุงรักษา เนื่องจากบางแหงใชงานมานาน อาคารหลักและอาคารประกอบ ระบบกระจายน้ํา 

รวมถึงบริเวณท่ัวไปมีสภาพเสื่อมโทรม เสื่อมสภาพ เกิดการเสียหาย และชํารุดรั่วซึม เปนสาเหตุใหปริมาณน้ํา

ในอางหรือแหลงน้ํามีปริมาณลดลง กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการบํารุงรักษาสิ่งกอสรางดังกลาวใหอยู 

ในสภาพพรอมใชงานและปรับปรุงภูมิทัศนใหดูสวยงาม เพ่ือใหประชาชนไดใชประโยชนจากโครงการดังกลาว

อยางเต็มประสิทธิภาพ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดรับงบประมาณเพ่ือบํารุงรักษา

แหลงน้ํา จํานวน 56 แหง ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 6 แหง เชียงราย 4 แหง เชียงใหม 4 แหง พะเยา 4 แหง แพร 4 แหง 

ลําปาง 4 แหง นครพนม 4 แหง สกลนคร 3 แหง สุโขทัย 3 แหง กําแพงเพชร 2 แหง ขอนแกน 2 แหง 

นครราชสีมา 2 แหง ลําพูน 2 แหง อํานาจเจริญ 2 แหง บุรีรัมย 1 แหง อุตรดิตถ 1 แหง 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 โครงการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบพรุควนเคร็ง จังหวัด

นครศรีธรรมราช, จังหวัดพัทลุง และพรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส เพ่ือการอนุรักษฟนฟูระบบ

นิเวศและทรัพยากรธรรมชาต ิ

 1) พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง 

  ปาพรุควนเคร็ง เปนปาพรุขนาดใหญท่ีมีความสําคัญเปนอันดับสองของภาคใต ลักษณะพ้ืนท่ี

เปนแองกระทะท่ีลุมมีน้ําทวมขังเปนผืนปาตนน้ําแหงหนึ่งของแมน้ําปากพนังและทะเลนอย เม่ือป พ.ศ. 2505 

พายุใตฝุนแฮเรียต พัดผานภาคใตเปนเหตุใหปาพรุควนเคร็งเสียหายเปนอยางมาก ประกอบกับการใช

ประโยชนท่ีขาดความเขาใจระบบนิเวศของพ้ืนท่ี การเกิดไฟไหมปาพรุรุนแรงบอยครั้งและระดับน้ําในปาพรุ

ลดลงมากในชวงฤดูแลง ทําใหเกิดความเสียหายเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น  

กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานอนุรักษและ

ฟนฟูแหลงน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพ้ืนท่ีชุมน้ําตามพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 ได เล็งเห็นความสําคัญในการดําเนินการอนุรักษ ฟนฟู ระบบนิเวศและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีพรุควนเคร็ง จึงดําเนินการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง 

เพ่ือการอนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมดุลและยั่งยืน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิม
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ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมและเปนท่ียอมรับของชุมชนและ

ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยมีวัตถุประสงคการดําเนินโครงการ ดังนี้ 

(1) จัดทํารายงานแผนหลักการอนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ี 

พรุควนเคร็ง ใหมีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของประชาชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(2) จัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการอนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศและ

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีพรุควนเคร็ง ใหมีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของประชาชน และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(3) สํารวจและออกแบบ พรอมจัดทําแบบรายละเอียด เอกสารประกอบการของบประมาณ 

เอกสารประกวดราคากอสราง โครงการอนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีพรุควนเคร็ง 

ใหมีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของประชาชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  ท้ังนี้ ปจจุบันโครงการอยูระหวางดําเนินการตามสัญญา  

ภาพการลงพ้ืนท่ี ประชุมปฐมนิเทศโครงการ และการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

     

     

 2) พรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส 

  ปาพรุโตะแดง เปนพ้ืนท่ีชุมน้ําในเขตรักษาพันธสัตวปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ (พรุโตะแดง) จังหวัดนราธิวาส ครอบคลุมพ้ืนท่ีอางอิงตามทะเบียนพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญ

นานาชาติของประเทศไทย (สํานักงานนโยบายและสิ่งแวดลอม, 2542) และไดรับการข้ึนทะเบียนเปนพ้ืนท่ี 

ชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศ เปนลําดับท่ี 1102 ในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2554 จัดอยูในประเภทท่ีตอง

จัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรน้ําจึงดําเนินการศึกษารูปแบบแนวทางการพัฒนา

ท่ีเหมาะสม โดยประเมินผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีนอยท่ีสุดหรืออยูในระดับ 

ท่ียอมรับได ตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีกําหนดเพ่ือประกอบการพิจารณาขออนุญาตดําเนินการจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของตอการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาโครงการโดยการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ อีกท้ังจัดลําดับความสําคัญในการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษฟนฟูระบบนิเวศและ
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ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมดุลและยั่งยืน รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

ในทองถ่ินโดยการมีสวนรวมและการยอมรับของชุมชนในพ้ืนท่ี และสอดคลองกับยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําตอไป โดยมีวัตถุประสงคการดําเนินโครงการ ดังนี้ 

(1) จัดทํารายงานแผนหลักการอนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ี 

พรุโตะแดง ใหมีความสมดุลและยั่งยืน โดยประชาชนมีสวนรวม 

(2) จัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการอนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศและ

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีพรุโตะแดง ใหมีความสมดุลและยั่งยืน โดยประชาชนมีสวนรวม 

(3) สํารวจและออกแบบ พรอมจัดทําแบบรายละเอียด เอกสารประกอบการของบประมาณ 

เอกสารประกวดราคากอสราง โครงการอนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีพรุโตะแดง 

ใหมีความสมดุลและยั่งยืน โดยประชาชนมีสวนรวม โดยจัดทําระบบงานสํารวจออกแบบเพ่ือการบริหารจัดการ

โครงการ โดยใช Hardware และ Software ท่ีทันสมัยและสามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลเพ่ือการ

บริหารโครงการ ตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ําตอไปในอนาคต 

(4) พัฒนาระบบรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และแสดงผลการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม 

สั่งการ เพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนท่ีพรุโตะแดง ใหมีความสมดุลและยั่งยืน  

  ท้ังนี้ ปจจุบันโครงการอยูระหวางดําเนินการตามสัญญา  

ภาพการประชุมหารือการขับเคล่ือนโครงการ การลงพ้ืนท่ี ประชุมปฐมนิเทศโครงการ และการประชุมกลุมยอย 
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ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และ

บํารุงรักษาแหลงน้ํา  

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

1) ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) 

เชน ในการดําเนินโครงการผูรับจางตองดําเนินการ

ตามมาตรการฯ ท่ีรัฐบาลกําหนด ทําใหมีขอจํากัดใน

การเดินทางขามเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ ท้ังในสวนของ 

ผูรับจาง คนงาน รวมถึงชางควบคุมงาน เนื่องจาก

มาตรการล็อคดาวนของแตละจังหวัด และตองมี 

การกักตัวเม่ือเกิดการติดเชื้อหรือมีการผัสใกลชิดกับ

ผูติดเชื้อ 

1) สํานักงานทรัพยากรน้ําภาคท่ีเก่ียวของประสาน

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพ้ืนท่ี เพ่ือหา 

แนวทางแกไขในการดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีไดอยาง

ปลอดภัย เชน จัดใหมีการตรวจ ATK เปนประจํา 

จัดหาหนากากอนามัย แอลกอฮอลลางมือใหเพียงพอ 

เพ่ือปองกันโรคโควิด 19 

2) เม่ือสถานการณคลี่คลายลง หนวยงาน กํากับ 

ติดตาม เร งรัดการดําเนินงานและการใชจ าย

งบประมาณใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใชจายงบประมาณ 

2) ปญหาของสภาพภูมิอากาศ เชน ฝนตกหนัก  

ทําใหน้ํ าทวมในพ้ืนท่ีโครงการ  ไมสามารถเขา

ดําเนินการได 

2) เม่ือสถานการณสิ้นสุดลง หนวยงานเรงรัดการ

ดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 
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3.2 การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 

กรมทรัพยากรน้ําดําเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ําอุปโภคบริโภค เพ่ือใหประชาชน 

มีน้ําสะอาด ระบบประปามีคุณภาพไดมาตรฐานสําหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือน โดยปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ดําเนินภารกิจ ดังนี้  

3.2.1 โครงการตรวจกํากับประปาสัมปทาน  

3.2.2 โครงการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ําระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษา

ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3.2.3 โครงการเสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมูบานใหกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

3.2.4 โครงการเสริมสรางศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการประเมินคุณภาพระบบประปา

หมูบาน 

 

3.2.1 โครงการตรวจกํากับประปาสัมปทาน  

 การประกอบกิจการประปาสัมปทาน เปนการดําเนินการภายใตกฎหมายกลาง คือ ประกาศของคณะ

ปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 กําหนดใหกิจการประปาเปนกิจการคาขายอันเปน

สาธารณูปโภคท่ีตองขอสัมปทานจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใต

ขอกําหนดของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการเก่ียวกับ

สัมปทานประกอบกิจการประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 เพ่ือเปนการคุมครอง

ประชาชนผูใชน้ําใหไดรับความสะดวก ปลอดภัยและไดรับความเปนธรรมจากการใชน้ําประปาเพ่ือการอุปโภค

บริโภค การดําเนินกิจการประปาสัมปทานจะอยูภายใตเง่ือนไขสัญญาสัมปทานระหวางผูใหสัมปทาน คือ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผูรับสัมปทาน คือ เอกชนเจาของโครงการ 

ท่ีขอรับสัมปทาน  

กรมทรัพยากรน้ําไดจัดทําโครงการตรวจกํากับประปาสัมปทาน โดยดําเนินการตรวจสอบ ควบคุม 

กํากับการประกอบกิจการประปาสัมปทานใหเปนไปตามกฎหมาย รวมถึงมีการสงเสริมการประกอบกิจการ

ประปาสัมปทาน และใหคําปรึกษา คําแนะนําการดําเนินการเก่ียวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา 

แกเจาหนาท่ีสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค เจาหนาท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และ

ผูรับสัมปทาน เพ่ือคุมครองประชาชนผูใชน้ําประปาในการอุปโภคบริโภคใหไดรับคุณภาพน้ําประปาท่ีได

มาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัย ปริมาณเพียงพอตอความตองการ และราคาเปนธรรม รวมถึงถายทอด 

องคความรูใหแกเจาหนาท่ีสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคและเจาหนาท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดท่ัวประเทศ เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบตามกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําดําเนินการตรวจกํากับกิจการประปาสัมปทาน 
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จํานวน 26 แหง ในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต ชลบุรี สิงหบุรี เชียงราย ลําพูน และเชียงใหม และสงเสริมการประกอบ

กิจการประปาสัมปทาน จํานวน 3 แหง ในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี และสุพรรณบุรี รวมตรวจ

กํากับและสงเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานท้ังหมด 29 แหง 

      

      

3.2.2 โครงการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ําระบบผลิตน้ําดื่ม

ในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 กรมทรัพยากรน้ํา โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 และสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 ไดดําเนินการ

สรางระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแตปงบประมาณ 2554 จนถึง

ปจจุบัน โดยจัดสรางและฝกอบรมการใชงานระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษา 3 ประเภท คือ (1) ศูนยการเรียนรู

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

หลังจากจัดสรางและฝกอบรมการใชงานระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษาแลว กรมทรัพยากรน้ําได

ดําเนินโครงการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ําของโครงการกอสรางระบบผลิตน้ําดื่ม 

ในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระบบผลิตน้ําด่ืมทุกแหงท่ีไดจัดสรางข้ึน ตั้งแต 

ป พ.ศ. 2559-ปจจุบัน เพ่ือใหระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 

สามารถผลิตน้ําดื่มใหบริการแกครูและนักเรียน ตลอดจนประชาชนไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

เปนการอบรมทบทวนเพ่ิมเติมความรูใหแกครูและบุคลากรในการใชงานบํารุงรักษาซอมแซมระบบผลิตน้ําดื่ม
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และเฝาระวังตรวจสอบคุณภาพน้ําดื่มไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ หากเกิดการชํารุดเสียหายเพียง

เล็กนอย ครูและบุคลากรสามารถซอมแซมบํารุงรักษาระบบผลิตน้ําดื่มท่ีชํารุดเสียหายไดดวยตัวเอง 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบ

คุณภาพน้ําระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษา เพ่ือใหระบบผลิตน้ําดื่มสามารถผลิตน้ําดื่มท่ีมีมาตรฐานและ

ประสิทธิภาพใหแกครู นักเรียน และประชาชน จํานวน 25,305 คน เพ่ือการบริโภคไดอยางตอเนื่องและเพียงพอ 

จํานวน 358 แหง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย เชียงใหม ตาก พะเยา แมฮองสอน ลําปาง แพร และนาน 

      

      

3.2.3 โครงการเสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมูบานใหกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

น้ําประปาท่ีสะอาดไดมาตรฐานเปนสิ่งสําคัญท่ีประชาชนทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตองไดรับเปนพ้ืนฐาน 

ในการดํารงชีพ จากการท่ีกรมทรัพยากรน้ําไดมีการถายโอนระบบประปาหมูบานใหกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ัวประเทศไปดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2546 จนถึงปจจุบัน พบวาในหลายพ้ืนท่ียังคงประสบปญหา 

ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคท่ีสะอาด โดยมีสาเหตุตางๆ เชน โครงสรางวัสดุอุปกรณของระบบประปาชํารุด

เสียหายใชการไมได หรือใชการไดไมเต็มประสิทธิภาพ คุณภาพน้ําประปาตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน และขาดการ

บริหารจัดการท่ีดี เปนตน กรมทรัพยากรน้าํเล็งเห็นถึงความสําคัญของสุขภาพของประชาชน ท่ีจําเปนตองไดรับ

น้ําประปาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําจึงไดดําเนินโครงการ

เสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมูบานใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 62 แหง 

เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการเก่ียวกับระบบประปา โดยการให

ความรูในการควบคุมการผลิตและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน และการบริหารจัดการกิจการระบบ
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ประปาหมูบาน ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมขีดความสามารถใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถในการควบคุมการผลิตและบํารุงรักษา ตลอดจนมีการบริหารจัดการกิจการระบบประปาให

สามารถดําเนินการไปไดดวยดีและมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตน้ําประปาท่ีสะอาด มีคุณภาพไดมาตรฐาน และ

สามารถใชอุปโภคบริโภคไดอยางตอเนื่อง 

      

      

3.2.4 โครงการเสริมสรางศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการประเมินคุณภาพ

ระบบประปาหมูบาน 

น้ําประปาท่ีสะอาด ตองมาจากระบบการผลิตน้ําประปาท่ีไดมาตรฐาน แตในปจจุบันพบวาระบบ

ประปาหมูบานหลายแหงท่ัวประเทศ ยังคงประสบปญหาน้ําอุปโภคบริโภคท่ีไมไดมาตรฐาน โดยมีสาเหตุตางๆ 

เชน โครงสราง หรือวัสดุอุปกรณของระบบประปาชํารุดเสียหายใชการไมได หรือใชการไดไมเต็มประสิทธิภาพ 

คุณภาพน้ําประปาต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน และขาดการบริหารจัดการท่ีดี เปนตน กรมทรัพยากรน้ํา ในฐานะ

หนวยงานท่ีให คําปรึกษาทางดานวิชาการ ในดานประปาหมูบานให กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ไดดําเนินการจัดทําหลักเกณฑและมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมูบานข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

เพ่ือใชเปนเครื่องมือและกลไกในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมูบาน และเพ่ือใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (อปท.) ไดมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตองในเรื่องของการประเมินคุณภาพระบบประปาหมูบานในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ สามารถวิเคราะหปญหาของระบบประปาหมูบาน รวมท้ังทราบถึงคุณภาพน้ําประปาท่ีผลิตได  

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการเสริมสรางศักยภาพใหกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมูบาน จํานวน 283 อปท.  
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3.3 การพัฒนาเคร่ืองมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

ตามภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปของกรมทรัพยากรน้ําในฐานะหนวยงานปฏิบัติท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

ในการพัฒนา บริหารจัดการ บํารุงรักษา ฟนฟู อนุรักษทรัพยากรน้ํา และควบคุมการใชน้ํา การปองกันและ

บรรเทาความเสียหายอันเกิดจากทรัพยากรน้ํา ในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน รวมถึงการกําหนดมาตรการ 

ควบคุม กํากับการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561  

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการพัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 รวมถึงการใหความสําคัญกับ 

การมีสวนรวมของประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย และกลุมผูใชน้ํา จํานวน 8 โครงการ ประกอบดวย 

3.3.1 โครงการดําเนินงานวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ 

3.3.2 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับการทํางานดานการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ํา

สาธารณะ 

3.3.3 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการอนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีชุมน้ํา 

3.3.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําและการเพ่ิมผลิตภาพในพ้ืนท่ีอางเก็บน้ําแมรําพัน จังหวัดสุโขทัย 

3.3.5 โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีประกอบในการวางแผนการบริหาร

จัดการพ้ืนท่ีชุมน้ํา การหาแหลงน้ําตนทุนใหกับโครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา โครงการพัฒนาแหลงน้ํา 

ของกรมทรัพยากรน้ํา และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3.3.6 การศึกษาและยกรางกฎหมายลําดับรองท่ีออกตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 ในสวนท่ีอยู

ในหนาท่ีและอํานาจ และภารกิจของกรมทรัพยากรน้ํา (หมวด 4 การจัดสรรน้ําและการใชน้ํา) 

 

3.3.1 โครงการดําเนินงานวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2544 ไดมีมติกําหนดใหวันท่ี 20 กันยายนของทุกป

เปนวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ สืบเนื่องจากเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2537 สมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงเสด็จประพาสทางชลมารค 

เพ่ือตรวจสภาพคลองแสนแสบ และเยี่ยมประชาชนสองฝงคลองจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา  

กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการจัดงานวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ เปนประจําทุกป 

โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนผูเก่ียวของท่ีตองดูแลอนุรักษ และพัฒนาแมน้ํา คู คลอง 

และการรณรงคสรางจิตสํานึกใหองคกรทุกภาคสวน ประชาชน มีความตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของ

แมน้ํา คู คลอง เพ่ือทําใหทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีดีข้ึน และเพ่ือสื่อสารใหเกิดการรับรู เสริมสรางความรูความ

เขาใจ เรื่องการอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง สูทุกกลุมเปาหมาย และสรางการรับรูอยางกวางขวาง  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินกิจกรรมวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ 

ดังนี้ 
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 1) การผลิตสารคดีเชิงขาว ท่ีเปนการสื่อสารเชิงสรางสรรคใหความรู สงเสริมการสรางจิตสํานึก  

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 วันเสารท่ี 10 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2564 

2.2) ทางสถานีโทรทัศนชองไทยรัฐทีวี ทุกวันอาทิตย สัปดาหละ 1 ครั้ง ความยาว 2 นาที จํานวน 

12 ตอน เริ่มเผยแพรออกอากาศ วันอาทิตยท่ี 11 กรกฎาคม – 26 กันยายน 2564  

ท้ังนี้ ผลจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผานระบบออนไลนเก่ียวกับความรูความเขาใจ เรื่อง

การอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง พบวา ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก โดยประเด็น

เรื่อง “การอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง เปนความรับผิดชอบของทุกคน” มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ 4.31 

รองลงมาคือ “การมีสวนรวมของประชาชนจะทําใหการอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง ไดผลดียิ่งข้ึน”  

มีคาเฉลี่ย 4.29 และ “ภาพรวมความพึงพอใจ” มีคาเฉลี่ย 4.28 
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สารคดีเชิงขาว รายการ “คนรักษน้ํา” 

3.3.2 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับการทํางานดานการอนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรน้ําสาธารณะ 

กรมทรัพยากรน้ําดําเนินโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับการทํางาน ตามพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 หมวด 6 มาตรา 78 การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ โดยมี

วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ กําหนดหลักเกณฑ มาตรการ

และวิธีการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 หมวด 6 

พรอมประกอบการบังคับใชตามหมวด 8 รวมถึงวิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติการอนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรน้ําสาธารณะ ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป และแผนแมบทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา โดยมีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้ 

งานสวนท่ี 1 : การศึกษาทบทวน เอกสาร มาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวของ 

รวบรวมขอมูล ทบทวนเอกสาร บทความ และรายงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้ํา พ.ศ.2561 รางกฎหมาย กฎกระทรวง ขอกําหนด ขอบังคับ และประกาศของหนวยงานตางๆ ท่ี

เก่ียวของ รวมถึงอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของหนวยงานท่ีเก่ียวของมาศึกษาทบทวนดวย 

งานสวนท่ี 2 : การสํารวจประเมินความพรอมของหนวยงาน และแนวทางการดําเนินงานของ

หนวยงานตางๆ ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบทางน้ําสาธารณะ ตามหมวด 6 มาตรา 78  

สํารวจและรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการวิเคราะห ปญหา อุปสรรคและความพรอมของหนวยงานใน

ปจจุบัน เพ่ือใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ และจัดทําขอเสนอแนะใหหนวยงานรับผิดชอบไปทําการ

ปรับปรุงจุดออน และขอจํากัดในการจัดทําแผนปฏิบัติการในระยะสั้น และระยะยาวตอไป 

งานสวนท่ี 3 : การวิเคราะหขอมูลสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

นําขอมูลท้ังหมดมาทําการวิเคราะหและนํามาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการใชเปนกรอบแนวทางในการ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในระดับหนวยงาน และแสดงถึงภาระรับผิดชอบของหนวยงาน ตลอดจน

เปนกลไกผลักดันใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด  

งานสวนท่ี 4 : ประชุมและการสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็น ประกอบดวย 

1. การประชุมหนวยงานหลัก (Focus group) ท่ีเก่ียวของกับหมวด 6 การอนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรน้ําสาธารณะ มาตรา 78 อยางนอย 4 ครั้ง จํานวนผูเขารวมประชุมไมนอยกวา 20 ทาน เพ่ือสราง
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ความเขาใจบทบาท หนาท่ี ของหนวยงานตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 พรอมรับทราบแนวคิด 

แนวทางระเบียบ ขอจํากัด เพ่ือประกอบการทํางาน 

2. การประชุมสัมมนา โดยเชิญผูเก่ียวของระดับปฏิบัติ (เจาหนาท่ีกรมทรัพยากรน้ําหรือเจาหนาท่ี

หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบบํารุงดูแลและบํารุงรักษา

ทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตามหมวด 6 การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ มาตรา 78) จํานวน  

2 ครั้ง จํานวนผูเขารวมประชุมตอครั้งไมนอยกวา 100 ทาน เพ่ือนําเสนอความกาวหนาผลการศึกษาและรับฟง

ความคิดเห็น 

3. การฝกอบรม (training) จํานวน 2 ครั้ง จํานวนผูเขารวมประชุมตอครั้งไมนอยกวา 50 ทานตอครั้ง 

เพ่ือสรางองคความรูและวิธีปฏิบัติแกเจาหนาท่ีกรมทรัพยากรน้ํา ระดับปฏิบัติท่ีมีบทบาท หนาท่ีการทํางาน

รองรับภารกิจภายใต พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 หมวด 6 การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ํา

สาธารณะ เพ่ือเตรียมความพรอม บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ํา รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงและ

สถานการณท่ีจะเกิดข้ึน พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ .ศ. 2561 หมวด 6 มาตรา 78 

4. การประชุมสัมมนา โดยเชิญผูเก่ียวของกับงานตามหมวด 6 การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ํา

สาธารณะอยางนอย 1 ครั้ง จํานวนผูเขารวมประชุมไมนอยกวา 100 ทาน เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาสรางความ

เขาใจบทบาท หนาท่ีของหนวยงานตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 พรอมรับทราบแนวคิด 

แนวทางระเบียบ ขอจํากัด เพ่ือประกอบการทํางานแนวทางและข้ันตอนการศึกษาโครงการงานสวนท่ี  

งานสวนท่ี 5 : การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับการทํางานตามหมวด 6 มาตรา 78 ในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ํา

สาธารณะ และแผนปฏิบัติการตามหมวด 8 มาตรา 83 และ 84  

งานสวนท่ี 6 : การจัดทํามาตรการหรือหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือการอนุรักษและการพัฒนา

ทรัพยากรน้ําสาธารณะ 

จัดทํามาตรการหรือหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือการอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ  

ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ตามหมวด 6 มาตรา 78 ในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ 
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3.3.3 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการอนุรักษฟนฟูพ้ืนที่ชุมน้ํา 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประเด็นการ

บริหารจัดการน้ําท้ังระบบ ไดกําหนดเปาหมายใหแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติไดรับการอนุรักษและ

ฟนฟูสภาพใหมีระบบนิเวศท่ีดี โดยมุงหมายใหพ้ืนท่ีชุมน้ํา (Ramsar Site) และพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญ

ระดับชาติไดรับการฟนฟู รอยละ 90 กรมทรัพยากรน้ําไดศึกษาวางกรอบแนวคิดในการอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ี

ชุมน้ําบึงสีไฟดวยการบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดทําแผนหลักเพ่ือการพัฒนาฟนฟูและใชประโยชน

บึงสีไฟท้ังระบบครอบคลุมใน 4 ดาน ไดแก 1) การจัดการแนวเขต สํารวจและปกแนวเขตเพ่ือปองกันการบุกรุก 

2) การใชประโยชนทรัพยากรน้ําหรือการบริหารจัดการน้ําภายในบึงสีไฟเพ่ือรักษาระบบนิเวศน 3) การใช

ประโยชนเพ่ือสันทนาการ การทองเท่ียว สงเสริมอาชีพบริเวณรอบบึง และ 4) การจัดการดานสิ่งแวดลอม  

เชน การบําบัดน้ําเสีย การอนุรักษธรรมชาติ รวมถึงสัตวตางๆ ท่ีอาศัยภายในบึง และจะขยายผลในพ้ืนท่ีชุมน้ํา

อ่ืนๆ ตอไป เพ่ือบรรลุผลสัมฤทธิ์ในยุทธศาสตรชาติและถายทอดใหบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ําและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปปรับใชใหเปนแนวทางเดียวกันโดยเปนการถายทอดหลักการสากล เรื่อง

แนวทางธรรมชาติ (Nature Based Solution : NBS) กรอบแนวคิดหลักเกณฑและมาตรการอนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ี

ชุมน้ําและแนวทางประยุกตใชในการอนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีชุมน้ําตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในการ

ปฏิบัติงานสามารถออกแบบโครงการอนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีชุมน้ํา เพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

กรมทรัพยากรน้ํา โดยสํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศและสํานักบริหารจัดการลุมน้ํา

ระหวางประเทศไดจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรการอนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีชุมน้ําข้ึน ระหวางวันท่ี 30 พฤศจิกายน 

– 4 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมสายชล กรมทรัพยากรน้ํา โดยมีผูเขารวมการอบรมจากกรมทรัพยากรน้ํา 

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กรมเจาทา กรมประมง และกรมชลประทาน จํานวนท้ังสิ้น 27 คน โดยเปน

การบรรยายเก่ียวกับการอนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีชุมน้ําในสวนทางชลศาสตร และแนวทางธรรมชาติ (Nature Based 

Solution : NBS) เครื่ อ งมือทางเศรษฐศาสตรและสั งคมในการวางแผนอนุ รักษ ฟ น ฟู พ้ื น ท่ี ชุ มน้ํ า  

ภูมิสถาปตยกรรมเก่ียวกับการอนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีชุมน้ํา และระบบนิเวศของพ้ืนท่ีชุมน้ํา เปนตน รวมท้ังแบงกลุม

ยอยในการลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน 4 แหง คือ 1) โครงการอนุรักษฟนฟูหนองบัวพระเจาหลวง อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม 2) โครงการอนุรักษฟนฟูหนองบัวลอย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 3) โครงการอนุรักษฟนฟู
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แหลงน้ําหวยหลวง-หนองหาน กุมภวาป จังหวัดอุดรธานี และ 4) โครงการอนุรักษฟนฟูแจระแม (พ้ืนท่ีแกมลิง

บุงเชียงติก) อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

      

      

3.3.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําและการเพ่ิมผลิตภาพในพ้ืนที่อางเก็บน้ําแมรําพัน 

จังหวัดสุโขทัย 

กรมทรัพยากรน้ํา โดยสํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศไดริเริ่มโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชน้ําและการเพ่ิมผลิตภาพในพ้ืนท่ีอางเก็บน้ําแมรําพัน จังหวัดสุโขทัย ซ่ึงเปนแหลงเก็บกักน้ําเพ่ือใช

ประโยชนในดานอุปโภค บริโภค เปนแหลงน้ําตนทุนในการนําไปชวยเหลือพ้ืนท่ีการเพาะปลูกของราษฎร 

ท่ีอาศัยอยูในเขตโครงการ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีและยกระดับฐานะความ

เปนอยูของประชาชน โดยมีวัตถุประสงคของโครงการเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการใชน้ําอยางคุมคาใหเกิดผลิตผล

สูงสุด และประสานความรวมมือระหวางภาคราชการกับภาคเอกชน และรวมกันพัฒนาแนวทางมาตรการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํา โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดมีการดําเนินการ ดังนี้ 

1) การประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําและการเพ่ิมผลิตภาพดานการ

เกษตรกรรม พรอมท้ังการปรึกษาหารือรวมกับภาคประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการอางเก็บน้ําแมรําพัน จังหวัด

สุโขทัย เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมจากการใชน้ําใหเปนไปตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ป ระหวางวันท่ี 14 - 15 

พฤศจิกายน 2563  

2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําและการเพ่ิมผลิตภาพดานการ

เกษตรกรรม เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการฯ และเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน

สามารถขับเคลื่อนโครงการดังกลาวไดดวยตนเอง ผานกระบวนการเรียนรูจากกรณีตัวอยาง (Case Study) 
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ระหวางวันท่ี 15 - 19 ธันวาคม 2563 ณ ศูนยเรียนรูผักอินทรีย เมืองธรรมเกษตร ไรภูตะวัน ออรแกนิคฟารม 

จังหวัดอํานาจเจริญ 

3) การประชุมเพ่ือจัดทําแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําและการเพ่ิมผลิตภาพ โดยการเสนอ

เตรียมการทําแผนแนวทางและมาตรการในการสงเสริมการเพ่ิมผลิตภาพในการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร

อยางเหมาะสม และสรางมูลคาเพ่ิมจากการใชน้ํา และใหภาคเอกชนเสนอแนวทางในการกระจายสินคา 

ดานการเกษตร และรับฟงข้ันตอนการขอเงินทุนสนับสนุนทางการเกษตรจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร ระหวางวันท่ี 15 - 16 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดสุโขทัย 

การดําเนินการดังกลาว ทําใหมีการรวมกลุมในการบริหารจัดการการใชน้ําอยางตอเนื่อง กลุมเกษตรกร 

ประชาชนผูใชน้ําไดมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําอยางรูคุณคา การปรับปรุง

บํารุงรักษาดินใหมีความอุดมสมบูรณใชงานไดยาวนานข้ึน วิธีทําการเกษตรปลอดภัย ตระหนักในเรื่องสุขภาพ

มากยิ่งข้ึน เขาใจหลักการในการนําเทคโนโลยีดานการเกษตรและแหลงขอมูลขาวสารมาใช รวมถึงการเพ่ิม

มูลคาใหกับผลผลิตดานการเกษตร และหลักการและวิธีการในเรื่องแหลงเงินทุน สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการ 

ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการลงทุนในภาคการเกษตร รูจักการใชแรงงานของตนรวมกับการประยุกตใชวัสดุอุปกรณ 

ในทองถ่ินเพ่ือลดตนทุนและใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผลผลิต ซ่ึงไดรับผลตอบรับท่ีดีจากกลุมเกษตรกร 

ประชาชนกลุมผูใชน้ํา ในพ้ืนท่ีอางเก็บน้ําแมรําพัน จังหวัดสุโขทัย 
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3.3.5 โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหเชิงพ้ืนที่ประกอบในการวางแผนการ

บริหารจัดการพ้ืนที่ชุมน้ํา การหาแหลงน้ําตนทุนใหกับโครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา 

โครงการพัฒนาแหลงน้ํา ของกรมทรัพยากรน้ํา และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

 กรมทรัพยากรน้ํา โดยสํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศและสํานักบริหารจัดการลุมน้ํา

ระหวางประเทศไดรับมอบหมายใหดําเนินโครงการระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงโครงการ

ดังกลาวมีวัตถุประสงค เพ่ือจัดทําระบบภูมิสารสนเทศในการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีประกอบในการวางแผน 

การบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ํา การหาแหลงน้ําตนทุนใหกับโครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา โครงการพัฒนา

แหลงน้ํา ของกรมทรัพยากรน้ํา และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีขอความรวมมือ ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร  

กรมชลประทาน กรมประมง สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

กรมปาไม เปนตน โดยการบูรณาการขอมูลของทุกหนวยงานมาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานเดียวกัน ดวยระบบ 

ภูมิสารสนเทศในการซอนทับขอมูลตางๆ ผลท่ีไดคือ ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ี ในรูปแบบ 

Map package ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ แผนท่ี เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําไปใชงาน/วิเคราะห 

เชิงพ้ืนท่ีตอได โดยนําเสนอเปนภาพแผนท่ีใหผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ผานการสงขอมูลและเผยแพร

บน google drive และกลุมไลน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดําเนินโครงการระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือ 

การวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีฯ จํานวนท้ังสิ้น 13 โครงการ โดยจะขอยกตัวอยางและแสดงรายละเอียดโครงการฯ  

ท่ีสามารถดาวนโหลดไดตาม QR code แนบทายแตละโครงการฯ อาทิ 

(1) โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีประกอบในการวางแผนการบริหารจัดการ

พ้ืนท่ีชุมน้ําหนองหาร จังหวัดสกลนคร  

  

ตัวอยางภาพแผนท่ีพ้ืนท่ีชุมน้ําหนองหาร ขอมูลระบบภูมิสารสนเทศฯ 

     พ้ืนท่ีชุมน้ําหนองหาร 

 

 

http://portal.dnp.go.th/
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(2) โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีหาแหลงน้ําตนทุนใหกับโครงการอนุรักษ

ฟนฟูแหลงน้ํา และโครงการพัฒนาแหลงน้ําของกรมทรัพยากรน้ํา เพ่ือสนับสนุนพ้ืนท่ีเกษตรแปลงใหญ 

  

ตัวอยางภาพแผนท่ีโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําฯ  ขอมูลระบบภูมิสารสนเทศฯ 

เพ่ือสนับสนุนพ้ืนท่ีเกษตรแปลงใหญ โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําฯ  

 เพ่ือสนับสนุนพ้ืนท่ีเกษตรแปลงใหญ 

(3) โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีหาแหลงน้ําตนทุนใหกับพ้ืนท่ีเปาหมาย

คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.)  

 
ขอมูลระบบภูมิสารสนเทศฯ พ้ืนท่ี คทช. 
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(4) โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีสนับสนุนโครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา

ในพ้ืนท่ี EEC (จ.ระยอง และลุมน้ําประแสร) 

  

ตัวอยางภาพแผนท่ีโครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา  ขอมูลระบบภูมิสารสนเทศฯ 

 โครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา ในพ้ืนท่ี EEC 

(5) โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีสนับสนุนโครงการพลิกฟนผืนปา  

 
ขอมูลระบบภูมิสารสนเทศฯ โครงการพลิกฟนผืนปา 

3.3.6 การศึกษาและยกรางกฎหมายลําดับรองที่ออกตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 

ในสวนที่อยูในหนาที่และอํานาจ และภารกิจของกรมทรัพยากรน้ํา (หมวด 4 การจัดสรรน้ําและ

การใชน้ํา) 

กรมทรัพยากรน้ําไดรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยสํานักงานศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดําเนินการศึกษาและยกรางกฎหมายลําดับรองท่ีออกตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา 

พ.ศ. 2561 ในสวนท่ีอยูในหนาท่ีและอํานาจ และภารกิจของกรมทรัพยากรน้ํา (หมวด 4 การจัดสรรน้ําและ 

การใชน้ํา) การดําเนินการไดศึกษาขอกฎหมาย ระเบียบ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของมาบูรณาการ จัดทําแนว

ปฏิบัติขอบเขตการบังคับใชกฎหมายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบกรมทรัพยากรน้ํา และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น

และการมีสวนรวมของประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรภาคประชาชนในพ้ืนท่ีลุมน้ํา คณะกรรมการ

ลุมน้ํา องคกรผูใชน้ํา เจาหนาท่ีของรัฐ ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผูท่ีเก่ียวของ ในการจัดทํารางกฎหมาย
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ลําดับรองท่ีเก่ียวของกับหมวด 4 การจัดสรรน้ําและการใชน้ํา ในสวนท่ีอยูในหนาท่ีและอํานาจ และภารกิจของ

กรมทรัพยากรน้ํา ผลการดําเนินการแลวเสร็จ ไดรางกฎหมายลําดับรอง ดังนี้ 

            

 1) รางกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต 

การโอนใบอนุญาต การอนุญาต การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสองและประเภท 

ท่ีสาม พ.ศ. .... ตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับ 

การขอรับใบอนุญาต วิธีการข้ันตอนเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต 

 2) รางประกาศกรมทรัพยากรน้ํา เรื่อง แบบคําขอรับใบอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสองและประเภท 

ท่ีสามและแผนการบริหารจัดการน้ํา พ.ศ. .... ตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561  

โดยไดจัดทําแบบคําขอรับอนุญาตใชน้ําประเภทท่ีสองและประเภทท่ีสาม อยางละ 2 ฉบับ แยกเปนกรณีผูขอรับ

ใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดาและกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคลหรือหนวยงานของรัฐ 

 3) รางประกาศกรมทรัพยากรน้ํา เรื่อง แบบใบรับคําขอ ใบอนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต คําขอโอน

ใบอนุญาต คําขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบอ่ืนๆ พ.ศ. .... โดยจัดทําแบบใบรับคําขอใบอนุญาต คําขอตอ

ใบอนุญาต คําขอโอนใบอนุญาต คําขอรับใบแทนใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และแบบบันทึกถอยคํา 

 4) รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาใชน้ําประเภทท่ีสองและประเภทท่ีสาม พ.ศ. .... ตามมาตรา 50 

แหงพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 การกําหนดอัตราคาใชน้ําท่ีจัดเก็บจากทรัพยากรน้ําสาธารณะ  

ท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ํา โดยคิดคาใชน้ําสองสวน คืออัตราคาใชน้ําพ้ืนฐานในแตละลุมน้ํา 

และคาใชน้ําสวนท่ีเก็บเพ่ิมจากคาใชน้ําพ้ืนฐาน หรือตามท่ีไดรับการประเมิน 

 5) รางประกาศกรมทรัพยากรน้ํา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมิน

ปริมาณน้ําท่ีใช และการเก็บขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือการตรวจสอบและควบคุมการใชทรัพยากรน้ําสาธารณะของผูรับ

ใบอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสองและประเภทท่ีสาม พ.ศ. .... ตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา 

พ.ศ. 2561 เพ่ือตรวจสอบและควบคุมการใชน้ําสาธารณะใหเปนไปอยางเหมาะสมและเพ่ือประโยชนในการ

จัดเก็บคาใชน้ําใหถูกตองตามจํานวนท่ีใชจริง 
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 6) รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง การแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี  

ตามหมวด 4 การจัดสรรน้ําและการใชน้ํา แหงพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... ตามมาตรา 5 

แหงพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 เพ่ือกําหนดตัวผูท่ีจะไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาท่ี 

ในการดําเนินการตรวจสอบควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 51 

มาตรา 52 มาตรา 53 และมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว 

 ท้ังนี้ รางกฎหมายลําดับรองในระดับกฎกระทรวงจะตองเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพ่ือตราเปน

กฎหมายบังคับใชตอไป โดยปจจุบนัอยูระหวางดําเนินการในข้ันตอนกระบวนการท่ีเก่ียวของ 



 
 

67 

 
 

3.4 การจัดการสภาวะวิกฤติน้ําและอุทกวิทยา 

 กรมทรัพยากรน้ําดําเนินการตรวจวัด รวบรวม ติดตาม เผยแพรขอมูล รายงานสถานการณน้ํารายวัน 

รายงานสถานการณพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยน้ําหลากในเขตพ้ืนท่ีลาดชันและท่ีราบเชิงเขา (EWS) รายงานสถานการณน้ํา

ในลุมน้ําจากระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติและระบบสงขอมูลสัญญาณภาพ (CCTV) รายงานการ

ติดตามสถานการณปริมาณน้ําทาและน้ําฝนประจําวัน และรายงานการใหความชวยเหลือจากอุทกภัยและภัยแลง 

เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย โดยการสนับสนุนขอมูลท่ีถูกตอง เพ่ือการ

เฝาระวังเตือนภัยลวงหนาดานน้ําในพ้ืนท่ีลาดชันและท่ีราบเชิงเขา และเพ่ือการบริหารจัดการน้ําในสภาวะวิกฤติ

ของหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชแผนบริหารจัดการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤติน้ําแลงน้ําทวม 

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

และแอปพลิเคชั่น DWR4Thai 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดรับงบประมาณเพ่ือการจัดการสภาวะวิกฤติน้ําและ 

อุทกวิทยา แบงเปน 3 ดาน ดังนี้ 

 3.4.1 การบริหารจัดการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤติน้ํา 

 3.4.2 การเตือนภัย 

 3.4.3 อุทกวิทยา 

 

3.4.1 การบริหารจัดการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤติน้ํา 

 1) โครงการบริหารจัดการน้ําในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทาน

หรือในพ้ืนที่เกษตรน้ําฝน 

กรมทรัพยากรน้ําไดรับการจัดสรรงบประมาณดําเนินงานโครงการบริหารจัดการเพ่ือรองรับ

สภาวะวิกฤติน้ํา ต้ังแตป พ.ศ. 2556 จนถึงปจจุบัน มีการจัดตั้งศูนยอํานวยการติดตามและแกไขปญหาภาวะ 

น้ําแลงหรือน้ําทวมสวนหนารองรับการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 – 11 และคณะทํางาน

ติดตามการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤติน้ําในสวนกลาง ท่ีผานมาไดใหความ

ชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัยและภัยแลงไดครอบคลุมท้ังดานการเกษตร และอุปโภคบริโภค

อยางเต็มประสิทธิภาพ ทันตอเหตุการณ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดชวยเหลือ

ประชาชนในภาวะน้ําแลงและน้ําทวม ดังนี้ 

 ภาวะน้ําแลง มีการใหความชวยเหลือ 42 จังหวัด ปริมาณการสูบน้ํา 85,384,680 ลูกบาศกเมตร 

แจกจายน้ําสะอาด จํานวน 7,770,969 ลิตร แจกจายน้ําดื่มบรรจุขวด จํานวนรวม 20,501 ขวด โดยมี

ประชาชนไดรับการชวยเหลือดานน้ําอุปโภคบริโภค จํานวน 528,611 ครัวเรือน 1,436,208 ราย และชวยเหลือ

พ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน 269,758 ไร  

 ภาวะน้ําทวม มีการใหความชวยเหลือ 32 จังหวัด ปริมาณการสูบน้ํา 11,455,388 ลูกบาศกเมตร 

แจกจายน้ําสะอาด จํานวน 456,000 ลิตร แจกจายน้ําด่ืมบรรจุขวด จํานวนรวม 41,468 ขวด โดยมีประชาชน
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ไดรับการชวยเหลือดานน้ําอุปโภคบริโภค จํานวน 43,014 ครัวเรือน 143,211 ราย และชวยเหลือพ้ืนท่ี

การเกษตร 89,568 ไร  

      

      

      

2) โครงการจัดหาเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เคร่ืองมือ และอุปกรณในการ

บริหารจัดการน้ํา 

 กรมทรัพยากรน้ําเปนหนวยงานดานปฏิบัติงาน (Operator) ดานการอนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 หมวด 6 มาตรา 78 รวมถึงการใช พัฒนา 

บริหารจัดการ บํารุงรักษา ฟนฟู เพ่ือสนับสนุนการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานหรือ 

ในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝนอยางเปนระบบ ปจจุบันแหลงน้ําธรรมชาติขนาดกลาง (อาง ฝาย หนอง กุด บึง ท่ีมีความจุ

มากกวา 2 ลานลูกบาศกเมตร, พ้ืนท่ีรับผลประโยชนมากกวา 2,000 ไร หรือพ้ืนท่ีครอบคลุมมากกวา  

1 จังหวัด) ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ํา จํานวน 401 แหง ความจุแหลงน้ํารวม 2,002.41  
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ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ี 2,567,075 ไร ซ่ึงมีการดําเนินการแลวเสร็จ 94 แหง ท่ีตองดูแลบํารุงรักษา 

เพ่ืออนุรักษฟนฟูใหคงสภาพใชงานได และยังไมไดดําเนินการอีก 307 แหง แบงเปนนอกเขตพ้ืนท่ีปา 265 แหง 

ในเขตพ้ืนท่ีปา 42 แหง ซ่ึงไดลงนามความรวมมือ (MOU) รวมกับกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา

และพันธุพืช เพ่ือการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรปาไม พัฒนาแหลงน้ํา ระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง

ชีวภาพในพ้ืนท่ีโครงการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ  

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษและพ้ืนท่ีแหลงน้ําสาธารณะ จึงมีความจําเปนตองใชเครื่องจักรกล ยานพาหนะ 

เครื่องมือ อุปกรณ เพ่ือใชในการดําเนินงานดานการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ บริหารจัดการ 

บํารุงรักษา ฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ ท้ังในภาวะวิกฤติภัยแลง-อุทกภัย และภาวะปกติ และสนับสนุนงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมถึงงานความรวมมือ (MOU) งานรองขอจากหนวยงานอ่ืนเพ่ือเขา

ชวยเหลือ บรรเทาทุกขและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติดานน้ําในพ้ืนท่ีของประชาชนท่ีประสบภัยไดทันทวงที 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาเครื่องจักรกลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

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

เพ่ิมประสิทธิภาพของกรมทรัพยากรน้ํา ดานการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ รวมถึงการใช 
พัฒนา บริหารจัดการ บํารุงรักษา ฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือสนับสนุนการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีนอก
เขตชลประทานในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ํา  
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3) โครงการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ และระบบสง

ขอมูลสัญญาณภาพ 

 กรมทรัพยากรน้ํา ไดดําเนินการโครงการศึกษา สํารวจ ติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกล

อัตโนมัติ (Telemetering) และระบบสงขอมูลสัญญาณภาพ (CCTV) เพ่ือการติดตาม เฝาระวัง พยากรณ และ

เตือนภัย สถานการณน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําตางๆ จํานวน 301 สถานี ซ่ึงสถานีดังกลาวประกอบดวยอุปกรณ  

ทางอิเล็คทรอนิคส และติดตั้งในท่ีโลงแจง รวมท้ังระบบดังกลาวตองทํางานอยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 

จึงจําเปนตองมีการบํารุงรักษาสถานีโทรมาตรและระบบตางๆ ใหมีความพรอมในการใชงานตลอดเวลา 

โดยการตรวจสอบระบบการทํางาน การซอมบํารุงอุปกรณและเครื่องมือตางๆ รวมท้ังระบบการติดตอสื่อสาร

ขอมูลอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติและระบบสงขอมูลสัญญาณภาพมีความพรอม

สามารถบริหารจัดการน้ํา ติดตาม เฝาระวังและเตือนภัยไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

      

      
 

3.4.2 การเตือนภัย 

1) โครงการบํารุงรักษาระบบเตือนภัยน้ําทวม - ดินถลม (Early Warning) 

กรมทรัพยากรน้ํา ไดดําเนินโครงการติดต้ังระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สําหรับ

พ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย - ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชันและท่ีราบเชิงเขา เพ่ือเปนกลไกในการติดตามสถานการณน้ํา  

เฝาระวังและเตือนภัยท่ีเกิดจากน้ําทวมฉับพลัน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2563 ไดติดตั้งสถานีเตือนภัย

ไปแลวจํานวน 1,796 สถานี ครอบคลุม 5,489 หมูบาน ซ่ึงระบบเตือนภัยฯ ประกอบดวยอุปกรณทาง

อิเล็กทรอนิคส ติดตั้งในท่ีโลงแจง ระบบทํางานตลอด 24 ชั่วโมง และมีอายุการใชงานหลายป จึงจําเปนตองมี
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การบํารุงรักษาสถานีเตือนภัยลวงหนาใหมีความพรอมในการใชงานไดตลอดเวลา เพราะหากสถานีชํารุด

เสียหายไมสามารถเตือนภัยไดในกรณีเกิดเหตุการณอาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ดังนั้น เพ่ือใหการเฝาระวังและเตือนภัยลวงหนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

จึงจําเปนตองมีการดูแลบํารุงรักษาระบบเตือนภัยลวงหนา โดยการตรวจสอบระบบการทํางาน การซอมบํารุง 

การเชาระบบสื่อสาร เพ่ือสงขอมูลการตรวจวัดมายังสถานีหลัก การจัดหาอุปกรณสํารอง การเฝาระวัง

สถานการณน้ํา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในการบํารุงรักษาระบบเตือนภัยลวงหนาและเครือขายการเฝาระวัง 

ท้ังนี้เพ่ือใหระบบมีความพรอมในการ เฝาระวังและแจงเตือนภัยไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไดดําเนินการบํารุงรักษาระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) ดานน้ําใหความพรอมในการใชงาน 

1,508 สถาน ีคิดเปนรอยละ 84 ของจํานวนสถานีท้ังหมด 1,796 สถาน ี 

ท้ังนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการแจงเตือนภัยจากระบบเตือนภัยลวงหนา (Early 

Warning) รวม 1,151 ครั้ง ครอบคลุม 3,876 หมูบาน ดังนี้ 

ระดับเตือนภัย ครั้ง หมูบาน 

เฝาระวัง  588   1,896  

เตรียมพรอม  431   1,496  

อพยพ  132   484  

รวม  1,151   3,876  
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2) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายผูรูประจําสถานีเตือนภัยลวงหนา 

(Early Warning) สําหรับพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถลม ในพ้ืนที่ลาดชันและพ้ืนที่ราบเชิงเขา 

 กรมทรัพยากรน้ํา ตระหนักถึงความสําคัญของการเตือนภัยดานน้ํา จึงไดติดตั้งระบบเตือนภัย

ลวงหนา (Early Warning) สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย - ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา เพ่ือเปน

กลไกในการติดตามสถานการณน้ํา เฝาระวังและเตือนภัยท่ีเกิดจากน้ําทวมฉับพลัน นับตั้งแตปงบประมาณ  

พ.ศ. 2548 จนถึงปจจุบัน กรมทรัพยากรน้ําไดติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนาเสร็จสิ้นแลว จํานวน 1,796 สถานี 

ครอบคลุมหมูบานเสี่ยงภัย 5,489 หมูบาน  

องคประกอบหนึ่งท่ีสําคัญของระบบเตือนภัยลวงหนาคือ ผูรู ซ่ึงเปนตัวแทนประชาชนของ

หมูบานท่ีติดต้ังสถานีเตือนภัย มีหนาท่ีในการจดบันทึก/เก็บขอมูลน้ําฝนรายวันท่ีตรวจวัดได และดูแลสถานี

เตือนภัย เม่ือมีสถานการณน้ํา ผูรูจะทําหนาท่ีประสาน เฝาระวังสถานการณน้ําควบคูกับเจาหนาท่ีของ 

กรมทรัพยากรน้ําผานชองทางการสื่อสารตางๆ และเปนผูประสานแจงขอมูลใหผูนําชุมชนในการตัดสินใจอพยพ

ประชาชนไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย ดวยเหตุนี้ ผูรูประจําสถานีเตือนภัยลวงหนา จึงจําเปนตองมีศักยภาพ มีความรู

ความสามารถ และทักษะในดานการติดตาม เฝาระวัง และแจงขอมูลการเตือนภัยไดอยางถูกตองและทันเวลา  

กรมทรัพยากรน้ํา จึงดําเนินโครงการฝกอบรมเสริมสรางความเขมแข็งของผูรูประจําสถานี

เตือนภัยลวงหนาสําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย - ดินถลมในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา เพ่ือเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพผูรูประจําสถานีเตือนภัยลวงหนา ใหสามารถเฝาระวังและแจงเตือนภัยน้ําหลาก – ดินถลม 

ในหมูบานและหมูบานครอบคลุมไดอยางไดอยางท่ัวถึงและทันเวลา ทําหนาท่ีถายทอดความรูเก่ียวกับ 

การปฏิบัติตนเม่ือไดรับการแจงเตือนภัยระดับตางๆ ตลอดจนใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

อันจะสงผลใหชุมชนสามารถลดความเสี่ยงจากพิบัติภัยน้ําหลาก - ดินถลมท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการจัดฝกอบรมเสริมสรางความเขมแข็งของผูรูประจํา

สถานีเตือนภัยลวงหนาสําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย – ดินถลมในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา ท้ังสิ้น 7 รุน  

ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 400 คน ประกอบดวย ผูรูประจําสถานีเตือนภัย และผูนําหมูบานเสี่ยงภัย 

ในจังหวัดแมฮองสอนและจังหวัดนาน  
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3.4.3 อุทกวิทยา 

 1) โครงการตรวจวัดปริมาณน้ํา การเคลื่อนตัวของตะกอนและตะกอนทองน้ํา

แมน้ําโขงรวมไทย-ลาว 

 กรมทรัพยากรน้ํารวมกับสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (Mekong River 

Commission Secretariat : MRCS) ดําเนินโครงการตรวจวัดปริมาณน้ํา การเคลื่อนตัวของตะกอน และ

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

Sediment Transport Measurements on The Mekong Mainstream) จํานวน 6 สถานี  ไดแก  สถานี

แมน้ําโขงท่ีเชียงแสน-ตนผึ้ง แมน้ําโขงท่ีเชียงคาน-สานะคาม แมน้ําโขงท่ีหนองคาย-ทานาแลง แมน้ําโขง 

ท่ีนครพนม-ทาแขก แมน้ําโขงท่ีมุกดาหาร-17สะหวันนะเขต17 และแมน้ําโขงท่ีโขงเจียม-บานใหมสิงหสัมพันธ โดยมี 

MRCS เปนหนวยประสานงานกลางและกิจกรรมนี้ถูกถายโอนภารกิจใหกรมทรัพยากรน้ํา เม่ือป พ.ศ. 2558 

การดําเนินโครงการมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงสมการความสัมพันธระหวางระดับน้ําและปริมาณน้ํา และ

พัฒนาวิธีการจัดเก็บขอมูลใหมีความถูกตองและนาเชื่อถือ ซ่ึงขอมูลทางอุทกวิทยาท่ีไดจากท้ัง 6 สถานี ไดแก 

ขอมูลปริมาณน้ํา ขอมูลตะกอนแขวนลอย ขอมูลตะกอนทองน้ํา รูปตัดขวางลําน้ํา และขอมูลระดับน้ํา ทําให

ประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมายและหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชในการติดตามสถานการณน้ํา 

การเฝาระวัง ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี ตลอดจนใชใน

การติดตามผลกระทบจากการพัฒนาเข่ือนไฟฟาพลังน้ําในลุมน้ําโขง 
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2) โครงการบํารุงรักษาเครือขายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแมน้ําโขง (Mekong – HYCOS) 

 กรมทรัพยากรน้ํารวมกับสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (Mekong River 

Commission Secretariat: MRCS) ดําเนินโครงการตรวจสอบติดตามระบบของวัฏจักรอุทกวิทยาในลุมแมน้ํา

โขง (Mekong-Hydrological Cycle Observing System: Mekong-HYCOS) โดยจัดต้ังสถานีเครือขายอุตุ-

อุทกวิทยา ในการติดตาม ตรวจสอบ และรับสงขอมูลอุตุ-อุทกวิทยาทางไกลอัตโนมัติในลุมแมน้ําโขงและสาขา 

โดยกรมทรัพยากรน้ําจะตองดําเนินการดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณสถานี ตามพันธกรณีภายใตความ

ตกลงวาดวยความรวมมือเพ่ือการพัฒนาลุมน้ําโขงอยางยั่งยืน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการบํารุงรักษาเครือขายสถานีอุตุ-อุทกวิทยา

แมน้ําโขง จํานวน 11 สถานี ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดตามมาตรฐาน ตรวจวัดขอมูลไดถูกตอง มีความ

นาเชื่อถือและสงขอมูลทันเวลา ทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมายและหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําขอมูล

อุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาไปใชในการติดตามสถานการณน้ํา การเฝาระวัง ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือลด 

การสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี 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) การติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ําลุมน้ําโขงในสวนของประเทศไทย  

เปนกิจกรรมหนึ่งภายใตกองงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Management Division : ED) 

ของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ซ่ึงกรมทรัพยากรน้ําเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการตามกิจกรรม 

อยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงคในการตรวจสอบคุณภาพน้ําของแมน้ําโขงและลําน้ําสาขา 

ในลุมน้ําโขงตอนลาง รวบรวมขอมูลคุณภาพน้ําของแมน้ําโขงและแมน้ําสาขา เพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงตางๆ 

ดานคุณภาพน้ํา นําไปใชในการเฝาระวัง การปองกันหรือแกไขมลภาวะของน้ําขามพรมแดน การประเมินผล

โดยดัชนีคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน (Water Quality Index, WQI) พบวาแมน้ําโขงและลุมน้ําสาขาบริเวณ

ประเทศไทยมีคุณภาพน้ําโดยรวมอยูในเกณฑดี 

 (2) การตรวจสอบคุณภาพน้ําโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา สนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตน 

เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบวิเคราะห

ประเมินคุณภาพน้ําตามมาตรฐานพิจารณานําไปใชเปนแหลงน้ําตนทุนใหเหมาะสมกับการทํางานของ

กระบวนการผลิตน้ําสะอาดกอนนําเขาระบบ RO เพ่ือผลิตน้ํานําไปใชในการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมของ

โรงพยาบาล ผลการประเมินพบวา ลําน้ําแมแจมผานการบําบัดดวยระบบของกรมทรัพยากรน้ําทําใหมี

คุณสมบัติเหมาะสมในการใชเปนน้ําตนทุนในการผลิตน้ําสะอาด และน้ําท่ีผลิตจากระบบกรองน้ําของ 

กรมทรัพยากรน้ํามีคุณภาพผานเกณฑคุณภาพน้ําประปาดื่มได กรมอนามัย พ.ศ. 2563 มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ี

จะนําเขาระบบ RO เพ่ือผลิตน้ํานําไปใชในการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมของโรงพยาบาล 
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4) การบริหารขอมูลสถิติอุทกวิทยา เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 กรมทรัพยากรน้ํา โดยสํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา รวมกับสวนอุทกวิทยา สํานักงาน

ทรัพยากรน้ําภาค 1-11 มีภารกิจในการสํารวจ เก็บรวบรวม วิเคราะหและประมวลสถิติตางๆ ดานอุทกวิทยา 

พรอมจัดทําขอมูลพ้ืนฐานในระบบฐานขอมูลอุทกวิทยา (Hydro Webbase) เพ่ือนําขอมูลไปใชในการศึกษา 

การวางแผนพัฒนาแหลงน้ํา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ตลอดจนการวิเคราะห และรายงานสถานการณ

ทางอุทกวิทยาของลุมน้ํา รวมท้ัง ใหคําปรึกษาแนะนําเผยแพรและถายทอดความรูทางอุทกวิทยาแกหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของและผูสนใจ โดยขอมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาจะไดมาจากการปฏิบัติงานสํารวจขอมูล

ภาคสนามท่ีดําเนินการโดยสวนอุทกวิทยา สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 ซ่ึงสถานีสวนใหญตั้งอยูในพ้ืนท่ี 

ตนน้ํานอกเขตชลประทาน มีจํานวนท้ังสิ้น 397 สถานี จําแนกตามประเภทขอมูลสํารวจ ไดแก ขอมูลระดับน้ํา 

311 สถานี ขอมูลปริมาณน้ํา 218 สถานี ขอมูลตะกอนแขวนลอย 218 สถานี ขอมูลอุตุนิยมวิทยา 165 สถานี 

นอกจากนี้ มีการดําเนินการสํารวจรูปตัดขวางลําน้ํา (Cross Section) การปรับปรุงซอมแซม การดูแล

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 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานน้ํา 

กรมทรัพยากรน้ําดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานน้ํา  

เพ่ือใหสอดคลองกับระบบราชการ 4.0 และบทบาทภารกิจขององคกรท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยไดทบทวนลักษณะ

สําคัญขององคกร ทบทวนบทบาทหนาท่ี ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และความตองการสมรรถนะหลัก 

ขององคกร รวมถึงวิเคราะหสภาพแวดลอมการแขงขัน ขอมูลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอ

ความสามารถในการแขงขันความไดเปรียบและความทาทายเชิงยุทธศาสตร นําไปสูการกําหนดทิศทางแผนงาน

โครงการในการพัฒนาประสิทธิภาพองคกร ขับเคลื่อนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทรัพยากรน้ํา 

ใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาศักยภาพเพ่ือความเปนเลิศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

อยางเปนรูปธรรมสอดรับกับการสรางและพัฒนากําลังคนภาครัฐเพ่ือการไปสูรัฐบาลดิจิทัล สามารถขับเคลื่อน

การดําเนินการของกรมทรัพยากรน้ําบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป 

นอกจากนี้ ยังไดสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมอบรมสัมมนาหลักสูตรตางๆ ท้ังจากหนวยงานภายใน

และภายนอก เพ่ือใหบุคลากรมีความรู 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 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองคกรและบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

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 เพ่ือทบทวนจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ํา ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 

2580) และระยะ 5 ป เพ่ือเปนกรอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร และแผนงานโครงการไปสูการปฏิบัติ

ไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนปฏิรูปประเทศ แผนแมบทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 13 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแผนตางๆ  

ท่ีเก่ียวของ  

แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ํา ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป ไดกําหนด

วิสัยทัศน ตัวชี้วัดวิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรมองคกร และ Roadmap แบงเปน 4 ระยะ และผังความเชื่อมโยง

แผนปฏิบัติราชการกรมทรพัยากรน้ํา ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แสดงดังรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 1 วิสัยทัศน ตัวชี้วัดวิสัยทัศน คานิยมหลัก วัฒนธรรมองคกร และ Roadmap กรมทรัพยากรน้ํา 
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รูปท่ี 2 ผังความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ํา ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
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3.5.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองคกรและบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา 

1) การทบทวนจัดทําขอเสนอการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้ํา 

กรมทรัพยากรน้ําไดทบทวนภารกิจ อํานาจหนาท่ีสอดคลองกับภารกิจตามพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 นโยบายและแผนท่ีเก่ียวของ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

ในการประชุมครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2564 ไดเห็นชอบการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ 

กรมทรัพยากรน้ําและรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. .... และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จจากการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการใหม  

กรมทรัพยากรน้ําไดจัดสงรางกฎกระทรวงฯ ไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือตรวจพิจารณาในเดือน

ตุลาคม 2564 

ภายใตบทบาทใหมกําหนดใหกรมทรัพยากรน้ํา มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา การบริหาร

จัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ํา การจัดสรรน้ํา การใชน้ํา การปองกันและ

บรรเทาความเสียหายอันเกิดจากทรัพยากรน้ํา อันจะเปนประโยชนแกการบริการสาธารณูปโภค และ

ประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จจากการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ 

กรมทรัพยากรน้ํา ดังนี้ 

ตัวชี้วดั 
คาเปาหมาย 

หมายเหต ุ
2565 2566 2567 

1. จํานวนแหลงน้ําสาธารณะที่มีการสํารวจระวางแนวเขต 

เพื่อการอนุรักษฟนฟ ู(แหง) 

23,628 35,442 47,256 เปาหมายตามแผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป 47,256 แหง 

2. ความสําเร็จการพัฒนาแหลงน้ําและระบบกระจายน้าํ    เปาหมายตามแผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา ป 66  – 70 

2.1 ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น (ลาน ลบ.ม.) 520 520 520 3,722 ลาน ลบ .ม.  

2.2 พื้นที่ไดรับประโยชน (ไร) 320,000 320,000 320,000 3,271,975 ไร 

3. ความสําเร็จในการจัดสรรการใชน้ํา 

3.1 จํานวนการพิจารณาออกใบอนุญาตผูใชน้ําสาธารณะ

ประเภทที่ 2 และ 3 ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน (ราย) 

 

(สทนช.  

อยูระหวาง

การจัดทํา

กฎหมาย

ลําดับรอง) 

 

20,000 

 

35,000 

ผูใชน้ําสาธารณะประเภทที่ 2 และ 3  

ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 

 

3.2 จํานวนการพิจารณาตอใบอนุญาตผูใชน้ําสาธารณะ

ประเภทที่ 2 และ 3 ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน (ราย) 

- 20,000  

4. จํานวน อปท. ที่ระบบประปาหมูบานผานการประเมิน

คุณภาพ (อปท.) 

1,000 1,500 2,000 เปาหมาย 6,700 อปท. 

5. ความสําเร็จเกี่ยวกับการการปองกันและแกไขปญหาความ

ขัดแยงจากการจัดสรรน้ําในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 

5.1 การจัดทําอนุบญัญัติที่ออกตามความในหมวด 4 แหง

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ .ศ. 2561 

5.2 รอยละของการจัดการเร่ืองรองเรียนปญหา 

ความขัดแยงจากการจัดสรรน้ําในพื้นทีน่อกเขต

 

 

4 ฉบับ 

 

รอยละ 100 

 

 

2 ฉบับ 

 

รอยละ 100 

 

 

- 

 

รอยละ 100 

อนุบัญญัติที่ออกตามความในหมวด 4

แหงพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าํ  

พ.ศ. 2561 

1. รางกฎกระทรวงการขอรับใบอนญุาต 

การออกใบอนุญาต อายุใบอนญุาต  

การขอตออายุใบอนุญาต การโอน

ใบอนุญาต การอนุญาต การขอและการ
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ตัวชี้วดั 
คาเปาหมาย 

หมายเหต ุ
2565 2566 2567 

ชลประทานไดรับการไกลเกล่ีย หรือเสนอ

คณะกรรมการลุมน้ําพิจารณา 

ออกใบแทนใบอนุญาตการใชน้ําประเภท

ที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. .... 

2. รางประกาศกรมทรัพยากรน้ํา เร่ือง 

แบบคําขอใบอนุญาตการใชน้ําประเภท 

ที่สองและประเภทที่สามและแผนการ

บริหารจัดการนํ้า พ.ศ. .... 

3. รางประกาศกรมทรัพยากรน้ํา เร่ือง 

แบบใบรับคําขอ ใบอนุญาต คําขอตอ

อายุใบอนญุาต คําขอโอนใบอนุญาต  

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบ

อื่นๆ พ.ศ. .... 

4. รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาใชน้ํา

ประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. .... 

5. รางประกาศกรมทรัพยากรน้ํา เร่ือง 

หลักเกณฑและวธิีการในการติดต้ัง

เคร่ืองมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ําที่ใช 

และการเก็บขอมูลที่จําเปนเพือ่การ

ตรวจสอบควบคุมการใชทรัพยากรน้ํา

สาธารณะของผูรับใบอนุญาตการใชน้ํา

ประเภทที่สองและประเภทที่สาม  

พ.ศ. .... 

6. รางประกาศกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง  

การแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่  

ตามหมวด 4 การจัดสรรน้ําและการใชน้ํา 

แหงพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าํ พ.ศ. 

2561 พ.ศ. .... 

2) การกําหนดนโยบายกํากับดูแลองคการท่ีดี กรมทรัพยากรน้ํา 

กรมทรัพยากรน้ําไดกําหนดนโยบายกํากับดูแลองคการท่ีดี ครอบคลุมนโยบาย 4 ดาน มีผลการ

ดําเนินการเปนดังนี้ 

แผนงาน/โครงการ หนวยงาน คาเปาหมาย ผลการดําเนินการ สถานะ 

1. นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม  

นโยบายหลัก : กระตุน สงเสริม เนนย้ําใหทุกหนวยงานในสังกัดดําเนินการ โดยการคํานึงถึงการรักษาคุณภาพ ส่ิงแวดลอม ตลอดจนหนาที่และ 

ความรับผิดชอบเพื่อประโยชนสวนรวม 

1. การดําเนินงานตามมาตรการลด และคัด

แยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ  

โดยการลดขยะใน 4 ประเภท ไดแก  

การลดขยะมูลฝอย (รอยละ 10)  

ลดการใชถุงพลาสติก (รอยละ 20)  

ลดการแกวพลาสติกใชคร้ังเดียวทิ้ง  

สลก. 

สทภ. 1-11/ 

ทุกหนวยงาน 

ปริมาณขยะที่

ลดลงไดตาม

เปาหมาย 

-  ปริมาณการลดขยะมูลฝอย ไดเทากับ 24,544.01 กิโลกรัม 

ลดลง คิดเปนรอยละ 85.10 

-  ปริมาณการลดการใชถุงพลาสติก ไดเทากับ 0 ใบ ลดลง  

คิดเปนรอยละ 100 

-  ปริมาณการลดการแกวพลาสติกใชคร้ังเดียวทิ้ง ไดเทากับ 245 ใบ 

ลดลง คิดเปนรอยละ 99.87 
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แผนงาน/โครงการ หนวยงาน คาเปาหมาย ผลการดําเนินการ สถานะ 

(รอยละ 20) และการลดโฟมบรรจุอาหาร 

(รอยละ 100) 

- ปริมาณการลดโฟมบรรจุอาหาร ไดเทากับ 0 ใบ ลดลง คิดเปน

รอยละ 100 

2. การดําเนินกิจกรรมสํานักงานสีเขียว สลก. 

สทภ. 1-11/ 

ทุกหนวยงาน 

อยางนอย  

2 กิจกรรม 

จากกจิกรรม

ทั้งหมด  

4 กิจกรรม 

(ไฟฟา น้ํา 

วัสดุ 5 ส.) 

จัดกิจกรรรมสํานักงานสีเขยีว 15 กิจกรรม เพื่อประหยัดพลังงาน

ไฟฟา น้ํา ทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ กิจกรรม 5 ส. และ

ประชาสัมพันธ รณรงค กิจกรรมสํานักงานสีเขียว 

 

2. นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

นโยบายหลัก : มุงมั่นใหบริการที่มีคุณภาพตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อตอบสนองความตองการอยางแทจริง 

1. การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

กพร./ 

ทุกหนวยงาน 

รอยละ 85 1. ผลการสํารวจความพึงพอใจงานการใหบริการขอมูล  

ผานเว็บไซตกรมทรัพยากรน้าํ คิดเปนรอยละ 92.10 

2. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูล อุทกวิทยา

และอุตุนิยมวิทยา คิดเปนรอยละ 98.36 

3. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการตรวจวิเคราะห

คุณภาพน้ํา คิดเปนรอยละ 93.99 

4. ผลการสํารวจความพึงพอใจงานชวยเหลือและบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชนจากปญหาน้ําทวม คิดเปนรอยละ 100 

5. ผลการสํารวจความพึงพอใจงานชวยเหลือและบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชนจากปญหาภยัแลง ขาดแคลนน้ํา

อุปโภค บริโภค คิดเปนรอยละ 100 

6. ผลการสํารวจความคิดเห็น ความตองการของผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสียตอกรมทรัพยากรน้ํา มีความพึงพอใจตอการ

บริการของกรมทรัพยากรน้ํา คิดเปนรอยละ 99.50 และ

ผูรับบริการและผูมีสวนได สวนเสียยินดีแนะนํางานบริการของ

กรมทรัพยากรน้ํา ใหผูอื่นที่รูจัก แสดงถึงความผูกพันตอ 

กรมทรัพยากรน้ํา คิดเปนรอยละ 99.00 

7. ผลการสํารวจความพึงพอใจตอกระบวนการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี 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 กรมทรัพยากรนํ้า

กับเจาหนาที่ของกรมทรัพยากรน้าํ ประจําป 2564 
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แผนงาน/โครงการ หนวยงาน คาเปาหมาย ผลการดําเนินการ สถานะ 

2. การพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

เพื่อตอบสนองความตองการ/ความ

คาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย 

กพร./ 

ทุกหนวยงาน 

อยางนอย 1 

กระบวนงาน 

กระบวนงานที่เปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวม 

จํานวน 14 กระบวนงาน 

 

3. นโยบายดานองคการ 

นโยบายหลัก : สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธิ ์เกิดความโปรงใส และเปนธรรม โดยผลักดัน

ใหมีการส่ือสาร  

การสงเสริมมีสวนรวมของทุกภาคสวน มุงเนนพัฒนาองคการ เรียนรู ปรับปรุง พัฒนา นําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน ไปสูการสราง

นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. การส่ือสารวิสัยทัศน คานิยมและพันธกิจ

ของกรมทรัพยากรน้ําทั้งกับบุคลากร

ภายในองคการและบุคคลภายนอก 

กพร./ 

ทุกหนวยงาน 

อยางนอย 1 

กิจกรรม 

ไดจัดกิจกรรมส่ือสารวิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจของ 

กรมทรัพยากรน้ํา จาํนวน 3 กิจกรรม  
 

2. การดําเนินงานถายทอดตัวชีว้ัดและ

เปาหมายจากระดับองคการสูระดับ

บุคคล (IPA) 

กพร./ 

ทุกหนวยงาน 

รอยละ 100 บุคลากรภายในหนวยงานไดรับถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย

ระดับองคการสูระดับบุคคล (IPA) คิดเปนรอยละ 100 

 

3. การนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการ

ปฏิบัติงาน และสรางนวัตกรรม 

ศปว. สวพ. 

ศสท.กพร./ 

ทุกหนวยงาน 

อยางนอย 4 

กระบวนงาน 

กระบวนงานที่นาํเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานและใหบริการ 

จํานวน 29 กระบวนงาน 

 

4. การผลักดันการดําเนินการเพื่อ

เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

สผต. คาคะแนน

เพิ่มขึ้น 

เมื่อเทียบกับ 

ปที่ผานมา 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของ

หนวยงานของรัฐ (ITA) ไดเทากับ 90.39 โดยปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ไดเทากับ 84.10 เพิ่มขึ้น 6.29 

 

4. นโยบายดานผูปฏิบตัิงาน 

นโยบายหลัก : สงเสริมใหบุคลากรมุงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน เรียนรูอยางตอเนื่อง ทํางานเปนทีม มีความผูกพันตอองคการ สภาพแวดลอม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

และพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อปรับเปล่ียนองคการเปนหนวยงาน 4.0 ตามนโยบาย Thailand 4.0 

1. การดําเนินงานจัดการองคความรูของ

หนวยงานและสรางนวัตกรรมในองคกร 

ทุกหนวยงาน อยางนอย 2 

กระบวนงาน 

จํานวนองคความรูที่พัฒนาขึ้น จํานวน 38 กิจกรรมหลัก  

2. การประเมินผลความผูกพันของบุคลากร

ที่มีตอการนําองคกร 

ทุกหนวยงาน รอยละ 80 จัดกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของ จํานวน 42 กิจกรรม 

คิดเปนรอยละ 100 

 

3. การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกหนวยงาน รอยละ 100 - จัดการอบรม จํานวน 22 หลักสูตร 

- สงบุคลากรเขารับการอบรมกับหนวยงานภายนอก จาํนวน

ทั้งส้ิน 258 ราย 

- สงเสริมใหบุคลากรอบรมผานระบบ e-Learning จํานวนทั้งส้ิน 

112 ราย 

 

3) การขับเคล่ือนกรมทรัพยากรน้ําสูระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ 4.0 

กรมทรัพยากรน้ําไดจัดทําแผนขับเคลื่อนองคกรสูระบบราชการ 4.0 เพ่ือพัฒนาผล 

การดําเนินงานในดานตางๆ ไปสูระบบราชการ 4.0 ยกระดับผลการดําเนินงานในเชิงรุกโดยการคาดการณ

เหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนลวงหนาใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีความเชื่อมโยงและบูรณาการจนเกิด

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 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คะแนนรวม 402.22 คะแนน 

ระบบราชการ 3.22) คิดเปนรอยละ 3.87 โดยมีผลการดําเนินการครอบคลุมท้ัง 3 มิติ ดังนี้ 

3.1) มิติระบบราชการท่ีเปดกวางและเช่ือมโยงกัน (Open & Connected Government) 

ผูนําองคการมีความมุงม่ันในการสรางและพัฒนาองคการไปสูองคการท่ีมีการเปดเผย

ขอมูล มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอนของกระบวนงาน เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

อยางมีประสิทธิภาพ พอเพียง สมดุล และยั่งยืน โดยมีการวางแผนเชิงยุทธศาสตรท่ีสนับสนุนงานดานเครือขาย

และผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการมากข้ึน กรมทรัพยากรน้ําไดปรับปรุง

กระบวนการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียโดยมีขอกําหนดในการ

ปฏิบัติงานรวมกันและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน (1) การบูรณาการ

ฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการน้ํา รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของดานการบริหารจัดการน้ํา เชน ชป. สสน. 

สทนช. และหนวยงานท่ีเก่ียวของใหมีมาตรฐานเดียวกัน (2) การวิเคราะหจัดลําดับพ้ืนท่ีเส่ียงภัยแลงและ

อุทกภัยเช่ือมโยงกับระดับรายไดของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือใชในการวางแผนงานโครงการพัฒนาแหลงน้ํา

เพ่ือการแกไขปญหาในเชิงพ้ืนท่ีอยางเปนระบบ รวมกับ สทนช. ชป. จท. กองบัญชาการทหารสูงสุด  

กองทหารชาง กองกําลังทหารพัฒนา และ อปท. (3) การเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนและสราง

กลไกการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา รวมกับ กลุมผูใชน้ํา ภาคเอกชน สทนช. และ อปท. 

3.2) มิติระบบราชการท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen- Centric Government) 

กรมทรัพยากรน้ํามีการนําเทคโนโลยีมาวิเคราะหและประมวลผลขอมูลความตองการและ 

ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียจากภายในและภายนอกผานชองทางออนไลน ควบคูกับ

การลงพ้ืนท่ีพบปะประชาชนเครือขายผูใชน้ําเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของกลุมผูใชน้ําและเครือขายผูใชน้ํา 

เพ่ือนําไปสูการกําหนดนโยบายเชิงรุกครอบคลุมท้ัง 4 ภารกิจหลัก เชื่อมโยงกับผลการวิเคราะหสภาพปญหา 

ดานการบริหารจัดการน้ําของประเทศ (Pain Point) โดยมีนโยบายใหทุกโครงการของกรมตองมีการรับฟง

ความคิดเห็น สรางการยอมรับในพ้ืนท่ีกอนดําเนินการโครงการเพ่ือรวมกันแกไขปญหาไดอยางตรงจุด  

ตรงประเด็น ลดปญหาขอขัดแยงในพ้ืนท่ี พรอมนําสารสนเทศมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการใหบริการ

และการทํางานใหมๆ นําไปสูการปรับปรุงการใหบริการท่ีมีมาตรฐานระยะเวลาการใหบริการท่ีกําหนด รวมถึง

นํามาวิเคราะห หาแนวทางปองกันผลกระทบ ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีผลตอการบรรลุเปาหมายและ

วิสัยทัศนของกรมทรัพยากรน้ําไดมุงใหบริการท่ีตอบสนองกับระบบราชการ 4.0 โดยยึดประชาชนเปน

ศูนยกลางผานการดําเนินการของโครงการตางๆ เชน (1) การวางโครงการพัฒนาแหลงน้ําและระบบกระจายน้ํา 

ท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนพรอมจัดใหมีชองทางการแจงคํารองขอโครงการและปญหา 

ในพ้ืนท่ีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีประสบปญหาโดยตรง (2) ระบบติดตามรายงาน

สถานการณ/งานพัฒนาแหลงน้ําผาน Mobile Application (DWR4Thai) (3) ระบบเตือนภัยน้ําปาไหล

หลากดินถลมลวงหนา (4) ระบบแบบสํารวจคุณภาพระบบประปาหมูบาน (5) ระบบการสํารวจขอมูล

เกษตรกรผูปลูกไมผลนอกเขตชลประทานท่ีคาดการณแลววามีพ้ืนท่ีเส่ียงรุนแรงทําใหไมผลตายในฤดูแลง 
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และ (6) ระบบติดตามประเมินผลการตอบสนองใหความชวยเหลือบรรเทาภัยแลงและอุทกภัยประชาชน

ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 

3.3) มิตริะบบราชการท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance 

Government) 

กรมทรัพยากรน้ํ าไดจัดทํา PMQA 4.0 Roadmap ของกรมทรัพยากรน้ํ า ทบทวน

โครงสราง จัดทํา Value Chain แผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล แผนสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรม

องคกร รวมถึงการกระตุนใหเกิดนวัตกรรม และไดนําการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ อาทิเชน (1) การยกระดับการ

แกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัยจากเดิมท่ีดําเนินโครงการแกไขระดับหมูบาน ไดปรับรูปแบบสรางโครงขาย

การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือแกไขปญหาเชิงระบบท่ีซับซอนครอบคลุมมากกวา 3 ตําบล พรอมการประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการวางโครงการ สํารวจ ออกแบบและพัฒนาแหลงน้ํา (2) สรางเครือขาย 

กลไก หลักเกณฑ มาตรฐานเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรน้ําสาธารณะและพ้ืนท่ีชุมน้ํา และหลักเกณฑและ

เง่ือนไขการอนุญาตการใชน้ําเพ่ือขับเคล่ือนพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 (3) การบูรณาการ

เช่ือมโยงขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการน้ํารวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทําใหกรมทรัพยากรน้ําสามารถจัดทํา

สมดุลน้ําระดับตําบลเพ่ือการคาดการณพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและอุทกภัยเปนการลวงหนาและเตรียมการเพ่ือการ

ปองกัน บรรเทาสถานการณไดอยางทันทวงทีโดยประสานกับจังหวัดและหนวยงานในทองท่ี รวมถึงอาสาสมัคร 

ภาคประชาชน 

4) การจัดการความรูของกรมทรัพยากรน้ํา 

กรมทรัพยากรน้ําไดสงเสริม สนับสนุนการจัดการความรูอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

4.1) การจัดกิจกรรม KM ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร

รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูผานประสบการณการดําเนินงาน และใหขอเสนอแนะ ผานการจัดกิจกรรม และไดถอด

บทเรียนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปเปนองคความรูเพ่ือเผยแพรผานเว็บไซต จํานวน 5 เรื่องหลัก ไดแก 

(1) การกําหนดและถายทอดตัวชี้วัดองคกรสูระดับบุคคล (2) แนวทางการขับเคลื่อนองคกรสูรางวัลเลิศรัฐ 

สาขาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (3) แนวทางการจัดทําสมดุลน้ําเพ่ือการจัดสรรน้ํา

ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 (4) สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐ และ  

(4) โครงการทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ ตัวชี้วัด กระบวนการ โครงการสําคัญของกรมทรัพยากรน้ํา  

เพ่ือทบทวนจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ํา ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป 

4.2) การจัดการความรู ผลิตสื่อการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนจากหนวยงานภายในกรมทรัพยากรน้ํา 

ประกอบดวย คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทํา e-Learning และรายงานสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมท้ัง 

บทความ สื่อตางๆ จากหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของและเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน โดยมีรายการ 

องคความรูท่ีพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจํานวนท้ังสิ้น 116 เรื่อง 

4.3) การนําองคความรูท่ีพัฒนาข้ึนไปใชประโยชนรวมถึงการพัฒนานวัตกรรม โดยไดมีการ

พัฒนานวัตกรรม จํานวนท้ังสิ้น 71 เรื่อง 
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5) การประกวดรางวัล DWR Innovation Award 2021 

เพ่ือกระตุนความคิดสรางสรรคใหเกิดการพัฒนางาน สรางนวัตกรรม และสงเสริมกิจกรรม

เรียนรูอยางตอเนื่องโดยมีเปาหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน  

กรมทรัพยากรน้ํา จึงไดจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้ึนครั้งแรกในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีคําจํากัด

ความของ “นวัตกรรม” คือ “การพัฒนาการใหบริการ การพัฒนางานดวยการสรางนวัตกรรมจากการนํา

แนวคิด องคความรู ทักษะประสบการณและเทคโนโลยี มาประยุกตใชในการพัฒนาผลงาน/การใหบริการ/ 

การพัฒนางาน/กระบวนการ/ระบบบริการรูปแบบใหมๆ ซ่ึงเปนผลงานท่ีแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

จากผลงานหรือกระบวนการกอนหนานี้ เพ่ิมประสิทธิภาพ ทําใหการบริการ ผลการปฏิบัติงาน ผลงานดีข้ึน

กวาเดิม หรือดีข้ึนจากเดิมอยางกาวกระโดด สงผลใหเกิดประโยชนตอกรม รวมถึงเกิดประโยชนตอสังคมและ

ประชาชนในมิติตางๆ ไดแก มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดลอม” 

ผลงานนวัตกรรมท่ีไดรับรางวัล มีดังนี้ 

 

6) การดําเนินการดานสิทธิมนุษยชน 

กรมทรัพยากรน้ําไดตระหนักถึงการดําเนินการท่ีอาจสงผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน จึงได

ทบทวนนโยบายดานสิทธิมนุษยชน กรมทรัพยากรน้ํา เชิญชวนใหบุคลากรจัดทําขอตกลงรวมในการเคารพ

หลักสิทธิมนุษยชน และจัดทําแผนปฏิบัติการดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของกรมทรัพยากรน้ํา ระยะท่ี 1  

(พ.ศ. 2562 - 2565) ประเด็นชุมชน ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติข้ึน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ

การระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะท่ี 1 โดยแผนดังกลาววไดกําหนดใหมีการทบทวนยกราง

กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ํา การประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับประชาชน 
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พรอมกําหนดใหรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ํา การจัดทํา

คูมือแจงสิทธิในการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการของกรม การสนับสนุนบทบาทของชุมชนในการ

อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม การดูแลชนกลุมนอย/กลุมชาติพันธุ  

โดยการใหความรูการบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริฯ โดยผลการดําเนินการเปนไปตามแผนคิดเปนรอยละ 86.36 และ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดรับคัดเลือกเปนองคกรตนแบบดานสิทธิมนุษยชน 

ประจําป 2564 ประเภทรางวัลชมเชย 

7) การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรน้ําและพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับสมรรถนะสูระบบ

ราชการ 4.0 

กรมทรัพยากรน้ําไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรน้ํา  

(HR Scorecard) ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2562 - 2566) ครอบคลุมท้ัง 5 มิติตามหลัก HR Scorecard โดยผล 

การดําเนินการแผนคิดเปนรอยละ 86.95 สําหรับการจัดทําแผนอัตรากําลัง รายละเอียดตําแหนงงาน และ 

แผนความกาวหนาในสายอาชีพไดปรับไปดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใหสอดคลองกับบทบาท

ภารกิจตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้าํฉบับใหม 

นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ําไดมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ผานการเขารวมอบรม

สัมมนาหลักสูตรตางๆ ท้ังจากหนวยงานภายในและภายนอก โดยแบงออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก 

(1) การพัฒนาบุคลากรผานการอบรมภายในกรม จํานวน 17 หลักสูตร มีบุคลากรเขารับ 

การอบรมรวมจํานวนท้ังสิ้น 964 ราย เชน การฝกอบรมเพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การฝกอบรมหลักสูตร พัฒนาวิศวกรดานพัฒนาและอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา  

การฝกอบรมหลักสูตร เทคนิคการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ เปนตน 

(2) การพัฒนาบุคลากรผานการอบรมกับหนวยงานภายนอก จํานวน 37 หลักสูตร/โครงการ  

มีบุคลากรเขารับการอบรมรวมเปนจํานวนท้ังสิ้น 175 ราย 

(3) การพัฒนาบุคลากรผานการอบรมผานระบบ e-Learning จํานวน 21 หลักสูตร/โครงการ  

มีบุคลากรเขารับการอบรมรวมเปนจํานวนท้ังสิ้น 78 ราย 
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8) การสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรกรมทรัพยากรน้ํา 

กรมทรัพยากรน้ําไดจัดทําแผนสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรกรมทรัพยากรน้ํา  

เพ่ือเปนการเสริมสรางใหบุคลากรมีรูปแบบพฤติกรรมในการ

ทํางานและแนวคิด ทัศนคติท่ีดีเปนไปในทิศทางเดียวกัน รับรู 

เขาใจและพัฒนาไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหสอดคลองกับ

วัฒนธรรมองคกรท่ีพึงประสงค ซ่ึงจะชวยใหการขับเคลื่อน

กระบวนการทํางานภายในใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และเกิด

คุณคากับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย 3 แผนหลัก ไดแก 

แผนงานท่ี 1 การส่ือสารสรางการรับรูและเขาใจ มุงเนนการจัดทําสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ

ในการสรางการรับรูวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดความเขาใจในความหมายและเปาหมายของการพัฒนาและ

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

แผนงานท่ี 2 เสริมสรางสภาพแวดลอมภายในองคกร มุงเนนปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพ

ใหมีบรรยากาศท่ีดีและมีความเหมาะสมเอ้ือตอการสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานและแนวคิด 

ทัศนคติท่ีดีใหสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรท่ีพึงประสงค 

แผนงานท่ี 3 ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีพฤติกรรมและ

ทัศนคติในการทํางานท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรของกรมทรัพยากรน้ํา เพ่ือสนับสนุนใหการปฏิบัติงาน

และการใหบริการมีประสิทธิภาพ รวมท้ังคุณภาพชีวิตท่ีดีแกบุคลากรกรมทรัพยากรน้ํา 

ท้ังนี้ ผลการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายในทุกตัวชี้วัดและกิจกรรม 

คานิยมท่ีพึงประสงค 3 ประการ  

"มุงผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ประสานสามัคคี" 

วัฒนธรรมองคกรของกรมทรัพยากรน้ํา 

"จิตสาธารณะ" 
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3.5.3 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธดานทรัพยากรน้ํา 

กรมทรัพยากรน้ําดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

ในการสนับสนุนภารกิจประเทศชาติเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและเติบโต โดยยังคงไวซ่ึงความสมดุลของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการสนับสนุนการปรับตัวของประชาชนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศท่ีจะสงผลกระทบตอทรัพยากรน้ํา ซ่ึงเปนทรัพยากรตนทุนสําคัญในการพัฒนาประเทศใหมี 

ความม่ันคง โดยดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ เพ่ือสรางการรับรูและสรางจิตสํานึกใหกับทุกภาคสวน

ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรน้ําใหคงความสมบูรณเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศตอไป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ํามุงเนนการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลใหสอดคลองกับ

ภารกิจของกรมในดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยการมีสวนรวมของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 

เปนธรรมและยั่งยืน การเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานและมาตรการท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรน้ํา  

การอนุรักษฟนฟูและพัฒนาแหลงน้ํานอกเขตชลประทาน เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน  

การพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรน้ําท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

ซ่ึงดําเนินการผลิตสื่อและเผยแพรประชาสัมพันธมาอยางตอเนื่อง ผลิตสกูปขาวและสารคดีเชิงขาว รวมถึง

บทความเผยแพรภารกิจตางๆ ผานสื่อวิทยุ โทรทัศน และสื่อออนไลนตางๆ ตลอดจนการจัดนิทรรศการและ

กิจกรรมรณรงคสําหรับกลุมเยาวชนเพ่ือสรางจิตสํานึกดานทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม รวมถึงการเชิญสื่อมวลชนลงพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือใหรับทราบถึงบทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรน้ํา 

และจัดกิจกรรมใหประชาชนมีสวนรวมผานการสํารวจแบบสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือใหทราบถึงความ

ตองการการเขาถึงสื่อประชาสัมพันธในแตละประเภทท่ีประชาชนตองการ โดยมีขอมูล/ขาวสารภารกิจของ 

กรมทรัพยากรน้ํา การแจงขอมูล การคาดการณ การเฝาระวัง ระบบเตือนภัยน้ําหลากดินถลม การรณรงค 

ใหประชาชนใชน้ําอยางรูคุณคา การสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริ ประโยชนจากโครงการอนุรักษ

ฟนฟูและพัฒนาแหลงน้ําตางๆ ภายใตการดําเนินงานของกรมทรัพยากรน้ําไดรับการถายทอดผานสื่อหลัก

มากกวา 3 ประเภท อาทิ สื่อโทรทัศน สื่อหนังสือพิมพ และสื่อออนไลนตางๆ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มีประเด็นขาวท่ีเผยแพรมากกวา 3,900 ประเด็น ผานชองทางการเผยแพรตางๆ จํานวนกวา 37,000 ครั้ง 
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3.6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือรองรับการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา 

กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการโครงการดานการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารเพ่ือรองรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ซ่ึงมุงพัฒนา ดูแลรักษา และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศเพ่ือใหบริการขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรน้ําในภาพรวมรวมกับองคกรตางๆ ดวยขอมูล 

ท่ีหลากหลายมิติ โดยมีการดําเนินโครงการท่ีสําคัญ ดังนี้ 

3.6.1 โครงการบํารุงรักษาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

3.6.2 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย สทภ.1-11 

 

3.6.1 โครงการบํารุงรักษาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

กรมทรัพยากรน้ําดําเนินการบํารุงรักษา ดูแล และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย

ของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดําเนินการบํารุงรักษาอุปกรณหลักใหเหมาะสมตอการใชงาน การอัพเดตขอมูลของ

อุปกรณรักษาความปลอดภัยเพ่ือใหปองกันภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนใหมได การเปลี่ยนทดแทนอุปกรณท่ีมี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายท้ังในรูปแบบการจัดหา

อุปกรณท่ีเหมาะสม หลีกเลี่ยงการลงทุนในสวนของโครงสรางพ้ืนฐาน ท้ังในสวนของฮารดแวร ซอฟตแวร  

แอปพลิเคชันท่ียากตอการดูแล ติดตั้ง และมีมูลคาสูง เพ่ือใหระบบคอมพิวเตอรและเครือขายสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ําสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอง ปลอดภัย 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําดําเนินการศึกษา วิเคราะห ทบทวน นโยบายและแผน

ดานสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของกรมทรัพยากรน้ํา ใหคําแนะนําคําปรึกษารวบรวมปญหา

ตางๆ บํารุงรักษาและเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ และระบบท่ีเก่ียวของกับระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของ

กรมทรัพยากรน้ํา สํารองขอมูลระบบสารสนเทศและเก็บรักษาขอมูลจราจรคอมพิวเตอรตามพระราชบัญญัต ิ

วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 และฝกอบรมความรู เ ก่ียวกับการใชงาน

คอมพิวเตอรและเครือขายเบื้องตน รวมถึงดูแลบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ใหกับเจาหนาท่ี

กรมทรัพยากรน้ํา เพ่ือใหประชาชน องคกรท่ีเก่ียวของและบุคลากรกรมทรัพยากรน้ําสามารถใชประโยชนจาก

ขอมูลสารสนเทศผานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของกรมทรัพยากรน้ําไดอยางสะดวก มีประสิทธิภาพ

และเชื่อถือไดตลอดเวลา 
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3.6.2 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย สทภ.1-11 

กรมทรัพยากรน้ํามีการพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรน้ําเพ่ือการบริหารจัดการน้ํามาเปนลําดับ โดยมี

เปาหมายใหเปนระบบสารสนเทศกลางของประเทศ เชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศดานทรัพยากรน้ําในภาพรวม

รวมกับองคกรตางๆ โดยระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 เปนระบบ

เครือขายท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานสวนกลางผานระบบเครือขาย internet/intranet อุปกรณเครือขายท่ีใชงาน

อยูในปจจุบันบางอุปกรณไมสามารถรองรับการใชงานระบบสารสนเทศของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 

ท่ีมีความตองการในการตอบสนองของระบบเครือขายคอมพิวเตอรตอการเรียกใชงานท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึน และขาด

ความพรอมตอการใชงานทําใหเกิดความลาชาในระบบเครือขายคอมพิวเตอร ไมสามารถรองรับการทํางานดาน

ทรัพยากรน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีผานมาไดดําเนินการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขายสํานักงาน

ทรัพยากรน้ําภาค 1–11 ไปแลวบางสวน แตยังขาดการบํารุง รักษาอยางตอเนื่อง ทําใหระบบสารสนเทศของ

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 ไมสามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และมีความชํารุดบกพรอง 

ในการใชงาน ซ่ึงเจาหนาท่ีของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคไมสามารถดูแลและแกไขได ทําใหไมสามารถ

ใหบริการแกเจาหนาท่ีของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคไดมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความจําเปนในการ

ดําเนินการโครงการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1–11 

เพ่ือใหสามารถรองรับการใชงานระบบเครือขาย ระบบสารสนเทศท่ีจะพัฒนาเพ่ิมเติมข้ึนในอนาคตได 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําดําเนินการจัดหาอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร 

ใหพรอมใชงานและรองรับระบบสารสนเทศตางๆ อยางตอเนื่องและรวดเร็ว รวมถึงปรับปรุงและบํารุงรักษา

ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย และเครื่องปรับอากาศสําหรับหองปฏิบัติการเครือขายของสํานักงาน
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ทรัพยากรน้ําภาค 1-11 ดําเนินการจัดเก็บรักษาขอมูลจราจรคอมพิวเตอรตามพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 และฝกอบรมความรูเก่ียวกับการดูแล บริหารจัดการระบบ

คอมพิวเตอรและเครือขายใหกับเจาหนาท่ีสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 เพ่ือใหประชาชน องคกร 

ท่ีเก่ียวของและบุคลากรกรมทรัพยากรน้ําสามารถใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศผานระบบคอมพิวเตอร

และเครือขายของกรมทรัพยากรน้ําไดอยางสะดวก มีประสิทธิภาพและเชื่อถือไดตลอดเวลา 
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สวนท่ี 3 รายงานการเงิน 
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รายงานงบการเงิน 

กรมทรัพยากรน้ํา 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

 (หนวย : บาท) 

 
2564 

2563 

(ปรับปรุงใหม) 

สินทรัพย   

       สินทรัพยหมุนเวียน   

           เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 43,911,811.17 34,789,134.96 

           ลูกหนี้ระยะสั้น 126,549,405.10 162,661,368.27 

           วัสดุคงเหลือ 23,776,970.94 21,758,232.40 

           สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 58,803.08 52,881.41 

           รวมสินทรัพยหมุนเวียน 194,296,990.29 219,261,617.04 

   

       สินทรัพยไมหมุนเวียน   

           ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 2,926,140,768.34 2,426,979,114.15 

           สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน 29,947,225,917.65 31,441,768,794.19 

           สินทรัพยไมมีตัวตน 9,961,204.28 4,137,145.35 

           สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 1,787,284,953.62 1,082,459,883.03 

          รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 34,670,612,843.89 34,955,344,936.72 

รวมสินทรัพย 34,864,909,834.18 35,174,606,553.76 
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กรมทรัพยากรน้ํา 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

(หนวย : บาท) 

 
2564 

2563 

(ปรับปรุงใหม) 

หนี้สิน   

       หนี้สินหมุนเวียน   

           เจาหนีก้ารคา 190,232,366.37 124,562,363.68 

           เจาหนีอ่ื้นระยะสัน้ 7,575,691.98 7,575,302.24 

           เงินรับฝากระยะสั้น 65,256,244.06 72,196,637.12 

           หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน - 308,700.00 

           รวมหนี้สินหมุนเวียน 263,064,302.41 204,643,003.04 

   

       หนี้สินไมหมุนเวียน   

           เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 10,871,943.78 10,758,075.78 

           เงินทดรองราชการรบัจากคลังระยะยาว 3,100,000.00 3,100,000.00 

           รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 13,971,943.78 13,858,075.78 

รวมหนี้สิน 277,036,246.19 218,501,078.82 

   

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน   

           ทุน 451,953,929.02 451,953,929.02 

           รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม 34,135,919,658.97 34,504,151,545.92 

รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 34,587,873,587.99 34,956,105,474.94 

รวมหนีสิ้นและสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 34,864,909,834.18 35,174,606,553.76 
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กรมทรัพยากรน้ํา 

งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

 

(หนวย : บาท) 

 
2564 

2563 

(ปรับปรุงใหม) 

รายได   

       รายไดจากงบประมาณ 6,541,853,216.56 4,456,387,630.20 

       รายไดจากเงินกูและรายไดอ่ืนจากรัฐบาล 17,402,025.00 - 

       รายไดจากการขายสินคาและบริการ       - 114,840.00 

       รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค 16,443,086.75 3,674,069.15 

       รายไดอ่ืน 974,550.00 754,440.00 

รวมรายได 6,576,672,878.31 4,460,930,979.35 

   

คาใชจาย   

       คาใชจายบุคลากร 823,336,464.23 838,079,105.33 

       คาบําเหน็จบํานาญ 361,173,821.76 345,450,329.56 

       คาตอบแทน 15,575,638.00 15,921,922.00 

       คาใชสอย 694,312,072.84 204,609,407.64 

       คาวัสด ุ 61,038,869.88 41,265,671.95 

       คาสาธารณูปโภค 33,354,945.08 32,599,926.47 

       คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 3,490,108,654.95 3,885,867,500.79 

       คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค 1,445,227,632.50 1,317,870,629.42 

       คาใชจายอ่ืน 20,776,666.02 19,528,155.71 

รวมคาใชจาย 6,944,904,765.26 6,701,192,648.87 

รายไดต่ํากวาคาใชจายสุทธิ (368,231,886.95) (2,240,261,669.52) 
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ผลงานสําคัญอ่ืน 
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1. กรมทรัพยากรน้ํารวมสนับสนุนงานตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปด

อาคารพลเอก อรชุน พิบูลนครินทร (ฟอกไต) โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรต ิ

60 พรรษา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

เม่ือวันท่ี 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

ฟนฟูแหลงน้ําสนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล จากนั้นทรงเสด็จเขาอาคาร พลเอก อรชุน พิบูล

นครินทร ทอดพระเนตรภายในอาคารหนวยฟอกไต รับฟงการกราบบังคมทูลรายงานเก่ียวกับการบริการฟอกไต 

การจัดหาน้ําสะอาดสําหรับหนวยฟอกไต และการปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงพยาบาลฯ ทรงทอดพระเนตร

ผลงานวิจัยฯ และกิจกรรมหนวยแพทยอาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พรอมท้ังทรงเยี่ยมประชาชนท่ีมาเฝารับ

เสด็จฯ ทรงพระราชทานถุงของขวัญแกผูแทนผูปวยท่ีมารับบริการฟอกไต และทรงปลูกตนคํามอกหลวง 

จากนั้นทรงพระดําเนินไปยังรานกาแฟมูลนิธิเวชชานุกูล ทรงตัดแถบแพรรานกาแฟ และทรงทอดพระเนตร

ภายในรานกาแฟ  

ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

ภริยาไดรวมเฝารับเสด็จฯ รับพระราชทานของท่ีระลึก และกราบบังคมทูลรายงานการดําเนินงานของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการสนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ  

60 พรรษา โดยกรมทรัพยากรน้ํา ไดสนับสนุนการกอสรางแหลงน้ําตนทุนเพ่ือใชในการดําเนินการฟอกไตใหกับ

โรงพยาบาลฯ และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดูแลบํารุงรักษาสวนธรรมชาติบําบัด บริเวณ

หนาอาคารพระราชทาน 7 และ 8 ท่ีไดจัดทําไวเม่ือปพุทธศักราช 2558 ใหมีสภาพเรียบรอย สวยงาม ตามแนว

พระราชดําริโรงพยาบาลสีเขียว 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช

ดําเนินทอดพระเนตรการดําเนินงานโครงการทหารพันธุดี คายเปรมติณสูลานนท จังหวัดขอนแกน 

เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการดําเนินงานโครงการทหารพันธุดี กองพลทหารมาท่ี 3 

คายเปรมติณสูลานนท อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ในการนี้ นายอธิวัฒน สุคนธประดิษฐ รองอธิบด ี

กรมทรัพยากรน้ํา รวมรับเสด็จและถวายรายงานระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 2 แหง  

ในพ้ืนท่ีโครงการทหารพันธุดี โดยกรมทรัพยากรน้ําไดสนับสนุนการกอสรางระบบกระจายน้ํา ทําใหสามารถ

กระจายน้ําเขาพ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน 200 ไร  
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สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  

มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงเปดปายโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชางปาหลังตนน้ําภูไท จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

เสด็จทรงเปดปายโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชางปาหลังตนน้ําภูไท หมูท่ี 13 ตําบลทาตะเกียบ อําเภอ 

ทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม นายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นายภาดล ถาวรกฤชรัตน 

อธิบดีกรมทรัพยาน้ํา พรอมขาราชการและเจาหนาท่ีเฝารวมรับเสด็จ 

โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชางปาหลังตนน้ําภูไท เปนโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา สนับสนุน

โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ เพ่ือเปนแหลงน้ําสําหรับชางปาประมาณ 300-500 เชือก รวมถึงสัตวปาในพ้ืนท่ี 

บรรเทาปญหาชางปาออกหากินนอกพ้ืนท่ีปา และปรับปรุงระบบนิเวศนใหเกิดสมดุลกลับคืนความสมบูรณตาม

ธรรมชาติ ซ่ึงดําเนินการแลวเสร็จเม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ขนาดความจุ 220,000 ลูกบาศกเมตร  

      

      

 

 

 



 
 

105 

 

การติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 

      

วันท่ี 5 ตุลาคม 2563 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและ

ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุงสวาง องคมนตรี 

รองประธานอนุกรรมการฯ พรอมดวยคณะอนุกรรมการฯ ประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการตางๆ ผูบริหาร

และบุคลากรกรมทรัพยากรน้ํา ลงพ้ืนท่ีติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พรอมรับฟงบรรยายสรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัด

จันทบุรี ประกอบดวย (1) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (คลองภักดีรําไพ) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (2) โครงการอางเก็บน้ําคลองศาลทรายอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ตําบลคลองพลู อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎรธานี  

      

วันท่ี 5 – 6 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและ

ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีภาคใต พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี  

รองประธานอนุกรรมการฯ พรอมดวยคณะอนุกรรมการฯ โดยมีผูบริหารและบุคลากรกรมทรัพยากรน้ําเขารวม

ลงพ้ืนท่ีติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร และ

จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 3 โครงการ ไดแก (1) โครงการอาคารอัดน้ําคลองดินแดงพรอมระบบสงน้ํา 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (2) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ําและระบบสงน้ําบานหัวเขาอันเนื่องมาจาก
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พระราชดําริ บานหัวเขา หมูท่ี 1 ตําบลศรีวิชัย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี และ (3) โครงการฝายคลอง

ทากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานชายทา หมูท่ี 1 ตําบลคลองพา อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี  

 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี 

      

วันท่ี 11 – 12 พฤศจิกายน 2563 พลอากาศเอก จอม รุงสวาง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการ

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีภาคกลาง พรอมดวยคณะอนุกรรมการฯ 

โดยมีผูบริหารและบุคลากรกรมทรัพยากรน้ํา เปนผูแทนเขารวมลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี จํานวน 4 โครงการ ไดแก  

(1) โครงการเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (2) โครงการอางเก็บน้ําหวย

หินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลเขาดิน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (3) โครงการพัฒนา

พ้ืนท่ีบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลเขาดินพัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สระบุรี และ (4) โครงการอางเก็บน้ําวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลโคกแสมสาร อําเภอโคกเจริญ 

จังหวัดลพบุรี 

 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 

      

วันท่ี 10 ธันวาคม 2563 พลอากาศเอก จอม รุงสวาง องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและ

ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีภาคกลาง พรอมดวยคณะอนุกรรมการฯ ผูบริหารและ

บุคลากรกรมทรัพยากรน้ํารวมลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

รวมท้ังติดตามผลสัมฤทธิ์จากการบริหารจัดการน้ําตามแนวพระราชดําริในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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ไดแก (1) โครงการระบายน้ําบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (2) โครงการคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา และจังหวัดปตตาน ี

      

วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและ

ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพ้ืนท่ีภาคใต พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธาน 

อนุกรรมการฯ พรอมดวยคณะอนุกรรมการฯ ประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการตาง ๆ ผูบริหารและบุคลากร 

กรมทรัพยากรน้ํา รวมลงพ้ืนท่ีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา  

และจังหวัดปตตานี ไดแก โครงการอางเก็บน้ําลําพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลลําพะยา อําเภอเมือง

ยะลา จังหวัดยะลา โครงการจัดหาน้ําใหราษฎรตําบลทรายขาวอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานควนลังงา  

หมูท่ี 4 ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี พรอมรับฟงบรรยายสรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี จํานวน 4 โครงการ ประกอบดวย โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการฝายทดน้ําคลองชองเรืออันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานตนซาน (บาน

ทรายขาวตก)หมูท่ี 5 ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จํานวน 3 โครงการ ไดแก (1) โครงการทอระบายน้ําวังพลายบัวอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี (2) โครงการกอสรางอาคารบังคับน้ํา

บานทุงนาพรอมระบบสงน้ํา ตําบลนาประดู อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี และ (3) โครงการจัดหาน้ําใหราษฎร

ตําบลทรายขาวอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานหลวงจันทร หมูท่ี 2 บานควนลังงา หมูท่ี 4 บานตกวัด หมูท่ี 5 

และบานลําอาน หมูท่ี 6 ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี นอกจากนี้ ไดเยี่ยมชมและดูสภาพ

พ้ืนท่ีโครงการของเกษตรกรท่ีไดรับประโยชนจากโครงการฯ 
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 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 

      

วันท่ี 19 มีนาคม 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและ

ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอําพน กิตติอําพน องคมนตรี 

รองประธานอนุกรรมการฯ พรอมดวยคณะอนุกรรมการฯ ประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการตางๆ ผูบริหาร

และบุคลากรกรมทรัพยากรน้ํา รวมลงพ้ืนท่ีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ี

จังหวัดสกลนคร พรอมรับฟงบรรยายสรุปผลการดําเนินงานโครงการ ไดแก โครงการประตูระบายน้ําลําน้ําพุง – 

น้ํากํ่า อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานตองโขบ ตําบลตองโขบ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร และ

โครงการปรับปรุงทํานบดินพรอมอาคารประกอบอางเก็บน้ําภูเพ็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลนาหัวบอ 

อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  

การประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คร้ังที่ 1/2564 

      

วัน ท่ี  29 มีนาคม 2564 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํ า และเจาหนาท่ี 

กรมทรัพยากรน้ําเขารวมการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ครั้งท่ี 1/2564 ณ หองประชุม 101 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนประธานการประชุม  

 

 

 



 
 

109 

 

2. งานตางประเทศดานทรัพยากรนํ้า 

2.1 การประชุมคณะทํางานอาเซียนดานการจัดการทรัพยากรน้ํา คร้ังที่ 21  

กรมทรัพยากรน้ําในฐานะหนวยประสานงานหลักในคณะทํางานอาเซียนดานการจัดการทรัพยากรน้ํา 

(ASEAN Working Group on Water Resources Management : AWGWRM) ของประเทศไทย ซ่ึงเปน

หนึ่งในคณะทํางานภายใตกรอบความรวมมือเจาหนาท่ีอาวุโสดานสิ่งแวดลอม (ASEAN Senior Officials on 

the Environment : ASOEN) เปนเจาภาพจัดการประชุมคณะทํางานอาเซียนดานการจัดการทรัพยากรน้ํา 

ครั้งท่ี 21 (21st AWGWRM) เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 ผานระบบการประชุมออนไลน ซ่ึงตามธรรมเนียม

ปฏิบัติของอาเซียนประเทศสมาชิกจะเวียนเปนเจาภาพจัดการประชุมตามลําดับอักษรชื่อประเทศ การประชุม

ดังกลาวมี ดร. อินทวี อัคราช อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปนประธาน

การประชุม นายอธิวัฒน สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เปนประธานรวมของการประชุม และ 

มีผูแทนระดับอธิบดีหรือเทียบเทาจากประเทศสมาชิกอาเซียน สํานักงานเลขาธิการอาเซียนและหนวยงาน 

คูเจรจาเขารวมการประชุม 

ในการประชุมไดติดตามความคืบหนาการดําเนินงานของคณะทํางาน ผูแทนประเทศสมาชิกอาเซียน

และหนวยงานคูเจรจาไดรายงานผลการดําเนินภายใตแผนปฏิบัติการอาเซียนดานสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559-2568 

(ASEAN Strategic Plan on Environment (ASPEN) 2016-2025) ตลอดจนรวมหารือแผนงานการดําเนินงาน

และโครงการความรวมมือในระยะตอไป ในสวนของกรมทรัพยากรน้ําไดรายงานความคืบหนากิจกรรม 

การพัฒนาแนวทางการอนุรักษทรัพยากรน้ําอาเซียน ซ่ึงเปนกิจกรรมภายใตแผนงานท่ี 3 : การอนุรักษน้ํา  

ซ่ึงมุงเนนมิติการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา โดยใชแนวคิดหลักในการดําเนินการ คือ “นิเวศวิทยาภูมิทัศน” 

(Landscape ecology) ซ่ึงจะมีกิจกรรมท่ีดําเนินการระหวางป พ.ศ. 2564 - 2568 ไดแก การแลกเปลี่ยน

ขอมูลองคความรู การศึกษาและทบทวนการอนุรักษทรัพยากรน้ําในประเทศสมาชิกอาเซียน การพัฒนาคูมือ

หรือแนวทางการอนุรักษทรัพยากรน้ํา และการจัดหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในประเทศสมาชิกอาเซียน 
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2.2 การประชุมเร่ือง แนวคิดเกี่ยวกับการเพ่ิมศักยภาพของแหลงน้ําเพ่ือการปรับตัวตอ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอาศัยแนวทางธรรมชาติ และการลดความเสี่ยงจากอุทกภัย 

กรมทรัพยากรน้ํา รวมกับสถาบัน IHE Delft Institute for Water Education แหงราชอาณาจักร

เนเธอรแลนด ไดจัดการประชุมทางออนไลน เรื่อง แนวคิดเก่ียวกับการเพ่ิมศักยภาพของแหลงน้ําเพ่ือการ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอาศัยแนวทางธรรมชาติ และการลดความเสี่ยงจากอุทกภัย 

เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมสายชล กรมทรัพยากรน้ํา และผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิด ตัวอยางและประสบการณเก่ียวกับการเพ่ิม

ศักยภาพของแหลงน้ํา ซ่ึงเปนการประยุกตใชแนวทางธรรมชาติเพ่ือการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานตอไป โดยผูเชี่ยวชาญ

เนเธอรแลนดไดบรรยายเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ําท่ีสอดคลองกับธรรมชาติภายใตหลักความ

ปลอดภัยและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน การเติมทรายเพ่ือปกปองชายหาด การเพ่ิมศักยภาพของแหลงน้ํา

เพ่ือรองรับน้ําหลาก แนวคิดในการเพ่ิมศักยภาพของแหลงน้ําเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีประเทศเนเธอรแลนด

ประสบปญหาอุทกภัยครั้งใหญ โดยการศึกษาระบบของแมน้ํา การออกแบบโครงสราง และการฟนฟูแมน้ํา 

ลําคลองใหมีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน เชน การลดระดับท่ีราบน้ําทวมถึง การยายคันก้ันน้ํา การสรางทางน้ําไหลเม่ือน้ําข้ึน

เต็มท่ี การเสริมความแข็งแรงของคันก้ันน้ํา ซ่ึงมาตรการเหลานี้จะชวยในการรับมือกับอุทกภัย รวมท้ังรักษา

สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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3. รางวัลแหงความภาคภูมิใจของกรมทรัพยากรนํ้า 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก ดังนี้ 

1) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการขอมูลเพ่ือการใหบริการ 

ผลงาน “ระบบบูรณาการขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการน้ํา” 

 หนวยงานมอบรางวัล : คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 ผูมอบรางวัล : นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

 วันท่ีรับมอบรางวัล : 16 กันยายน 2564 

 ประเภทรางวัลท่ีไดรับ : ประเภทบูรณาการขอมูลเพ่ือการใหบริการ 

 ระดับดี 

 

 

 

 

2) รางวัลองคกรตนแบบดานสิทธิมนุษยชน ประจําป 2564 

หนวยงานมอบรางวัล : นายกรัฐมนตรี (กระทรวงยตุิธรรม) 

ผูมอบรางวัล :  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

วันท่ีรับมอบรางวัล : 29 กันยายน 2564 

ประเภทรางวัลท่ีไดรับ : องคกรตนแบบดานสิทธิมนุษยชน (รางวัลชมเชย) 

ประเภทภาครัฐสวนกลาง 

 

3) รางวัลองคกรคุณธรรมตนแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงานมอบรางวัล : กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา รวมกับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ผูมอบรางวัล : นายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ประธานอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วันท่ีรับมอบรางวัล : 17 พฤศจิกายน 2564 

ประเภทรางวัลท่ีไดรับ : ระดับองคกรคุณธรรมตนแบบ 
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4. กรมทรัพยากรนํ้ารวมลงนาม MOU กับหนวยงานตางๆ 

การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ โดยการสรางเครือขายความรวมมือ

กับหนวยงานภายนอก เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนใหภารกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ยึดหลักการผสานประโยชนและความชํานาญซ่ึงกันและกัน 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ําไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวาง

กรมทรัพยากรน้ํากับหนวยงานภายนอก เพ่ือสรางความรวมมือทางวิชาการ ในดานการใชขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและ

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรวมกัน เพ่ือการจัดการน้ําตนทุนและความตองการใชน้ํา นําไปสูการวางแผนการ

จัดการทรัพยากรน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดความสมดุลอยางเหมาะสมและยั่งยืน โดยรวมลงนามบันทึกขอตกลงฯ 

กับหนวยงานตางๆ ดังนี้ 

 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เม่ือวันท่ี 

21 มกราคม 2564 ณ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา ลงนามโดย ผูชวยศาสตราจารย  

ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝายทรัพยสินและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนายภาดล 

ถาวรกฤชรัตน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

      

 2) กองทัพอากาศ จัดพิธีลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการใหบริการขอมูล 

ภูมิสารสนเทศ เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2564 ณ หองรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร ลงนามโดย พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ และนายภาดล  

ถาวรกฤชรัตน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 
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5. กิจกรรมเดนในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลงพ้ืนที่เปดโครงการอางเก็บน้ํา

แมรําพัน จังหวัดสุโขทัย  

เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เปนประธานเปดโครงการอางเก็บน้ําแมรําพันพรอมระบบกระจายน้ํา บานวังหาด ตําบลตลิ่งชัน 

อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยไดเนนย้ําใหทุกภาคสวนรวมมือกันรักษาปาตนน้ํา ซ่ึงเปนแหลง 

กักเก็บน้ําสําคัญของประเทศ สําหรับโครงการอางเก็บน้ําแมรําพันเปนโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง 

ดําเนินการกอสรางและพัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ํา ศักยภาพในการเก็บกักน้ําท้ังโครงการ ประมาณ 6.758 

ลานลูกบาศกเมตร แบงเปน 2 อาง คือ อางบน มีความจุเก็บกัก 5.625 ลานลูกบาศกเมตร และอางลาง ความจุ

เก็บกัก 1.133 ลานลูกบาศกเมตร เปนแหลงน้ําตนทุนสําหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนในพ้ืนท่ีกวา 2,500 

ครัวเรือน ครอบคลุมพ้ืนท่ีรับประโยชนกวา 3,500 ไร อีกท้ังยังเปนแหลงกักเก็บน้ําสํารองเพ่ือการเกษตรทฤษฎีใหม 

ชวยชะลอน้ํา ลดการเกิดอุทกภัยในฤดูน้ําหลาก เปนแหลงกักเก็บน้ําสํารองไวปองกันไฟปา ฟนฟูระบบนิเวศ

ของปาตนน้ํา ชวยสรางงานชุมชนและลดการอพยพการยายถ่ินฐานเขาสูเมือง 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนน้ําตนทุน ฝกอาชีพ สรางคนดีคืนสังคม  

เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม พรอมคณะผูบริหารกระทรวงฯ ลงพ้ืนท่ีติดตามการดําเนินงานโครงการกอสรางระบบกระจายน้ํา

ดวยพลังงานแสงอาทิตยศูนยฝกอาชีพเรือนจําชั่วคราวบานหวยเตย (วัดพัชรกิติยาภาราม) หมูท่ี 3 ตําบลหนองหวา 

อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู ดําเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ํา เพ่ือสนับสนุนน้ําตนทุนในศูนย

ฝกอาชีพเรือนจําชั่วคราว สงเสริมใหผูตองราชทัณฑชั้นเยี่ยมไดฝกอาชีพและมีพ้ืนฐานในอาชีพเกษตรกรรม  

มีอาชีพหลังจากการพนโทษออกไปสูสังคม สนับสนุนน้ําตนทุนเพ่ือการอุปโภคบริโภค น้ําเพ่ือการเกษตร และ

การแกปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง สนับสนุนศูนยเรียนรูคนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดําริบาน

หวยเตย และสงเสริมการใชพลังงานสะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา  

ไดกลาวทักทายและมอบถุงยังชีพเปนขวัญกําลังใจใหกับผูตองราชทัณฑชั้นเยี่ยม 

ท้ังนี้ โครงการดังกลาวไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี ท้ังภาครัฐ ชุมชน วัดพัชรกิติยาภาราม 

เรือนจําชั่วคราวบานหวยเตย กรมราชทัณฑ และผูตองราชทัณฑชั้นเยี่ยมในการดูแลบํารุงรักษาเพ่ือใหโครงการ

มีความยั่งยืน 

      

      

 

 



 
 

115 

 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลงพ้ืนที่ติดตามการดําเนินงาน

โครงการปรับปรุงฟนฟูหนองปลาหมอ จังหวัดสุโขทัย 

เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ลงพ้ืนท่ีติดตามการดําเนินงานโครงการปรับปรุงฟนฟูหนองปลาหมอ ตําบลยานยาว อําเภอสวรรคโลก 

จังหวัดสุโขทัย ซ่ึงกรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการแลวเสร็จเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนแหลงน้ํา

ตนทุนสําหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ชวยรักษาระบบนิเวศของแหลงน้ํา เปนแหลงเพาะพันธุปลา

น้ําจืดและเปนแหลงน้ําแกมลิงบรรเทาปญหาอุทกภัยและน้ําแลงในพ้ืนท่ี อีกท้ังยังเปนแหลงพักผอนหยอนใจ

เปนสถานท่ีออกกําลังกายของชุมชน  โดยโครงการดังกลาว กรมทรัพยากรน้ํ าไดบูรณาการรวมกับ 

กรมชลประทานเขาดําเนินการปรับปรุงฟนฟู เพ่ือเพ่ิมความจุกักเก็บจนสามารถเก็บกักน้ําไดรวมท้ังหมด 3.5 

ลานลูกบาศกเมตร จนเปนแหลงน้ําแกมลิงท่ีสําคัญรองรับน้ําจากแมน้ํายมสายเกา ลดปญหาอุทกภัย และเปน

แหลงน้ําตนทุนสําหรับการเพาะปลูกในฤดูแลง สรางประโยชนใหประชาชนกวา 197 ครัวเรือน ครอบคลุมพ้ืนท่ี

การเพาะปลูกและการเกษตรกวา 2,000 ไร ซ่ึงกรมทรัพยากรน้ําไดวางแผนโครงการระบบกระจายน้ําดวย

พลังงานแสงอาทิตยในอนาคตเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากแหลงน้ําไดมากยิ่งข้ึน 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลงพ้ืนที่เปดโครงการกอสราง

ระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยหนองปลาไหลแหงที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม  

เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เปนประธานในพิธีเปดโครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยหนองปลาไหล

แหงท่ี 2 บานหนองบุญชู หมูท่ี 17 ตําบลกูทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ดําเนินการโดยกรม

ทรัพยากรน้ํา เพ่ือเพ่ิมแหลงน้ําตนทุนและกระจายน้ําใหกับพ้ืนท่ี สําหรับการอุปโภคบริโภค และการทําเกษตร 

เลี้ยงสัตว การปลูกพืชใชน้ํานอย โดยเฉพาะการปลูกหมอนเลี้ยงไหม ซ่ึงสรางชื่อเสียงใหแกชุมชนและจังหวัด

มหาสารคาม โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตรบานหนองบุญชู จํานวน 152 ไร (ศักยภาพในการกระจายน้ํา

ท้ังหมด 250 ไร) ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับประโยชน 233 ครัวเรือน  

นอกจากนี้ระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยยังชวยลดคาใชจายในครัวเรือน สงผลใหชีวิตและ

ความเปนอยูของประชาชนดีข้ึน โดยมีกลุมผูใชน้ําบานหนองบุญชู และกลุมวิสาหกิจชุมชนรวมกันดูแลแหลงน้ํา

และระบบกระจายน้ํา  
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมติดตามพ้ืนที่โครงการพัฒนาแหลงน้ํา 

6 ตําบล จังหวัดลพบุรี เสริมระบบกระจายน้ําพรอมฟนฟูสวนปาจําปสิรินธร 

เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ติดตามโครงการพัฒนาแหลงน้ําพ้ืนท่ีอําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี ซ่ึงโครงการดังกลาว กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ําดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําแบบบูรณาการรวมกับ

หนวยงานในพ้ืนท่ี อาทิ กรมชลประทาน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สมาคมชาวไรออย โรงงานน้ําตาล และประชาชนจังหวัดลพบุรี เพ่ือเปนการเพ่ิมน้ําตนทุน แกไขปญหาภัยแลง

และขาดแคลนน้ําครอบคลุมตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา ฟนฟูระบบนิเวศบริเวณสวนปาจําปสิรินธรซ่ึงมี 

แหงเดียวในโลก และสงเสริมเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี  

กรมทรัพยากรน้ําเริ่มพัฒนาโครงการดังกลาวตั้งแตป พ.ศ. 2561 โดยไดดําเนินการกอสรางสถานีสูบน้ํา 

จํานวน 3 สถานี จัดทําระบบทอสงน้ําพรอมอาคารประกอบ จํานวน 52,117 เมตร สรางสระกระจายน้ําจํานวน 

6 สระ และพัฒนาระบบไฟฟาพรอมเครื่องกล ทําใหประชาชนในพ้ืนท่ี 6 ตําบลของอําเภอทาหลวงไดรับ

ประโยชนและมีน้ําใชในพ้ืนท่ีอยางเพียงพอ ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา 32,500 ไร ไดแก ตําบลแกงผักกูด จํานวน 

5,000 ไร ตําบลทะเลวังวัด จํานวน 8,000 ไร ตําบลซับจําปา จํานวน 6,500 ไร ตําบลทาหลวง จํานวน 

10,000 ไร ตําบลหนองผักแวน จํานวน 2,500 ไร และตําบลหัวลํา จํานวน 500 ไร 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลงพ้ืนที่ติดตามการดําเนินงาน

โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํากุดเมืองฮาม พรอมระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย 

จังหวัดศรีสะเกษ 

เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม พรอมคณะผูบริหารกระทรวงฯ ลงพ้ืนท่ีติดตามการดําเนินงานโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํากุด

เมืองฮาม พรอมระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย บานกุดเมืองฮาม หมูท่ี 5 ตําบลกุดเมืองฮาม อําเภอ

ยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงดําเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ํา ฟนฟูพ้ืนท่ีความยาวรวมประมาณ 3.9 

กิโลเมตร เปนแกมลิงไวกักเก็บน้ําใหประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร เพ่ิมปริมาณน้ํา

ตนทุน 2.65 ลานลูกบาศกเมตร ท้ังนี้การวางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนโครงการตอยอด

เพ่ือใหสามารถนําน้ํามาใชประโยชนไดอยางเต็มศักยภาพ ตามนโยบายรัฐบาลพรอมท้ังการสงเสริมใหเกษตรกร

ปลูกพืชผักในครัวเรือน พืชเศรษฐกิจท่ีใชน้ํานอย ชวยลดตนทุนและเพ่ิมรายไดใหเกษตรกร 

      

      

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลงพ้ืนที่เปดโครงการและติดตาม

การดําเนินงานโครงการอนุรักษ ฟนฟูแหลงน้ําหนองบอ-หนองแข พรอมระบบกระจายน้ําดวย

พลังงานแสงอาทิตย จังหวัดยโสธร 

เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม พรอมคณะผูบริหารกระทรวงฯ ลงพ้ืนท่ีเปดโครงการและติดตามการดําเนินงานโครงการอนุรักษ

ฟนฟูแหลงน้ําหนองบอ - หนองแข พรอมระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
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บานนาเวียง หมูท่ี 6, 11 ตําบลกูจาน อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร ดําเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ํา  

เพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ําใหกลุมเกษตรกรสามารถนําน้ําไปใชในการเพาะปลูกพืชไร พืชสวน พืชผักสวนครัว 

สรางรายไดเสริมหลังฤดูเก็บเก่ียว โดยเนนการปลูกพืชอายุสั้น ใชน้ํานอย สรางมูลคาเพ่ิม สรางงาน ลดการละท้ิง

ถ่ินฐานไปทํางานนอกพ้ืนท่ี ลดตนทุนการผลิตใหกับวิสาหกิจชุมชน โดยมีคณะกรรมบริหารกลุมผูใชน้ําและ

สมาชิกกลุมผูใชน้ํารวมกันดูแลบํารุงรักษา ครอบคลุมพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ 1,190 ไร และประชาชนไดรับ

ประโยชน 387 ครัวเรือน  

      

      

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลงพ้ืนที่ตรวจติดตามการบริหาร

จัดการน้ําหนองหาร จังหวัดสกลนคร 

เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม พรอมคณะผูบริหารกระทรวง ลงพ้ืนท่ีติดตามความกาวหนาในการอนุรักษฟนฟู พ้ืนท่ีชุมน้ํา 

หนองหาร จังหวัดสกลนคร และการแกปญหาภัยแลงจังหวัดสกลนคร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยหนองหาร 

จังหวัดสกลนคร เปนพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติ เปนแหลงท่ีอยูอาศัยของนก ปลา และสิ่งมีชีวิต

หลากหลายสายพันธุ ชุมชนในพ้ืนท่ีเมืองสกลนครและโดยรอบใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร  

มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีโดยรอบหนองหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะ

ฝนแลงและฝนท้ิงชวงในปจจุบัน สงผลกระทบตอเกษตรกรรม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และพฤติกรรมการใชน้ํารวม

ไปถึงคุณภาพของน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดสนับสนุนการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
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ธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมน้ําตนทุนใหกับประชาชน และแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําใหกับประชาชนพ้ืนท่ีชุมน้ํา 

หนองหาร  

      

      

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลงพ้ืนที่ติดตามการดําเนินงาน

โครงการฟนฟูแหลงน้ําลําสมุห จังหวดัสุพรรณบุรี 

เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมลงพ้ืนท่ีติดตามการดําเนินงานโครงการฟนฟูแหลงน้ําลําสมุห จังหวัดสุพรรณบุรี โดยลําสมุหเปน

แหลงน้ําท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสุพรรณบุรีและบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 ตําบล 

ไดแก ตําบลโคกโคเฒา ทาระหัด ไผขวาง จระเขใหญ และตนคราม เปนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม เปนท่ีอยู

อาศัยและเพาะพันธุของสัตวน้ํา สภาพปจจุบันตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมหนาแนนจนไมสามารถกักเก็บน้ํา 

ไวใชไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ในชวงฤดูฝน มักเกิดน้ําหลากในพ้ืนท่ีเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีลุมตํ่ารองรับน้ําหลาก 

ท่ีไหลรวมมาจากทุงบางปะหัน ผานคลองสามก๊ัก และคลองทับน้ํา สงผลใหฤดูฝนมักเกิดน้ําทวม พ้ืนท่ี 

ทําการเกษตรไดรับความเสียหายเปนประจําทุกป ดังนั้นเพ่ือเปนการสรางความม่ันคงของน้ําภาคการเกษตร

และเปนการแก ไขปญหาให กับประชาชนในพ้ืน ท่ี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  

โดยกรมทรัพยากรน้ําจึงดําเนินการพัฒนาแหลงน้ํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแหลงน้ํา โดยการขุดลอกแหลงน้ํา 

ลําสมุห พรอมกอสรางอาคารทางน้ําเขา-ออก และปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ ซ่ึงเปนการบริหารจัดการน้ํา 

แบบผสมผสาน (Integrated Water Resources management) ตามแนวทางยุทธศาสตรชาติในการจัดการน้ํา

ท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงดานทรัพยากรน้ําของประเทศ  
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เม่ือดําเนินโครงการฯ แลวเสร็จ คาดวาจะบรรเทาปญหาอุทกภัย พ้ืนท่ีประมาณ 9,375 ไร เพ่ิมน้ํา

ตนทุน 1.27 ลานลูกบาศกเมตร และบรรเทาปญหาภัยแลงครอบคลุมพ้ืนท่ีเกษตร 4,200 ไร ประชาชนไดรับ

ประโยชน จํานวน 165 ครัวเรือน (660 คน) ท้ังยังเปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและพัฒนาเปนแหลงพักผอนหยอนใจ

อีกดวย 

      

      

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลงพ้ืนที่ติดตามการดําเนินงาน

โครงการฟนฟูแหลงน้ําบึงปลายน้ํา จังหวัดสุพรรณบรีุ 

เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมลงพ้ืนท่ีติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบึงปลายน้ํา หมูท่ี 4 

ตําบลสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยบึงปลายน้ํา เดิมมีสภาพตื้นเขิน มีคลองระบายน้ํา

ชลประทาน (คลองระบายสามชุก 2) ผานกลางบึง ในฤดูน้ําหลากจะมีน้ําระบายมาจากทุงดอนเจดียและเข่ือน

กระเสียวจํานวนมาก ในฤดูแลงเกิดการขาดแคลนน้ํา โดยเฉพาะชวงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม สงผลให

ประชาชนขาดน้ําสําหรับการเกษตรและขาดแคลนน้ําตนทุนเพ่ือผลิตน้ําประปาหมูบานสําหรับอุปโภคบริโภค 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ํา จึงดําเนินการขุดลอกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

เก็บกัก สอดคลองตามแผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ในการฟนฟูและพัฒนาแหลงน้ําและ

ระบบกระจายน้ําในพ้ืนท่ีแลงของจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ํา ตามแนวทาง

ยุทธศาสตรในการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ และพัฒนาความม่ันคงการเกษตร รองรับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจและชุมชนอยางพอเพียง เม่ือดําเนินโครงการฯ แลวเสร็จ คาดวาจะเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุน
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ครอบคลุมพ้ืนท่ีเกษตรกวา 3,000 ไร เปนแหลงน้ําอุปโภคบริโภค ประชาชนไดรับประโยชน จํานวน 2,700 

ครัวเรือน (10,800 คน) ปริมาณน้ําเก็บกักรวม 2.15 ลานลูกบาศกเมตร พรอมเสริมระบบน้ําใตดินระดับน้ําต้ืน 

ชวยแกปญหาน้ําทวมและกักเก็บน้ําไวในชั้นใตดินชวยลดการขาดแคลนน้ําในหนาแลง 

      

      

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลงพ้ืนที่ตรวจติดตามโครงการ

ปรับปรุงฟนฟู “คลองเจ็กส”ี จังหวัดเพชรบุรี  

เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามการดําเนินงานโครงการปรับปรุงฟนฟูคลองเจ็กสี จังหวัดเพชรบุรี และพบปะ

พูดคุยกับผูแทนกลุมผูใชน้ําในพ้ืนท่ีโครงการ โดยคลองเจ็กสีเปนคลองสาขาท่ีรับน้ําจากแมน้ําเพชรบุรี ไหลผาน

พ้ืนท่ี 4 ตําบล ประกอบดวย ตําบลนาวุง ตําบลชองสะแก ตําบลโพพระ และตําบลบางแกว ประชาชนในพ้ืนท่ี

ใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และทําการเกษตร แตเดิมคลองแหงนี้มีสภาพตื้นเขินประกอบกับมีการกอสราง 

ทอลอด ซ่ึงถือเปนสิ่งกีดขวางทางน้ํา สงผลใหพ้ืนท่ีทายน้ําประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี 

ทําการขุดลอกสรางพ้ืนท่ีกักเก็บน้ํา และกอสรางอาคารทอเหลี่ยม ปจจุบันการดําเนินการแลวเสร็จ ทําให

สามารถกระจายน้ําสูประชาชนกวา 263 ครัวเรือนมีน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค และพ้ืนท่ีเกษตรกวา 923 ไร 

ไดรับประโยชนและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําปองกันปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ี 
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สวนท่ี 5 

ภาคผนวก 
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คําสัง่แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาการจัดทํารายงานประจําปของกรมทรัพยากรนํ้า 
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คณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา 

นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

นายพสิษฐ  เอี๋ยวพานิช  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

 

หนวยงานสนับสนุนขอมลู 

สํานักผูตรวจราชการ 

สํานักงานเลขานุการกรม 

สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา 

สํานักพัฒนาแหลงน้ํา 

สํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา 

สํานักบริหารจัดการน้ํา 

สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

สํานักสงเสริมและประสานมวลชน 

สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ 

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา 
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