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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องเพ่ือทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะทํางานเพ่ือการประชาสัมพันธ 
และเสริมสรางภาพลักษณของกรมทรัพยากรน้ําผานส่ือสังคมออนไลน (Social Media Team)  

ครั้งท่ี 1/2561 

ณ หองประชุมสายชล ช้ัน 9 และระบบ conference สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 - 11 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องเพ่ือทราบ 
 2.1 การประชุมคณะทํางานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดประชุมแนวทางการดําเนินการ
ประชาสัมพันธงานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวงฯ วันท่ี 12 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียดการประชุม
ดังนี้ 

1) โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคนปจจุบันคือนายประลอง  
ดํารงคไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงมีสวนประชาสัมพันธ  กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนคณะทํางาน โดยจะมีหนาท่ีในการติดตอประสานงานกับสื่อมวลชน 
จัดแถลงขาวเพ่ือการเผยแพรประชาสัมพันธและใหขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับกระทรวงฯเพ่ือสรางความรับรู 
ความเขาใจท่ีถูกตองใหแกประชาชน 

2) แนวทางการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรูและความเขาใจใหแก
ประชาชนของโฆษกกระทรวงฯ โดยการใหขอมูลขาวสารตองมีคุณภาพ ทําใหผูรับสารไดรับประโยชน 

3) การทําแผนประชาสัมพันธของทุกหนวยงานตองสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดานการ
ประชาสัมพันธเพ่ือขับเคลื่อนงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระยะ 3 ป 

4) การประชาสัมพันธในชองทาง GNEWS ท่ีใหทุกหนวยงานเห็นความสําคัญและสามารถ
สงประเด็นขาวเพ่ือใหโฆษกกระทรวงฯพิจารณาตอไป 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................................................... 
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 2.2 คณะทํางานเพ่ือการประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณของกรมทรัพยากร
น้ําผานส่ือสังคมออนไลน (Social Media Team) ตามเอกสารแนบ 1 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 3.1 แผนการประชาสัมพันธในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 แผนการประชาสัมพันธในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดาน
การประชาสัมพันธ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2562 - 2564) โดยมี
รายละเอียดการประชุม ตามเอกสารแนบ 2 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 3.2 รายละเอียดพ้ืนท่ีเพ่ือการตรวจเย่ียมผลการดําเนนิงานของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

 ผลการรวบรวมขอมูลพ้ืนท่ีเพ่ือการตรวจเยี่ยมผลการดําเนินงานของอธิบดีกรมทรัพยากร
น้ํา ตามเอกสารแนบ 3 
มติท่ีประชุม  .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................... 
 3.3 ปรับปรุงเครือขายคณะทํางานเพ่ือการประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณ
ของกรมทรัพยากรน้ําผานส่ือสังคมออนไลน (Social Media Team) 
     3.3.1 ทําเนียบรายชื่อผูทําหนาท่ีในการติดตอประสานงานเก่ียวกับประเด็นขาวฯ 
ตามเอกสารแนบ 4 
   3.3.2 ชองทางการติดตอ line SMT 
   3.3.3 การฝกอบรมดานการทําประชาสัมพันธชวงเดือนธันวาคม 2561 (สําหรับ
เจาหนาท่ี 2 ทานตอหนวยงาน) 
มติท่ีประชุม  .......................................................................................................................................... 
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.............................................................................................................................................................................. 
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 3.4  แนวทางการจัดทํา OPPM และการทําขาวประชาสัมพันธของกรมทรัพยากรน้ํา 
 3.4.1 นโยบายอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา ใหความสําคัญเรื่องการประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงานของกรมทรัพยากรน้ําในทุกๆดานใหประชาชนไดรับทราบ จึงมีขอสั่งการใหหนวยงานในสังกัดกรม
ทรัพยากรน้ําดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับภารกิจหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับกรมทรัพยากรน้ํา      
โดยเนนผลสัมฤทธิ์ท่ีประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการ 
 3.4.2 การจัดทํา one page 
    - ตองมี logo กรมคูกับ logo กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    - เนนภาพผลผลิตท่ีได เชน ภาพโครงการ ภาพชาวบานดีใจ  ภาพผลผลิตโครงการ 
    - ขอความขาว สัน้ กะทัดรัด ไดใจความ มีนโยบายรฐับาลหรือนโยบายกระทรวงฯดวย 
    - ตัวอยาง ตามเอกสารแนบ 5 
 3.4.3 การจัดทํา press ขาว  
    - แบบฟอรม press ขาว เอกสารแนบ 6.1 
    - วิธิการเขียน  
      1) ยอหนาแรก กลาวถึง นโยบายรัฐบาล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  กรมทรัพยากรน้ํา  
     2) ยอหนาท่ีสอง มีรายละเอียดขอมูลของโครงการหรือกิจกรรม โดย
กลาวถึงผลประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากโครงการหรือกิจกรรม 
      3) ดานทายมีชื่อและเบอรโทรผูประสานงาน ตัวอยาง ตามเอกสารแนบ 6.2 
    - ท้ังนี้กรณีการจัดทํา press ขาวของภาค จัดทําเม่ือมีการจัดงานหรือ
กิจกรรมพิเศษท่ีเชิญหนวยงานภายนอกเขารวม ซ่ึง press จะมีรายละเอียดงานเพ่ือท่ีสามารถนําไปทําขาวตอได 
 3.4.4  การจัดทําขอมูลนารู ใน website กรมทรัพยากรน้ํา   
 3.4.5 การจัดทําขอมูลเครือขายมวลชน เปนทําเนียบสื่อของแตละหนวยงาน 
 3.5.6 การทําประชาสัมพันธของแตละหนวยงาน 
    - กรณีสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ทําขาวลงชองทางตางๆ เชน web 
หนวยงาน web กรม facebook หนวยงาน (ถามี) ใหเผยแพรใน facebook กรมทรัพยากรน้ํา ดวย 
    - ในทุกเดือนสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคตองมีการประชาสัมพันธภารกิจ
ของหนวยงานอยางนอยเดือนละ 1 ขาว โดยเผยแพรผานชองทางตางๆท่ีนอกเหนือจากชองทางของกรม 
พรอมรายงานผลการประชาสัมพันธ  *กรณีสวนกลางหากมีการประชาสัมพันธใหรายงานผลการ
ประชาสัมพันธดวย 
     - หากมีการลงพ้ืนพ้ืนท่ีทํากิจกรรมใหมีปายประชาสัมพันธท่ีมี logo กรม
ทรัพยากรน้ําและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทุกครั้งควรมีภาพนายกรัฐมนตรี หรือภาพ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย 
มติท่ีประชุม  .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
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 3.5  ปรับปรุงการรายงานผลการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ 
   - รายงานผลการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธประจําเดือน กําหนดสงทุกเดือน 
เพ่ือสวนประชาสัมพันธจะไดรายงานผลการประชาสัมพันธตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําทุกวันท่ี 5 ของเดือน
ถัดไป 
   - GNEWs กรณีสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคมีประเด็นเดนอตองการลงใน GNEWs 
ใหสงขอมูลมาท่ี line : SMT และจดหมายอิเล็กทรอนิกสprder9@gmail.com โดยเขียนชื่อเรื่อง ขาวเพ่ือ
พิจารณาลง GNEWs เพ่ือฝายเลขานุการจะรวบรวมและสงใหโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตอไป 
   - การทําขาวภาษาอังกฤษ จะนํามาจาก GNEWs ท่ีสงมา ใหสํานักบริหารจัดการลุม
น้ําระหวางประเทศเปนผูดําเนินการแปลอัตโนมัติ 
   - ปฏิทินกิจกรรม เชน การจัดประชุม การจัดกิจกรรมพิเศษ เปนตน ใหทุกหนวยงาน
รายงานจัดสงใหทุกวันท่ี 20 ของเดือน  

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
.............................................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................................. 
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มติท่ีประชุม  .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
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แผนการประชาสัมพันธในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

หัวขอ 2561 2562 ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

วางแผนการดําเนินงาน             - มีการประชุม
คณะทํางานเพ่ือการ
ประชาสมัพันธ 
และเสรมิสราง
ภาพลกัษณของกรม
ทรัพยากรนํ้าผานสื่อ
สังคมออนไลน (Social 
Media Team) 
 

 

กิจกรรมตามแผนการ
ปฏิบัติการดานประชาสัมพันธ 

              

1.แผนงานดานภาพลักษณและ
การสื่อสารองคกร 
- จัดกิจกรรมท่ีทําเพ่ือสาธารณะ
เชน กิจกรรมจิตอาสา 
นิทรรศการ หรือการอบรมให
ความรู 
- การประชาสัมพันธทุกชองทาง
ใหมี logo ท่ีเห็นชัดเจน 
 
 
 
 
 
 

            - มีการจัดกิจกรรมจิต
อาสา นิทรรศการ 
หรือการฝกอบรมให
ความรูท่ีเปนประโยชน
ตอสาธารณะ 
- การประชาสัมพันธ
ในทุกชองทางมี logo 
กรม และกระทรวง 

 

เอกสารแนบ 2 



2. แผนงานดานสื่อ นวัตกรรม
และสื่อใหม 
- การจัดทํา onepage 
- การลงขาวทาง online หรือ
ชองทางอ่ืนเชน โทรทัศน Line 
Youtube 
- กรมทรัพยากรน้ํามี
คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
เผยแพรกอนทําการเผยแพร 
- การจัดทําทําเนียบสื่อมลชน 

            - มีการจัดทํา one page 
- มีการลงขาวทาง
ชองทางอ่ืนนอกเหนือจาก
ชองทางหลักของกรม 
เชน โทรทัศน เวปไซต 
Line หรือ Youtube 
- คณะกรรมการพิจารณา
เอกสารเผยแพรทําการ
พิจารณาขอมลูกอนการ
เผยแพร 
- มีทําเนียบสื่อมวลชนท้ัง
จากสวนกลางและสวน
ภูมิภาค 
 

 

3. แผนงานดานเนื้อหา การ
บริหาร Content 
- การเขียนขาวประชาสัมพันธ 
- การจัดทําชุดขอมูลความรู
พรอมรวบรวมลงเวปไซตกรม
ทรัพยากรน้ํา 

            - มีการเขียนขาว
ประชาสมัพันธท่ีถูกตอง
ขัดเจนและสะทอนถึง
นโยบายรัฐบาล 
- ชุดขอมูลความรูจากทุก
หนวยงานไดถูกรวบรวม
ไวในเวปไซตกรม
ทรัพยากรนํ้า 
 

 

4. แผนงานดานการขับเคลื่อน
และสรางจิตสํานึก 
- กิจกรรมวันอนุรักษและพัฒนา
แมน้ําคูคลอง 
- กิจกรรมวันน้ําโลก 

            - มีการจัดกิจกรรมวัน
อนุรักษแมนํ้าคูคลอง โดย
ท่ีประชาชนเขามามสีวน
รวม ไดรับความรูและมี
ความพึงพอใจ 
- มีกิจกรรมวันนํ้าโลก 
โดยท่ีประชาชนเขามามี
สวนรวม ไดรับความรู
และมีความพึงพอใจ 
 

 



5. แผนงานดานพันธมิตร 
เครือขายการสื่อสารในภาค
ประชาชน 
- เครือขายกลุมผูใชน้ํา 
- เครือขายผูรูในพ้ืนท่ีภายใต
โครงการติดตั้ง Early Warning 

            - มีเครือขายกลุมผูใชนํ้าท่ี
เขมแข็ง และเครือขาย
สามารถเปนผูสะทอนผล
การดําเนินงานของกรมได 
- มีเครือขายผูรูท่ีเขมแข็ง 
และสามารถเปนผูสะทอน
ผลการดําเนินงานของ
กรมได 

 

6. แผนงานดานพ้ืนท่ีการ
ทํางานและกรณีศึกษา 
- แผนการประชาสัมพันธภารกิจ
หรือกิจกรรมของหนวยงาน  

            - มีการประชาสัมพันธ
ภารกิจหรือกิจกรรมของ
หนวยงานท้ังกรม
ทรัพยากรนํ้าสวนกลาง
และสาํนักงานทรัพยากร
นํ้าภาค อยางนอย 1 
ภาค 1 เดือน 1 ขาว  

 

7. แผนงานดานการจัดแบง
บทบาทหนาท่ี 
- การแบงหนาท่ีตาม
ความสามารถเฉพาะเพ่ือใหเกิด
การสนับสนุนเนื้อหาและขอมูล 
จนเกิดการประชาสัมพันธท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
- การศึกษาดูงานของพ้ืนท่ีท่ี
สําเร็จหรือเห็นผล 

            - มีการแบงหนาท่ีตาม
ความสามารถเฉพาะดาน
เพ่ือสนับสนุนเน้ือหาและ
ขอมูล เพ่ือใหขอมูลท่ีมี
ประสิทธิภาพถึงมือ
ประชาชน 
- มีการศึกษาดูงานใน
พ้ืนท่ีท่ีประสบ
ความสําเร็จแลว 

 

การทบทวนและประชุม
ติดตามผลการดําเนินงาน 

              

การประชุมสรุปเพ่ือเปน
แนวทางในการประชาสัมพันธ
ปตอๆไป 
 

              

Update ขอมูล 15 พฤศจิกายน 2561 



ทําเนียบรายช่ือผูทําหนาท่ีในการติดตอประสานงานเกี่ยวกับประเด็นขาวฯ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง หนวยงาน โทรศัพท โทรสาร อีเมล ID – Line 

นายเทพรัตน  วิริโยธิน นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สํานักสงเสรมิและประสานมวลชน 
 

02 – 2986611 02 – 2986610      
02 – 2716157 

tttdwr@gmail.com tatum007 

นายคเชนท  เกียรติธํารงกุล     สํานักสงเสรมิและประสานมวลชน 02 – 2716157 02 – 2716157 alhambranator@gmail.com shen816 
นางบวรรัตน  ศุกระกาณจน นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ 
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรนํ้า 02 271 6000 

ตอ 6318 / 
089-2040134 

 Kawkho kai@gmail.com Kawkhokai 

นางกัญจนพร  จันทรแจง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรนํ้า 02 271 6700 
ตอ 6344 / 089 

7657289 

 - Aoy7289 

นางสาวกุสุมา  แกลวทนงค นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรนํ้า 02-
2716284/085-

9115311 

 Coordinate_dwr@hotmail.com Kusuma-Kl 

นายพีระพันธ  พฤกษศิ
ริวรรณ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรนํ้า 02-
2716321/091-

8802828 

 Teedwr@hotmail.com - 

นายพศิน  เดชาธนารัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรนํ้า 02-2986429 
/089-9044655 

 Phasinde@windowslive.com Phasinde 

นางวลิตา ชวนขยัน 
ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมทรัพยากรนํ้า 

สํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงนํ้า 089 205 8287 02 298 6603 walita_soil49@hotmail.com walita.ch836 

นายศุภณัฏฐ  คาแพง นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงนํ้า 081 905 5495 02 298 6603 supanut.k@hotmail.com hkapi 
นางสาวชุดา  ลีประเสริฐสุข  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 085 - 

1384208 
02 - 2716197 Chuda_lee@hotmail.com Chudalee 

นางสาววันทนี  บํารุงรักษา  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 092 - 
8798893 

02 - 2716197 Wantanee.bm@gmail.com - 

นายเสริมพงศ  วองวณิชชา  กลุมงานนิติการ 02-2716158 02-2716158 Wanitcha.ake@gmail.com Serm1519 
นายภวูดล  มูลด ี  กลุมงานนิติการ 02-2716158 02-2716158 Pooh_jazz@hotmail.com 47022359 

เอกสารแนบ 4 



นายอยุธยา  เอียดเอ้ือ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า 086 762 9181 02 298 6629   

นางเยาวลักษณ  รองเกาะ
เกิด   

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า 086 979 5037 02 298 6629   

นางสาวจิรายุ  ศักดาศิริ
สถาพร 

 ศูนยสารสนเทศทรัพยากรนํ้า 063-203-2179 022716000 ตอ 
6333 

jirayu.s@dwr.mail.go.th  

นางสาวนวพร  พูลพิพัฒน  ศูนยสารสนเทศทรัพยากรนํ้า 089-222-0046 022716000 ตอ 
6333 

nongjenny@hotmail.com  

ปยะพันธุ  ศิริบุญประภพ  สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 025268744 025268744 pboonprapob@yahoo.com lookkaew81 

นายปฐมพงศ  สุขงาม  สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 0-2271-6000 
ตอ 6833 

02 298 6615 

 

tonmochi@hotmail.com tonmochi 

นายนพพร  พ่ึงทรัพย ผูอํานวยการกลุมงานบุคคล สํานักบริหารกลาง 02 271 6259 02 298 6616 Nopporn5@gmail.com 0614173918 

นางสาววาสินี  ขาวสนิท   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักบริหารกลาง 

 
02 271 6000 
ตอ 6802 

02 271 6183 wasinee_ying@hotmail.com yingying24 

นายลักษณ วรสาร  สํานักพัฒนาแหลงนํ้า 02 271 6000 
ตอ 6627 

 scroll_kp@hotmail.com luck7131 

นางสาวเกษมณี จันทมูล  สํานักพัฒนาแหลงนํ้า 02 271 6000 
ตอ 6624 

 ketmanee_ch@hotmail.com ketmanee_ch 

นายภิญโญ เกตษา  สํานักประสานความรวมมือระหวาง 
ประเทศ 

022716000 
ตอ 6609 

02-2716165 Pinyo8717@gmail.com pinyoketsa 

นางสาวรัชชฎาพร สุพรรณ
พงศ 

 สํานักประสานความรวมมือระหวาง 
ประเทศ 

022716000 
ตอ 6609 

02-2716165 Chris_teay@hotmail.com t-racha 

นางสาวกรรณิการ  สันปา
แกว 

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักบริหารจัดการลุมนํ้าโขง 0875470302 
/02-2716613  
 

022986605 nukanniga@gmail.com 0875470302 

นางสาวจุฬาลักษณ  หงษศร ี ผูชวยผูประสานงาน สํานักบริหารจัดการลุมนํ้าโขง 0925896820 022986605 nanczeexo@gmail.com nanabelle 



/02-2716613  
นายพอจิตต ขันทอง  
 

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญ
การ สวนสงเสรมิการจดัการ 

สํานักบริหารจัดการนํ้า 0 2271 6854 0 2298 6608-9 PJ_KT@yahoo.com  

นายไตรรงค ปมปา  
 

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญ
การ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสวนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชนํ้า 

สํานักบริหารจัดการนํ้า 0 2271 6107 0 2298 6608-9 trironk@yahoo.com Trironkp 

นายศิริศักดิ์  เกษารัตน     สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1 086-5866752   054-222938 ratanakesa@gmail.com 

 
malayavee 

นายนัฐพล บุญศร ี  สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1 062-4519356 054- 313173 b_nutthapon@hotmail.com nutthapon.b 

นางสาวจารุพัฒน  แดงเรือ  สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1 081-7648184   054-313173 dwr_r1@yahoo.com 081-7648184 

นางกัลยา  ไวกย ี นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สวนพัฒนาและ 

ฟนฟูแหลงนํ้า สํานักงานทรัพยากรนํ้า
ภาค 2 

089-967-4162 036225241 ตอ 
107 

kannydwr2@gmail.com Kanlaya_w 

นางสาวลักขณา  สุดสวาท นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สวนอํานวยการ สํานักงานทรัพยากร
นํ้าภาค 2 

086-801-8485 036225241 ตอ 
107 

lukana_su@hotmail.com Lukana.na 

นางสาวปตตาพร  จําปาทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สวนยุทธศาสตร สํานักงานทรัพยากร
นํ้าภาค 2 

086-377-3780 036225241 ตอ 
107 

patta_23ta@hotmail.com Patta_23 

นายถนอม   ภูมูลนา   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3 089 569 9700 0 4229 0349 tuta_2508@hotmail.com 0895699700 
นางสภา   วิเชียรนิตย   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3 089 712 8010 0 4229 0349 water.dwr03@gmail.com 0897128010 
นายสมศักดิ์   แสงเปง นายชางโยธาชํานาญงาน 

 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 4 089-6254262   0 4322 8524 dwr4@dwr.mail.go.th somsak_water4 

นางอรวรรณ  ไกรศรีวรรธนะ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 4 086-8534116 0 4322 8524 nok_dwr4@hotmail.com orawan8944 
นางสาวเฉลมิพร   อุทัยชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 4 081-8476118 0 4322 8524 dwr4@dwr.mail.go.th nokchaloemphon 

นางสาวพัทนินท  ปญญากาศ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 5 094-4741935 044-920254 pattanin910@gmail.com gift44863 

mailto:pattanin910@gmail.com


ชํานาญการ 
นางสาวกนกณรตัน  ดํารหิ   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและ

แผน 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 5 094-3516919 044-920254 pimn_sen@yahoo.com kanoknarat 

นายเตขสิทธ์ิ สีหาปทุม   นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 6 089 2378535 037213638-9 Techasit81@gmail.com 0892378535 

นางสาวรุงทิวา พราวแจง   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 6 080 6093676 037213638-9 Rungthiwa16@windownlive.com.co 080 6093676 
นางสาวอรสา ถึงถ่ิน   เจาพนักงานธุรการ สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 6 087 2638007 037213638-9 Somo.17@hotmail.com palo.2638007 
นายนิกร ดํานา นายชางโยธาชํานาญงาน สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 7 0 3233 4989 

ตอ 204 / 08 
35532354 

0 3233 4988 nikorn_korn@hotmail.com 08 35532354 

นางสาวนฤมล  จูงใจ วิศวกรโยธาชํานาญการ สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 7 0 32334989 
ตอ 204 / 086 
7683956 

0 3233 4988 namonjoong@yahoo.com 08 6768 3956 

นางวิมล โสมสง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 8 0 8973 30366 0 7425 1157 train0008@hotmail.com wimol_nui 

นางวิรงรอง กาญจนบุษย เจาพนักงานการเงินและบัญชี
ชํานาญงาน 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 8 0 7425 1156-
8 

0 7425 1157 dwr8_pr@hotmail.com saw2832 

นายภัทรพล อนเอ่ียม 
 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 9 0 5531 1881-
2 
/08 9113 
5455 
 

0 5531 1883 Directingdwr9@gmail.com Oat_lfc 

นางภณิดา สดดุ ี
 

นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 9 0 5531 1881-
2 
/08 3581 
9125 

0 5531 1883 priktes@hotmail.co.th Nida_bb 

นายนิกร  ชวยชาติ  สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 10 077272942ตอ     
102  
0892885927 

077272446 nik_plengpim@hotmail.com 0892885927 

mailto:pimn_sen@yahoo.com


นายเตชพัฒน   ดิษณะ  สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 10 077272942
 ตอ     
102  09 5440 
3324 

077272446 techapat111@gmail.com disana10 

นายนฤพล  สีลวานิช ผูอํานวยการสวนวิชาการ สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 11 061-4173962  
 

045-311969 / 
045-316298 

virusnapon2014@gmail.com virusnapon 

นางสาวปรารถนา  สุขนา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 11 088-2527715 
 

045-311969 / 
045-316298 

prad.tana@yahoo.com namprd 
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ชื่อ.................................................. โทร ................................... ผูประสานงาน 
 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/ กรมทรัพยากรน้ํา 
ขาวแจกวันท่ี .....................                

กรมทรัพยากรน้ํา 
๑๘๐/๓  ถนนพระรามท่ี ๖ ซอย ๓๔  แขวงพญาไท  เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ 

โทร 02-271-6002       โทรสาร 02-271-6001 
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รัฐหวงใยประชาชน สรางการบริหารจัดการนํ้าอยางย่ังยืน 

  ปจจุบันรัฐบาลใหความสําคัญดานการบริหารจัดการน้ํา ใหประชาชนทุกคนเขาถึงน้ํา          
เพ่ิมรายได สงเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชใชน้ํานอย พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุน รวมท้ังจัดสรร
น้ําเพ่ือแกปญหา  ภัยแลง นอกจากนี้ยังมีระบบการบริหารจัดการเพ่ือบรรเทาความเสียหายอันเนื่องมาจาก
ปญหาอุทกภัยอีกดวย 

  นายสุวัฒน เปยมปจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เปดเผยวา “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ดําเนินการพัฒนา อนุรักษ และฟนฟู      
แหลงน้ํา สรางระบบกระจายน้ําใหประชาชนไดรับน้ําอยางท่ัวถึง นอกจากนี้ยังมีโครงการระบบเตือนภัยลวงหนา              
Early warning ในพ้ืนท่ีเสี่ยงเกิดน้ําหลาก ดินถลม” 

  วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 นายสุวัฒน เปยมปจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา ตรวจเยี่ยม
โครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงอยูภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 7 เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานรวมถึงพูดคุยกับชาวบานถึงปญหาในพ้ืนท่ี และผลประโยชนท่ีพวกเขาไดรับ 
โดยเม่ือเวลา 10.40 น. ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษฟนฟูอางทาเคย–หวยมะหาด พรอมระบบ  
กระจายน้ํา ต.บานบึง,หนองพันจันทร อ.บานคา จ.ราชบุรี โครงการนี้ถือเปนโครงการท่ีกรมทรัพยากรน้ําเขาไป
สรางทอสงน้ําเพ่ือกระจายน้ําจากอางเก็บน้ําทาเคยลงสูอางเก็บน้ําหวยมะหาด ชวยเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุน 
แกปญหาภัยแลง บรรเทาปญหาอุทกภัย  และสงเสริมการเกษตรกรรม ทําใหประชาชน 3,561 ครัวเรือน       
ในพ้ืนท่ีการเกษตร 50,220 ไร ไดรับประโยชน จากนั้นเวลา 13.30 น. เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการกอสราง
ระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยลําหวยพระยาพายเรือ หมูท่ี 2 และหมู 7 ต.กลอนโด อ.ดานมะขามเตี้ย        
จ.กาญจนบุรี ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกลาวกรมทรัพยากรน้ํา ไดดําเนินการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย 
พรอมวางทอสงน้ําท่ีมีความยาวกวา 1,000 เมตร ใหประชาชนไดรับน้ําอยางท่ัวถึง สามารถบรรเทาปญหาภัย
แลง ลดตนทุนในการสูบน้ํา อันจะทําใหประชาชนมีรายไดตอครัวเรือนเพ่ิมข้ึน โดยมีรายไดเฉลี่ยถึง 44,000 
บาท/ไร/รอบอายุพืช 

  เวลา 14.30 น. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําพรอมคณะ เขาตรวจเยี่ยมโครงการ Early warning       
บานหินแดน หมูท่ี 3 ต.หนองไผ อ.ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เพ่ือติดตามประสิทธิภาพการทํางานของสถาน ี   
เตือนภัยดังกลาว โดยสถานีเตือนภัยนี้ติดตั้งในพ้ืนท่ีลุมน้ําลําภาชี ท่ีถือเปนลุมน้ํายอยของแมน้ําแมกลอง 
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศบริเวณพ้ืนท่ีตนน้ําเปนเทือกเขาท่ีมีความลาดชันสูง เม่ือเกิดฝนตกหนักจะทําใหน้ําไหล
ลงสูลําภาชีอยางรวดเร็ว อีกท้ังสภาพลําภาชีคดเค้ียวและต้ืนเขินจากการทับถมของตะกอน ทําใหพ้ืนท่ีดังกลาว
เสี่ยงตอการเกิด   น้ําทวม การติดตั้งสถานีเตือนภัย Early warning ดังกลาวนี้จะชวยเตือนภัยใหประชาชน
รับทราบกอนเกิดเหตุการณน้ําหลากดินถลม อันจะสามารถลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 
 
 
 

/ จากนั้น ... 
 

กรมทรัพยากรน้ํา 
๑๘๐/๓  ถนนพระรามท่ี ๖ ซอย ๓๔  แขวงพญาไท  เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท ๐๒-๒๗๑-๖๐๐๒   โทรสาร ๐๒-๒๗๑-๖๐๐๑ 
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  จากนั้นไดเขาตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษฟนฟูทางน้ําแมน้ําภาชี ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี        
ท่ีกรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการขุดลอก และเรียงกลองเกเบียนปองกันการกัดเซาะริมตลิ่ง ทําใหประชาชน 105 
ครัวเรือน ในพ้ืนท่ีการเกษตร 625 ไร ไดรับประโยชน ตอมาเม่ือเวลา 16.30 น. ไดตรวจติดตามความสําเร็จ
ของโครงการอนุรักษฟนฟูแมน้ําภาชี บานกลวย หมูท่ี 8 ต.ปาหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ท่ีกรมทรัพยากรน้ํา     
ไดดําเนินการขุดลอกลําน้ํา พรอมสรางฝายทดน้ํา ทําใหประชาชน 35 ครัวเรือนมีรายไดเพ่ิมข้ึนโดยคิดเปน
รายไดเฉลี่ย 30,000 บาท/ไร/ฤดูกาลเพาะปลูก อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมความชุมชื้นของดินบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ
และพ้ืนท่ีใกลเคียงอีกดวย 

 ท้ังนี้ประชาชนท่ัวไปสามารถติดตอขอรับคําปรึกษาดานทรัพยากรน้ําไดทางสายดวน        
Green Call 1310 กด 5 และสามารถติดตามสถานการณน้ําไดตลอด 24 ชั่วโมงทาง www.dwr.go.th  

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอารยา  ยศมงคล โทร 063-203-2177 ผูประสานงาน 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/ กรมทรัพยากรน้ํา 
ขาวแจกวันท่ี 1 พฤศจิกายน ๒๕61       
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