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	 ในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	 เป็น	ปีแห่งการ

เปล่ียนแปลงของกรมทรัพยากรน�้าในการปฏิรูปหน่วย

งานเป็นหน่วยปฏิบัติ	100	%	โดยได้รับการสนับสนุน

จาก	นายวราวุธ	ศิลปอาชา	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากร	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และนายจตุพร	

บุรุษพัฒน์	ปลัดกระทรวงทรัพยากร	ธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม	 ในการสนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งของ

บุคลากรและการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน�้า	 เพื่อ

รองรับภารกิจงานภายใต้	พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	

พ.ศ.	2561

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.2563	 เป็นปีที่ประเทศไทย	

ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง	กรมทรัพยากรน�้า	ได้รับผิด

ชอบช่วยเหลอืเกษตรกรทีป่ลกูไม้ผล	จ�านวน	3.7	แสนไร่

ได้สูบน�้าช่วยเหลือ

	 เกษตรกร	 จ�านวน	 103	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 ซึ่ง

มากกว่าปีอื่น	ๆ	ที่ผ่านมาเกือบ	3	เท่า	จากความทุ่มเท

ของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน�้า	ในการช่วยแก้ไขปัญหา

ให้ประชาชนคนไทย	จนผ่านพ้นวกิฤตภิยัแล้งในปีนีไ้ปได้

สารจากอธิบดี
กรมทรัพยากรน�้า

	 อีกหนึ่งภารกิจที่โดดเด่นของ	กรมทรัพยากรน�้า

ในปีที่ผ่านมาคือ	 โครงการบูรณาการภายในกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 ซึ่งกรมทรัพยากรน�้าได้เข้าร่วม

สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	การ

สร้างแหล่งน�้าให้ช้างในเขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่า	 การ

สนับสนุนน�้าให้กับเกษตรแปลงใหญ่	 และการจัดท�า

ระบบน�้าสนับสนุนโครงการเกษตรพ้ืนท่ีสูงฯ	 ซึ่งได้

รับค�าชื่นชมจากผู้ร่วมงาน	ถือเป็นความภาคภูมิใจใน

การปฏบิตัหิน้าทีข่องพวกเราเจ้าหน้าทีก่รมทรพัยากรน�า้

	 ขอขอบคุณและเป็นก�าลังใจให้เจ ้าหน้าที่กรม

ทรัพยากรน�้าทุกท่าน	 เราจะมุ ่งมั่นขับเคลื่อนการ

อนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรน�้า	 ต้ังแต่ต้นน�้าสู ่พื้นที่ท้าย

น�้า	 เน้นการรักษาสมดุลระบบนิเวศ	บนพื้นฐานการ

สร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ให้ประชาชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 ด้านการ

จัดการน�้า	 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 เพื่อความมั่นคง	

มั่งคั่ง	และยั่งยืน
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ข้อมลูภาพรวมของหน่วยงาน

ส่ว
นท

ี่ 1





ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

“องค์กรหลักบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในพื้นท่ี
เกษตรน�้าฝนอย่างพอเพียง สมดุล และยั่งยืน  
โดยหลักประชารัฐภายในปี 2580”

ค่านิยม

มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ประสาน สามัคคี
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ภารกิจ
	 กรมทรัพยากรน�้า	 เป็นหน่วยงานภาครัฐ	 สังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม	 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ	 กรมทรัพยากร

น�้า	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	

2545	และ	พ.ศ.	2551	มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะ

ในการจัดท�านโยบายและแผนและมาตรการที่เกี่ยวข้อง 

กับทรัพยากรน�้า	บริหารจัดการ	พัฒนา	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	

รวมทั้ง	ควบคุม	ดูแล	ก�ากับ	ประสาน	ติดตาม	ประเมิน

ผล	 และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน�้า	 พัฒนา

วิชาการ	ก�าหนดมาตรฐาน	และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้านทรัพยากรน�้า	ทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่มน�้า	

เพื่อการจัดการทรัพยากรน�้าที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน	

ประกอบกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้

มีค�าสั่งที่	 46/2560	สั่ง	ณ	 วันท่ี	 25	ตุลาคม	2560	

และ	ที่	 2/2561	สั่ง	ณ	วันที่	 22	มกราคม	2561	จัด

ตั้งส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติขึ้น	 เพื่อเป็นหน่วย

งานหลักด้านนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากร

น�้าของประเทศ	 โดยตัดโอนภารกิจและอัตราก�าลังของ 

กรมทรัพยากรน�้าในด้านงานเสนอแนะนโยบายและ

แผนทรัพยากรน�้าในภาพรวมของประเทศ	 งานจัด

ท�าแผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศ	

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในระดับข้ามลุ ่มน�้า	 

การประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กร

ระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 

การติดตามประเมินผล	 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติให้

ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ	

	 พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	พ.ศ.	2561	ก�าหนด

ให้กรมทรัพยากรน�้ามีหน้าท่ีภายใต้หมวด	1	ทรัพยากร

น�้า	หมวด	4	การจัดสรรน�้าและการใช้น�้า	หมวด	6	การ

อนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน�้าสาธารณะ	 และ

หมวด	8	ความรับผิดทางแพ่งในกรณีที่ท�าให้เกิดความ

เสียหายต่อทรัพยากรน�้าสาธารณะ

พันธกิจ
	 1.	 จัดท�าแผน	มาตรการ	ข้อเสนอแนะ	ส่งเสริม	

สนับสนุน	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนทุกภาคส่วน	

	 2.	 ก�ากับ	 ดูแล	ควบคุม	และบังคับใช้กฎหมายใน

ส่วนที่เกี่ยวข้อง

	 3.	 อนุรักษ์	ฟื้นฟ	ูพัฒนา	รักษาสมดุลทรัพยากรน�้า

โดยค�านึงถึงระบบนิเวศ

	 4.	 สนั บสนุ นการบริ ห า รจั ดการน�้ า อุ ป โภค

บริโภค	ด้วยเทคโนโลยี	 มาตรการและข้อเสนอแนะ

อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องรวมท้ังการปรับตัวเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 5.	 พัฒนาองค์ความรู้	งานวิจัย	ด้านอุทกวิทยาและ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน�า้

	 6.	 ติดตาม	เฝ้าระวัง	คาดการณ์	แจ้งข้อมูลเพื่อการ

เตือนภัย	และจัดการสภาวะวิกฤติ
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	 1.	 อนุรักษ์	พัฒนา	ปรับปรุง	และฟื้นฟูแหล่งน�้า	

และระบบกระจายน�า้เพือ่ตอบสนองความต้องการใช้น�า้ 

ในพื้นที่เกษตรน�้าฝนรวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศ

และพื้นที่ชุ่มน�า้

	 2.	 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้า	 คาดการณ	์

เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤติ	 รวมถึงการรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

	 3.	 ประปาสัมปทาน	และระบบประปาหมู่บ้าน	ได้

รับการก�ากับ	ดูแล	ติดตาม	ประเมินคุณภาพเป็นไปตาม

มาตรฐาน	การใช้น�้ามีประสิทธิภาพ

	 4.	 พฒันากลไก	มาตรการแผนปฏบัิตกิาร	กฎหมาย	

เพื่อการบริหารจัดการน�้า	และการก�ากับ	ดูแล	ควบคุม 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย

	 5.	 พัฒนา	 ความร่วมมือ	 นวัตกรรม	 งานวิจัย	

เทคโนโลยีเกี่ยวกับทรัพยากรน�้า

	 6.	 ปรับปรุงองค์กรและบุคลากรสู่ราชการ	4.0

แผนงานและเป้าหมาย

1.  แผนงานบุคลากรภาครัฐ

	 1)	เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการภาครัฐ

2.  แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 1)	พัฒนากลไก	มาตรการแผนปฏิบัติการ	กฎหมาย	

เพื่อการบริหารจัดการน�้า	และการก�ากับ	ดูแล	ควบคุม

ให้เป็นไปตามกฎหมาย

	 2)	 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน�้า	 ปรับปรุง

สิ่งก่อสร้างและบ�ารุงรักษาแหล่งน�้าที่มีอยู ่เดิม	 ให้มี

ประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน

	 3)	 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้า	 คาดการณ	์

เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤติ	 รวมถึงการรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

3. แ ผ น ง า น บู ร ณ า ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรน�้า

	 1)	อนุรักษ์	พัฒนา	ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน�า้	และ

ระบบกระจายน�้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น�้า 

ในพื้นที่เกษตรน�้าฝน	 รวมถึงการรักษาสมดุลระบบ

นิเวศและพื้นที่ชุ่มน�้า

	 2)	พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน�้า

	 3)	ส่งเสริม	สนับสนุน	พัฒนาเครื่องมือกลไกการมี

ส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น�้าในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�า้
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ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรชาติสูแผนงานกรมทรัพยากรนํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(2560-2564) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา

อยางย่ังยืน 

แผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป 
ดานท่ี 1 การจัดการน้ําอุปโภค 

ดานท่ี 2 การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต 

ดานท่ี 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

ดานท่ี 4 การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

ดานท่ี 6 การบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(2561-2580) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 
ตอส่ิงแวดลอม 

ประเด็นท่ี 1 สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

ประเด็นท่ี 5 พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตร 
ตอส่ิงแวดลอม 

 
 

เปาหมาย 
การใหบริการกระทรวง 

 

สรางความม่ันคงดานทรัพยากรน้ํา 

แผนงาน 
กรมทรัพยากรน้ํา 

 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

2. แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอม 

3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

เปาหมายการใหบริการ 

กรมทรัพยากรน้ํา 

 

1. อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ํา และระบบกระจายน้ํา  
เพ่ือตอบสนองความตองการใชน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝนรวมถึงการรักษา
สมดุลระบบนิเวศและพ้ืนท่ีชุมน้ํา 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา คาดการณ เตรียมการและจัดการ
สภาวะวิกฤติ รวมถึงการรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

3. ประปาสัมปทาน และระบบประปาหมูบาน ไดรับการกํากับ ดูแล 
ติดตาม ประเมินคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน การใชน้ํามีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพ่ือการบริหาร
จัดการน้ํา และการกํากับ ดูแล ควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย 

5. พัฒนา ความรวมมือ นวัตกรรม งานวิจัย เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ํา 

6. ปรับปรุงองคกรและบุคลากรสูราชการ 4.0 

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (23 แผน) 

ประเด็นท่ี 19 การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ
สู่แผนงานกรมทรัพยากรน�้า
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ผู้บริหารองค์กร

นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดี

นายอธิวัฒน์  สุคนธประดิษฐ รองอธิบดี

นายเสน่ห์  สาธุธรรม รองอธิบดี

นายสมฤทธิ์  วิไลพรรัตนา รองอธิบดี3
4

1
2
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นางสาวอมรรตัน์  พุม่ศรพีกัตร์ หวัหน้าผูต้รวจราชการ

นางสาวฉฐัสรุย์ี  หาญวงศ์ ผู้ตรวจราชการ

นายกติต ิ จนัทร์ส่อง เลขานุการกรม

นายยรรยงค์  อนิทฤทธิ ์ ผู้อ�านวยการส�านกันโยบายและแผนทรพัยากรน�า้

นายการณุย์  เปรมวตุ ิ ผู้อ�านวยการส�านกัวจิยั พฒันาและอทุกวทิยา

4

3

1

2

5
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นายจริวฒัน์  ระตสินุทร ผูอ้�านวยการส�านกัส่งเสรมิและประสานมวลชน

นางจรรยา  ไตรรตัน์ ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารจดัการน�า้

นายประยทุธ์  ไกรปราบ ผูอ้�านวยการส�านกัพฒันาแหล่งน�า้

นายนริตุ ิ คณูผล ผูอ้�านวยการ

  ส�านักประสานความร่วมมอืระหว่างประเทศ

นายธรีะชณุ  บญุสทิธิ ์ ผูอ้�านวยส�านักอนรุกัษ์และฟ้ืนฟแูหล่งน�า้

4

3

1

2

5
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นายมงคล  หลกัเมอืง ผู้อ�านวยการศนูย์ป้องกนัวกิฤตนิ�า้

นางสาวพสชนนั  สภุาคกลุธร ผู้อ�านวยการศนูย์สารสนเทศทรพัยากรน�า้

นางสาวชมพนูชุ  ดลสขุเลศิ ผู้อ�านวยการกลุม่พฒันาระบบบรหิาร

นางสาวณฐักาญจน์  แซ่ตัง้ ผู้อ�านวยการกลุม่ตรวจสอบภายใน

นายณฐัพงษ์  ณ พทัลงุ นิตกิรช�านาญการพเิศษ 

  รกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการกลุม่นติกิาร

4

3

1

2

5
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นายนทิศัน์  สดุดพีงษ์ ผู้อ�านวยการส�านกังานทรพัยากรน�า้ภาค 1

นายพสิทิธิ ์ ทพิย์โอสถ ผู้อ�านวยการส�านกังานทรพัยากรน�า้ภาค 2

นายชชูาต ิ นารอง ผู้อ�านวยการส�านกังานทรพัยากรน�า้ภาค 3

นายสาธติ  สือ่ประเสรฐิสขุ ผู้อ�านวยการส�านกังานทรพัยากรน�า้ภาค 4

นายพสษิฐ์  เอีย๋วพานชิ ผู้อ�านวยการส�านกังานทรพัยากรน�า้ภาค 5

4

3

1

2

5
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นายสเุมธ  สายทอง ผู้อ�านวยการส�านกังานทรพัยากรน�า้ภาค 6

นายเวสารชั  โสภณดเิรกรตัน์ ผู้อ�านวยการส�านกังานทรพัยากรน�า้ภาค 7

นายสทุศัน์  นุย้เลก็ ผู้อ�านวยการส�านกังานทรพัยากรน�า้ภาค 8

นายนมิติร  โคตรบวั ผู้อ�านวยการส�านกังานทรพัยากรน�า้ภาค 9

นายสาธติ  รตันสงิห์ ผู้อ�านวยการส�านกังานทรพัยากรน�า้ภาค 10

นายวเิวช  สทุธปิระภา ผู้อ�านวยการส�านกังานทรพัยากรน�า้ภาค 11

9

8

6

7

10

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

รองอธิบดีรองอธิบดี

โครงสร้างองค์กร
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แผนที่ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 1-11
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สัดส่วนข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อัตราก�าลัง 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

ประเภทบุคลากร จ�านวน (คน) ร้อยละ

ข้าราชการ 1,269 58.70

ลูกจ้างประจ�า 414 19.15

พนักงานราชการ 479 22.15

รวม 2,162 100.00
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อัตรากําลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  

ประเภทบุคลากร จํานวน (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ 1,269 58.70 

ลูกจ้างประจาํ 414 19.15 

พนักงานราชการ 479 22.15 

รวม 2,162 100.00 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,269 คน
(58.70%)

414 คน
(19.15%)

479 คน
(22.15%)

ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ
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งบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ
งบประมาณ 

ตาม พ.ร.บ.

งบสุทธิที่ได้รับ 

หลังโอนเปลี่ยนแปลง

ผลการใช้จ่ายงบ

ประมาณ

ร้อยละการใช้จ่าย

งบประมาณ

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

งบด�าเนินงาน 109,731,400.00 105,723,200.00 103,733,500.00 98.12

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

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

รวม 4,461,177,300.00 4,042,768,900.00 2,414,217,800.00 59.72
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งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายการ 
งบประมาณ 

ตาม พ.ร.บ. 

งบสุทธิท่ีไดรับ 

หลังโอนเปล่ียนแปลง 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

รอยละการใชจาย

งบประมาณ 

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

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

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

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

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

 

 
หนวย : ลานบาท 
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3,000
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4,000

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจายอ่ืน

งบประมาณตาม 

พ.ร.บ.

งบสุทธิท่ีไดรับ

หลังโอน

เปล่ียนแปลง

ผลการใชจาย

งบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
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การเปรียบเทียบงบประมาณ 
ปี 2562 และปี 2563

รายการ
งบประมาณ ผลการเปรียบเทียบ

ปี 2562 ปี 2563 เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-) ร้อยละ

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

งบด�าเนินงาน 110,252,700 109,731,400 -521,300 -0.47

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

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

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

รวมทั้งสิ้น 4,600,469,800 4,461,177,300 -139,292,500 -3.03
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การเปรียบเทียบงบประมาณ ป 2562 และป 2563 

รายการ 
งบประมาณ ผลการเปรียบเทียบ 

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

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

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

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

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

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

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

 

หนวย : ลานบาท 
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3,000

3,500
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5,000

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน

2562
2563

การเปรียบเทียบงบประมาณ ปี 2562และปี 2563
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ส่วนที่ 2
รายงานผลการปฏบิตัริาชการ





1. ผลการด�าเนนิงานตามมาตรการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ
รายงานผลตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 
กรมทรพัยากรน�า้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2562	ถึงวันท่ี	30	กันยายน	2563

ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย

น�้าหนัก ผลการด�าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะขั้นต�่า
(50)

มาตรฐาน
(75)

ขั้นสูง
(100)

1.	ความส�าเรจ็ของการพฒันาแหล่งน�า้

1.1	จ�านวนแหล่ง
น�า้ทีไ่ด้รบัการ
อนรุกัษ์	ฟ้ืนฟ	ู
พฒันาเพือ่
ตอบสนอง
ความต้องการ
ใช้น�า้ 
ในพืน้ที่
นอกเขต
ชลประทาน

53		แห่ง 53	แห่ง
ปริมาณน�า้	และ
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน์ 
ร้อยละ	80	ของ

เป้าหมาย	 
(56	ล้าน

ลูกบาศก์เมตร
61,672	ครัว

เรือน)

53	แห่ง
ปริมาณน�้า	และ
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน์	 
ร้อยละ	100	ของ

เป้าหมาย	 
(56	ล้านลูกบาศก์

เมตร
61,672	ครัวเรือน)

20 •	 25	แห่ง
•	 ปริมาณน�้ า 	 32.15	 ล ้าน

ลูกบาศก ์ เมตร	 (ร ้อยละ	
57.41)	

•	 ครัวเรือนได้รับประโยชน์	6,194 
ครัวเรือน	(ร้อยละ	10)

•	 ปรับแผนส่งผลเป้าหมายเพ่ิม	
จ�านวน	 37	แห่ง	 มีปริมาณ
ความจุเก็บกัก	จ�านวน	6.10	
ล้านลกูบาศก์เมตร	ครวัเรือนได้
รบัประโยชน์	จ�านวน	15,093	
ครวัเรอืน	และพืน้ทีก่ารเกษตร
ได ้ รับประโยชน ์ 	 จ� านวน	
14,236	ไร่

1 . 	 เนื่ อ งจากสถานการณ ์
ก า ร แพร ่ ร ะบ าดขอ ง โร ค	
COVID-19	ส�านักงาน	ก.พ.ร.	
จึ ง เ สนอคณะ รั ฐมนตรี ไ ม ่
น� าผลการด� า เนินงานของ
ส ่ ว น ร าชก า รม าประ เ มิ น
ผลตามมาตรการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการฯ	 จึงไม่ได้พิจารณา
อุทธรณ์กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย	
หรือเหตุที่ ส ่ วนราชการไม ่
สามารถควบคุมได้
ทั้ ง น้ี 	 หากรับ อุทธรณ ์ตั วชี้
วั ดตามข ้อ เสนอของ	 ทน.	
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย	 ผลการ
ด�าเนินการของ	ทน.	 จะเป็น
ไปตามค่าเป้าหมายขั้นสูงใน
ทุกตัวชี้วัด	
2.	 ควรก�าหนดเง่ือนไขกรณี 
เ หตุ สุ ด วิ สั ยที่ ไ ม ่ ส าม า รถ
ควบคุมได้	 ไว้ในรายละเอียด
ตัวชี้วัดในขั้นตอนการก�าหนด
ตัวชี้ วัด 	 เช ่น	 กรณีจ� า เป ็น
ต ้ อ งยก เลิ ก โครงการห รือ 
ปรับแผน	 กรณีติ ดป ัญหา
กรรมสิทธิ์ ที่ ดิน 	 และกรณี
สัญญาสิ้นสุดหลัง	 30	 ก.ย.	
6 3 	 ค ว รประ เ มิ น ผลตาม
แผน	ณ	30	ก.ย.	63	 	 เพื่อให้
ส่วนราชการสามารถบริหาร
ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.2 จ�านวนระบบ
กระจายน�า้
ทีไ่ด้รบัการ
พฒันาเพือ่น
ตอบสนอง
ความต้องการ
ใช้น�า้ในพืน้ที่
นอกเขต
ชลประทาน

	86	แห่ง 86	แห่ง	+
ครัวเรือนและ
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ร้อยละ	80	ของ
เป้าหมาย

(36,858	ครัว
เรือน	พื้นที่ได้
รับประโยชน์	
100,767	ไร่)

86	แห่ง	+
ครัวเรือนและพื้นที่
ได้รับประโยชน์ 
ร้อยละ	100	ของ

เป้าหมาย
(36,858	ครัว
เรือน	พื้นที่ได้
รับประโยชน์	
100,767	ไร่)	

20 •	26	แห่ง
•	 ครัวเรือนได ้รับประโยชน์	

11,009	ครัวเรือน	 (ร้อยละ	
29.86)

•	 พ้ืนทีเ่ป้าหมายได้รับประโยชน์	
23,329	ไร่	(ร้อยละ	23.15)

•	ปรับแผนส่งผลเป้าหมายเพ่ิม
เติม	 จ�านวน	28	แห่ง	 ครัว
เรือนได้รับประโยชน์	จ�านวน	
3,461	ครัวเรือน	และพื้นที่
การเกษตรได้รับประโยชน์	
จ�านวน	9,373	ไร่

2.		ความส�าเรจ็ของ
การประกาศ
แจ้งเตอืนภยั
ล่วงหน้าได้ทนั
เหตุการณ์	น�า้
ท่วม	น�า้ป่าไหล
หลาก

ร้อยละ	100 - ร้อยละ	100	+
รายงานสรุปผล 
การแจ้งข้อมูล 

เพื่อการเตือนภัย
และลดความสูญ

เสีย	 
ทุก	6	เดือน	 

และ	12	เดือน

25 ผลการด�าเนนิการเป็นไปตาม
เป้าหมายข้ันสงู
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ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย

น�า้หนัก ผลการด�าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะขั้นต�่า
(50)

มาตรฐาน
(75)

ขั้นสูง
(100)

3.		ความส�าเรจ็
ของการพฒันา
ฐานข้อมลู
ทรพัยากรน�า้
ในพืน้ทีเ่กษตร
น�า้ฝน

ร้อยละ	100
ตามแผน	ก.ย.	

63

ร้อยละ	100	 
ตามแผน	ณ	ก.ย.	

63	+
มีผลการน�าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์
ของผู้บริหาร 

กรมทรัพยากรน�้า

ร้อยละ	100	 
ตามแผน	ณ	ก.ย.	

63 
+มีการน�าข้อมูล 
ไปใช้ประโยชน์ 
ของผู้บริหาร 

กรมทรัพยากรน�า้	 
+	ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน

ระดับผู้บริหาร
กรมทรัพยากรน�า้
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ	70

25 ผลการด�าเนนิการเป็นไปตาม
เป้าหมายข้ันสงู

4.		คะแนนความ
สามารถในการ
พฒันาทีย่ัง่ยนื	
(SDGs)	ของ
ประเทศด้าน
การบรหิาร
จดัการน�า้

78.30 80.00 85.00 5 76.10
(ทน.	ขออุทธรณ์โดยยกเลกิตวัชีว้ดั)

5.		ความส�าเรจ็
	 ของการจดัท�า	
 Big Data  

ด้านทรพัยากร
	 ธรรมชาตแิละ
	 สิง่แวดล้อม

ฐานข้อมูล	ด้าน
ทรัพยากรทาง
บก	ด้านสิ่ง

แวดล้อม	ด้าน
ทรัพยากร

ทางทะเลและ
ชายฝั่ง	และ

ด้านทรพัยากรน�า้	
ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน	
มีการจัดท�า

ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ	

เพื่อใช้สนับสนุน
ผู้บริหาร	

จ�านวน	2	โจทย์	
(ด้านทรัพยากร

ทางบก:	
พื้นที่สีเขียว)	
และ	(ด้าน
สิ่งแวดล้อม:	

สถานการณ์ฝุ่น
ละออง	pm	2.5	

/	pm	10)	

ฐานข้อมูล	ด้าน
ทรัพยากรทางบก	
ด้านสิ่งแวดล้อม	
ด้านทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่ง	และ

ด้านทรัพยากรน�้า	
ครบถ้วนและเป็น

ปัจจุบัน	
มีการจัดท�าระบบ
สนับสนุนการ
ตัดสินใจ	เพื่อ
ใช้สนับสนุน
ผู้บริหารเพิ่ม	

จ�านวน	1	โจทย์	
(ด้านทรัพยากร

ทางทะเล
และชายฝั่ง:	

สถานภาพการ
เปลี่ยนแปลง
ชายฝั่งทะเล)	

รวมเป็น	3	โจทย์	

ฐานข้อมูล	ด้าน
ทรัพยากรทางบก	
ด้านสิ่งแวดล้อม	

ด้านทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง	

และด้านทรัพยากร
น�้า	ครบถ้วนและ

เป็นปัจจุบัน	
มีการจัดท�าระบบ
สนับสนุนการ

ตัดสินใจ		เพื่อใช้
สนับสนุนผู้บริหาร

เพิ่ม	1	โจทย์	
(ด้านทรัพยากร

น�้า:ศักยภาพน�้าใน
พื้นที่ภัยแล้ง)	รวม

เป็น	4	โจทย์
มีผลประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้
งานระดับผู้บริหาร	
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ	70

5 ผลการด�าเนนิการเป็นไปตาม
เป้าหมายข้ันสงู

รายงานประจ�าปี 2563 กรมทรัพยากรน�้า24



2. ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั
(Integrity and Transparency Assessment – ITA)

มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน	 

โดยคัดเลือกขนาดตัวอย่างขั้นต�่าร ้อยละ	 10	 ของ

จ�านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจาก	2	แหล่งข้อมูล	

คือ	 ข้อมูลตามบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานรวบรวมและ

จัดส่งให้หรือจากการส�ารวจภาคสนาม	และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบ	 ITAS	 เพื่อตอบแบบส�ารวจ

ด้วยตนเอง	ประกอบด้วย	3	ตัวชี้วัด	คือ	2.1	คุณภาพ

การด�าเนินงาน	2.2	การสื่อสาร	และ	2.3	การปรับปรุง

ระบบการท�างาน

	 3.	 แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	

(Open	 Data	 Integrity	 and	 Transparency	

Assessment	 :	OIT)	 เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผย

ข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงได้	ประกอบด้วย	2	ตัวชี้วัด	คือ	3.1	การ

เปิดเผยข้อมูล	และ	3.2	การป้องกันการทุจริต

 ส�านักงาน	ป.ป.ช.	 ได้ประกาศผล	 ITA	 ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	 โดยกรมทรัพยากรน�้ามีผล

คะแนนรวม	84.10	คะแนน	อยู่ในระดับ	B	ซึ่งสามารถ

แสดงผลคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดได้ตามแผนภาพ	และ

ตารางสรุปผลการประเมินฯ	ได้ดังนี้

	 การประเมินคุณธรรมและความโปร ่ ง ใสใน

การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (Integrity	

and	Transparency	Assessment	 :	 ITA)	ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ของกรมทรัพยากรน�้า	 ได้

ด�าเนินการตามหลกัเกณฑ์การประเมนิฯ	ของส�านกังาน	

ป.ป.ช.	ทีไ่ด้ก�าหนดเครือ่งมอืการประเมนิออกเป็น	3	แบบ	 

10	ตวัชีว้ดั	ประกอบด้วย

 1.	 แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสีย

ภายใน	 (Internal	 Integrity	 and	Transparency	

Assessment	 :	 IIT)	 เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของ

ผู ้ มีส ่วนได้ส ่วนเสียภายในท่ีมีต ่อหน่วยงานตนเอง	 

โดยคัดเลือกขนาดตัวอย่างขั้นต�่าร้อยละ	10	ของจ�านวน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	ตั้งแต่ผู้บริหาร	ผู้อ�านวยการ	

ข้าราชการ	พนักงานราชการ	ลูกจ้างท่ีท�างานกับหน่วย

งานมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	1	ป	ีประกอบด้วย	5	ตัวชี้

วัด	คือ	1.1	การปฏิบัติหน้าที่	 1.2	การใช้งบประมาณ	

1.3	การใช้อ�านาจ	1.4	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	

และ	1.5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต

	 2. 	 แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสีย

ภายนอก	 (External	 Integrity	and	Transparency	

Assessment	 :	EIT)	 เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้
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ตารางสรุปผลการประเมินฯ

ที่ เครื่องมือการประเมิน ตัวชี้วัด คะแนน

1. แบบวดัการรบัรูข้องผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ภายใน	:	IIT

1.1	การปฏิบัติหน้าที่

1.2	การใช้งบประมาณ

1.3	การใช้อ�านาจ

1.4	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

1.5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต

86.66

77.94

82.23

79.37

79.09

2. แบบวดัการรบัรูข้องผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ภายนอก	:	EIT

2.1	คุณภาพการด�าเนินงาน

2.2	ประสิทธิภาพการสื่อสาร

2.3	การปรับปรุงการท�างาน

83.55

79.76

74.81

3. แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ	:	OIT

3.1	การเปิดเผยข้อมูล

3.2	การป้องกันการทุจริต

86.11

93.75

คะแนนรวม 84.10

แผนภาพผลการประเมินฯ
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	 จากผลคะแนนการประเมินฯ	ข้างต้น	ผู้ประเมินฯ 

พบว่า	 แบบวัด	OIT	มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย	 

(85	คะแนนขึ้นไป)	สะท้อนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

และการให้บริการผ่านระบบ	e	–	 service	 ได้อย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์	 ง่ายต่อการเข้าถึง	ส่วนแบบวัดที่มี

คะแนนต�่ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย	คือ	แบบวัด	 IIT	และ	 

แบบวัด	 EIT	ผู ้ประเมินฯ	 จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดีขึ้นในปี

ถดัไป	ดังนี้

 1. แบบวัด IIT ควรด�าเนินการดังนี	้(1)	การปฏิบัติ

หน้าที่	จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน	ระยะ

เวลาและผู ้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน	

สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ

ของผู้มาติดต่อรับบริการ	ณ	จุดให้บริการได้โดยง่าย	

สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้

ให้ข้อมูล	 รวมทั้งก�าหนดมาตรการบริหารงานบุคคล

และการพิจารณาให้คุณ	ให้โทษ	ตามหลักคุณธรรมและ

ความสามารถ	 (2)	การใช้งบประมาณ	จัดให้มีการเปิด

เผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ	แผนการจัดซื้อจัด

จ้างหรือการจัดหาพัสดุ	 รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบ

ประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจาก 

ทุกภาคส่วน	ตลอดจนการจัดท�ารายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณอย่างสม�่าเสมอ	 (3)	 การใช้อ�านาจของผู้

บริหารด้านการบริหารงานบุคคล	จัดท�ารายละเอียด

ของต�าแหน่งงาน	 (job	 description)	 และเกณฑ์ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิด

เผย	รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	 (4)	การใช้

ทรัพย์สินของราชการ	จัดท�าคู่มือและระเบียบการใช้

ทรัพย์สินของราชการ	สร้างระบบการก�ากับดูแลและ

ติดตามตรวจสอบการยืม	 -	คืน	และการลงโทษอย่าง

เคร่งครัด	 (5)	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	มุ่งเสริมสร้าง

วัฒนธรรมการท�างานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม	 

มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็ม

ก�าลังความสามารถ	 โดยจัดท�ามาตรการการป้องกัน

และมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริต

อย่างชัดเจนและเปิดเผย	รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจ

สอบการท�างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก

 2. แบบวัด EIT ควรด�าเนินการดังนี	้ (1)	คุณภาพ

การด�าเนินงาน	ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้น

ตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ	อย่างท่ัวถึง	 และ

ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและ

ความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ	 (2)	

ประสิทธิภาพการสื่อสาร	จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์และ

เปิดเผยข้อมูล	 	บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่าย

ต่อการเข้าถึงข้อมูล	และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง	 (3)	 การ

ปรับปรุงระบบการท�างาน	สร้างกระบวนการปรึกษา

หารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวน

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ	

และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไปมีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค�าแนะน�าใน

การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ

ให้บริการได้โดยสะดวก	ที่ส�าคัญ	 ต้องมีการพัฒนา

ทักษะ	ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์

ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและ

มีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ
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	 กรมทรัพยากรน�้ามีภารกิจการด�าเนินงานภายใต้

กรอบยุทธศาสตร์/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย	

ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	(พ.ศ.	2561-2580)	ยุทธศาสตร์

ที่	 5	 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต	ิ

ประเด็นที่	 19	 การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ	 แผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี	 12	 (พ.ศ.	

2560-2564)	 ยุทธศาสตร์ที่	 4	การเติบโตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	แผนการปฏิรูป

ประเทศ	ด้านที่	 6	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (SDGs)	 เป้า

หมายที่	 6	สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน�้าและ

สุขอนามัยส�าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่

ยั่งยืน	แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	20	

ปี	 (พ.ศ.	2561-2580)	และพระราชบัญญัติทรัพยากร

น�้า	พ.ศ.	2561	โดยเชื่อมโยงแผนและนโยบายด้านการ

บริหารจัดการทรัพยากรน�้าข้างต้นก�าหนดเป็นพันธกิจ

ของกรมและด�าเนินงานภายใต้พันธกิจดังกล่าว	 โดยมี

ผลการด�าเนินงานของกรมทรัพยากรน�้าป	ี2563	ดังนี้

	 ด้านที่	 1	การอนุรักษ์	ฟื้นฟู	พัฒนา	ปรับปรุงเพิ่ม

ประสิทธิภาพ	และบ�ารุงรักษาแหล่งน�้า

	 ด้านที่	2	การจัดการน�้าอุปโภคบริโภค

	 ด้านที่	 3	 การพัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหาร

จัดการทรัพยากรน�้า

	 ด้านที่	4	การจัดการสภาวะวิกฤติน�้าและอุทกวิทยา

	 ด้านที่	 5	 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน�้า

	 ด้านที่	 6	การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการบริหาร

จัดการทรัพยากรน�้า

3.1 การอนุรักษ ์  ฟ ื ้นฟู  พัฒนา 
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบ�ารุง
รกัษาแหล่งน�า้
	 กรมทรัพยากรน�้ามีภารกิจในการอนุรักษ์	 ฟื ้นฟู	

พัฒนา	และปรับปรุงแหล่งน�้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	

การเก็บกักน�้า	 กระจายน�้า	 ระบายน�้า	 เป็นแหล่งน�้า

ต้นทุนเพ่ือการอุปโภคบริโภค	 การผลิต	 การเกษตร	 

ช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง	

และสามารถแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อน 

ด้านน�้าให้แก่ประชาชน	 รวมท้ังสนับสนุนและบูรณ

าการร่วมกันของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้รับ

ประโยชน์สูงสุด	 เป็นการสร้างความมั่นคงของน�้าภาค

การผลิตตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากร

น�้า	20	ปี	และเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติประเด็นที่	19	การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ	 เพื่อ

ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ด้านที	่5	รวม

ถึงสอดคล้องตามนโยบายส�าคัญของรัฐบาล

	 กรมฯ	 ได้ด�าเนินการอนุรักษ์	 ฟื ้นฟู	 และพัฒนา

แหล่งน�้า	 เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริ	 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าในช่วงฤดู

แล้ง	ปริมาณน�้าไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภคและ

การเพาะปลูก	เช่น	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	โครงการ

พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 โครงการศูนย์ภูฟ้า

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 โครงการรักษ์น�้าเพื่อ

พระแม่ของแผ่นดิน	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	อัน

เนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	 (อพ.สธ.)	 โครงการขยายผล

โครงการหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	 

3. ผลการด�าเนินงานตามภารกิจ
กรมทรัพยากรน�้า ปี พ.ศ. 2563
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การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(กปร.)	

	 โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี	2546	-2562	กรมทรัพยากร

น�้าได ้ด�าเนินการอนุรักษ์	 ฟ ื ้นฟู	 พัฒนา	 ปรับปรุง 

เพิ่มประสิทธิภาพ	 และบ�ารุงรักษาแหล่งน�้า	 รวม

จ�านวนกว่า	17,000	แห่ง	มีครัวเรือนได้รับประโยชน์

กว่า	 600,000	ครัวเรือน	และพื้นท่ีการเกษตรได้รับ

ประโยชน์ประมาณ	2	ล้านไร่

 ผลการด�าเนินงานปี 2563 กรมทรัพยากรน�้า

ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบ

ประมาณรายงานประจ�าปี	 พ.ศ.	 2563	 เพ่ือด�าเนิน

การอนุรักษ์	ฟื้นฟู	พัฒนา	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ	

และบ�ารุงรักษาแหล่งน�้า	 โดยในระหว่างปีงบประมาณ	

กรมฯ	ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากงบกลาง	รายการ

เงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น	ตามมติคณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันท่ี	17	มีนาคม	2563	และเมื่อวันท่ี	15	

กันยายน	2563	 เพ่ือด�าเนินโครงการด้านแหล่งน�้าด้วย	

โดยมีสรุปผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

ที่ ประเภทโครงการ
จ�านวน

(แห่ง)

ความจ ุ

เกบ็กกัน�า้

(ล้าน ลบ.ม.)

ครวัเรอืน

ได้รบัประโยชน์

(ครวัเรอืน)

พืน้ทีก่ารเกษตร

ได้รบัประโยชน์

(ไร่)

จ�านวนแล้ว

เสรจ็

(แห่ง)

1 สนับสนุนโครงการพระราชด�าริ 55 0.52 14,831 16,840 18

2 ก่อสร้างแหล่งน�้า 30 9.20 5,034 18,631 1

3 ปรับปรุงซ่อมแซมสิง่ก่อสร้างด้านแหล่งน�า้ 82 77.17 36,577 105,704 50

4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�า้ 32 67.49 16,830 49,557 6

รวม 199 154.38 73,272 190,732 75

หมายเหตุ	:	โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา	(เงินกันเหลื่อมปี)
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งบกลาง	รายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น

ที่ ประเภทโครงการ
จ�านวน

(แห่ง)

ความจุ 

เก็บกักน�้า

(ล้าน ลบ.ม.)

ครัวเรือน

ได้รับ

ประโยชน์

(ครัวเรือน)

พืน้ทีก่ารเกษตร

ได้รับประโยชน์ 

(ไร่)

1 สนับสนุนโครงการพระราชด�าริ 14 1.09 1,073 4,979

2 ก่อสร้างแหล่งน�้า 100 0.32 13,209 47,893

3 ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน�า้ 32 4.47 7,874 9,309

4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้า 27 3.55 5,948 27,457

รวม 173 9.43 28,104 89,638

หมายเหตุ : โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา	(เงินกันเหลื่อมปี)

	 3 .1 .4	 โครงการตรวจสอบและประเ มินผล

คุณภาพน�้าของแหล่งน�้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้า 

พร้อมระบบกระจายน�้า

	 3.1.5	 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม	

ส�ารวจ	ออกแบบโครงการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	 พัฒนาแหล่ง

น�้าชุมชนและกระจายน�้าในพื้นที่เกษตรน�้าฝน	ต�าบล

อ่างทอง	ต�าบลน�้าแวน	อ�าเภอเชียงค�า	จังหวัดพะเยา

	 3.1.6	 โครงการจ้างที่ปรึกษาการส�ารวจ	ออกแบบ

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน�้า	

พ้ืนท่ีภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	

ภาคตะวันออก	ภาคตะวันตก	และภาคใต้

	 3.1.1	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	พัฒนาแหล่งน�้า
และบริหารจัดการน�้า
	 การด�า เนินการมีวัตถุประสงค ์ 	 เพื่ออนุรักษ	์

พัฒนา	ปรับปรุง	 และฟื้นฟูแหล่งน�้า	 เพ่ือตอบสนอง 

ความต้องการใช้น�้าในพื้นที่เกษตรน�้าฝน	 สนับสนุน

การสร้างความมั่นคงของน�้าภาคการผลิต	แก้ไขปัญหา 

ภัยแล้งและอุทกภัย	 รวมถึงการรักษาสมดุลระบบ

นิเวศและพื้นที่ชุ ่มน�้า	 โดยมีตัวอย่างโครงการของ 

กรมทรัพยากรน�า้ที่ด�าเนินการในพื้นที่ต่างๆ	ดังนี้

	 นอกจากนี้	 กรมทรัพยากรน�้ามีการด�าเนินการ

ศึกษาความเหมาะสมการเช่ือมโยงแหล่งน�้าธรรมชาติ	

ให้สามารถเช่ือมโยงถึงกันเป็นระบบแก้มลิงและอ่าง

พวงเพื่อพัฒนาปรับปรุงฟ ื ้นฟูแหล่งน�้า	 พร ้อมทั้ง 

การพจิารณาความเหมาะสมของพืน้ทีใ่นการตดิตัง้ระบบ

กระจายน�้าเพื่อบริหารจัดการน�้าในพื้นที่	 และกรมฯ	 

ได้มีการส�ารวจออกแบบเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม	 และ

บ�ารุงรักษาแหล่งน�้า	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก

น�า้ของแหล่งน�า้ทีม่ขีนาดความจเุกบ็กกัน้อยกว่า	2	ล้าน

ลกูบาศก์เมตร	(อ่างเกบ็น�า้	ฝายน�า้ล้น	และระบบส่งน�า้)	

ให้อยูใ่นสภาพใช้การได้	เพือ่ด�าเนนิการถ่ายโอนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่

	 สรุปผลการด�าเนินงาน	ด้านที่	1	การอนุรักษ์	ฟื้นฟู	

พัฒนา	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ	 และบ�ารุงรักษา

แหล่งน�า้	ดังนี้

	 3.1.1	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	พัฒนาแหล่งน�้าและบริหาร

จัดการน�้า

	 3.1.2	พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบกระจายน�า้

	 3.1.3	 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	และบ�ารุงรักษา

แหล่งน�า้
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 1 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าเชื่อมต่อโครง

ข่ายน�้าบึงน้อย-บึงน�้าด้วน หมู่ที่ 1 และ 2 ต�าบลไร่

อ้อย อ�าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ บึงน้อย-บึงน�้าด้วน	

เป็นแหล่งน�้าที่ส�าคัญในต�าบลไร่อ้อย	 ในช่วงฤดูแล้ง

จะประสบปัญหาการขาดแคลนน�้า	 ท�าให้ประชาชน

ส่วนใหญ่ซึ่งประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้รับความ

เดือดร้อนและเกิดปัญหาในการประกอบอาชีพ	 เนื่อง

ด้วยบึงน้อย-บึงน�้าด้วน	 มีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืช 

ข้ึนปกคลุม	ท�าให้การเก็บกักน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้งไม่เต็ม

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	 ท�าให้เกษตรกรเกิดปัญหา 

ความเดือดร้อนในการใช้น�้าส�าหรับภาคการเกษตร	กรม

ทรัพยากรน�้าจึงด�าเนินการขุดลอกแหล่งน�้าดังกล่าว	 

มีความกว้างเฉลี่ย	100	เมตร	ยาว	1,050	เมตร	ลึก	3.00	

เมตร	และติดตั้งระบบสูบน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย	์

900	 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	 ติดตั้งระบบกระจายน�้า

หอถังสูง	 (ถังแชมเปญ)	ท่อ	PVC	ยาว	1,000	 เมตร	 

โดยสามารถเก็บกักน�้าได้	 2,032,000	ลูกบาศก์เมตร	

ท�าให้ประชาชนได้รับประโยชน์จ�านวน	335	ครัวเรือน	

และสามารถส่งน�า้เข้าสูพ่ืน้ทีก่ารเกษตร	จ�านวน	1,500	ไร่

ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ

หลังด�าเนินการ
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 2. โครงการอนุรักษ ์ฟ ื ้นฟูล� าห ้วยเวียคะดี้  

หมู่ท่ี 6,7 ต�าบลหนองลู อ�าเภอสังขละบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี ล�าห้วยเวียคะดี้	 เป็นแม่น�้าสายส�าคัญใน

พื้นที่ต�าบลหนองลู	อ�าเภอสังขละ	จังหวัดกาญจนบุร	ี

ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภค	 และ

การเกษตร	 เนื่องจากล�าห้วยตื้นเขิน	 ประกอบกับปี	

2561	 ประสบกับพายุโซนร้อน	 “เซินติญ”	 เกิดฝน

ตกหนักมากเป็นระยะเวลานานหลายวัน	ส่งผลให้เกิด

อุทกภัย	น�้าป่าไหลหลากกัดเซาะตลิ่งพัง	 และดินใน

ล�าห้วยมีสภาพเป็นดินทรายส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

ในการเก็บกักน�้า	 ในฤดูแล้งไม่สามารถเก็บกักน�้าได้	

ท�าให้ขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค	 และการเกษตร	 

กรมทรัพยากรน�้าจึงได้ด�าเนินการขุดลอกล�าห้วย	ขนาด

ความกว้าง	10.00-45.00	เมตร	ยาว	1,000.00	เมตร	ลึก	

0.50-4.00	เมตร	และก่อสร้างฝายพร้อมระบบป้องกัน

การกัดเซาะริมตลิ่งแบบหินเรียงในกล่องเกเบี้ยน	 

สูง	4.00	เมตร	มีความยาวรวม	1,167	เมตร	ซึ่งสามารถ

ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและการพังทลายของตลิ่ง 

ในล�าห้วยได้	โดยมีประชาชนได้รับประโยชน	์457	ครัว

เรือน	และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์	2,286	ไร่

ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ

หลังด�าเนินการ
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 3. โครงการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ช้างป่าหลงัต้นน�า้ภไูท 

หมู่ที่ 13 ต�าบลท่าตะเกียบ อ�าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ด้วยช้างป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา

อ่างฤาไน	ได้ออกหากินนอกพื้นที่	 โดยได้เข้ามาในเขตที่อยู่

อาศัยและพื้นที่เกษตรของประชาชน	 ในต�าบลท่าตะเกียบ	

อ�าเภอท่าตะเกียบ	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 และบริเวณใกล้

เคียง	 ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิต	 ทรัพย์สิน	 และ

พืชผลทางการเกษตร	กรมทรัพยากรน�้า	กรมป่าไม้	 และ

กรมทรัพยากรน�้าบาดาล	จึงมีการด�าเนินการร่วมกันเพื่อ

แก้ไขปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพ้ืนท่ี	 (ป่ารอยต่อ	 5	

จังหวัด)	 เพื่อช่วยลดความเสียหายของพื้นที่การเกษตรและ

ลดข้อพิพาทระหว่างคนและช้างในพืน้ที	่โดยในส่วนของกรม

ทรัพยากรน�า้ได้มีการขุดลอกแหล่งน�า้ให้ช้างป่า	ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งของการสนับสนุนโครงการพระราชด�าริ	 โครงการพัชร

สุธาคชานุรักษ์	ท�าให้แหล่งน�้ามีปริมาณน�้าเพิ่มขึ้น	จ�านวน	

210,000	ลูกบาศก์เมตร	และเป็นการคืนความชุ่มชื้นให้กับ

พื้นที่ป่าในพื้นที่อีกด้วย	

ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ

หลังด�าเนินการ
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 4. โครงการปรบัปรงุฟ้ืนฟคูลองคดุด้วน ต�าบลละอาย อ�าเภอ

ฉวาง ต�าบลสวนขนั อ�าเภอช้างกลาง จงัหวดันครศรธีรรมราช ด้วย

เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2559	ถึงวันที่	7	มกราคม	2560	ได้เกิดอุทกภัย 

ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	ส่งผลให้คลองคุดด้วนได้รับ

ความเสียหายจากน�้ากัดเซาะตลิ่งทั้งสองฝั่งคลองจนรุกล�้าเข้าไป

ในพื้นที่การเกษตรและอาคารบ้านเรือนของประชาชน	อีกทั้งน�้า

พัดพาเศษวัชพืช	และตะกอนทรายทับถมล�าคลองจนตื้นเขิน	น�้า

ไม่สามารถไหลได้ตามปกติ	 องค์การบริหารส่วนต�าบลละอาย

และเทศบาลต�าบลสวนขัน	ได้แจ้งขอสนับสนุนโครงการปรับปรุง

ฟื้นฟูคลองคุดด้วน	 เน่ืองจากไม่มีศักยภาพในการด�าเนินการดัง

กล่าว	กรมทรัพยากรน�้าจึงเข้าด�าเนินการขุดลอกปรับปรุงแนว

ล�าคลองให้น�้าสามารถไหลได้ตามปกติ	และป้องกันการพังทลาย

ของตลิ่งด้วยงานหินเรียงในกล่องลวดตาข่าย	 รองพื้นด้วยใย

สังเคราะห์	ตลอด	2	ฝั่งคลอง	ระยะทาง	600	เมตร	เพื่อลดความ

เสียหายของทรัพย์สินของประชาชนจากการเกิดอุทกภัย	 และ

เพ่ือเป็นแหล่งน�้าต้นทุนส�าหรับสนับสนุนการเกษตรในพ้ืนที่ดัง

กล่าว	โดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	จ�านวน	340	ครัว

เรือน	และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน	์400	ไร่

ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ

หลังด�าเนินการ
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 5. โครงการอนุรักษ์ฟื ้นฟูแหล่งน�้าหนองแปน 

บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 ต�าบลกุดกว้าง อ�าเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น	หนองแปนเป็นแหล่งน�้าธรรมชาติ

ขนาดใหญ่ในพื้นที่ต�าบลกุดกว้าง	 มีพื้นที่ประมาณ	

760	 ไร่	 สภาพต้ืนเขินและมีวัชพืชปกคลุมไม่สามารถ

เก็บกักน�้าได้เต็มศักยภาพก่อให้เกิดการขาดแคลนน�้า 

ในการอุปโภคบริโภค	และไม่สามารถท�าการเกษตร

ในฤดูแล้งได้	 กรมทรัพยากรน�้าได้รับการจัดสรรงบ

ประมาณเพื่อด�าเนินโครงการดังกล่าว	 โดยมีหน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา	 เป็นหน่วยด�าเนินการขุดลอก

แหล่งน�า้ขนาดพื้นที่	1,215,675	ตารางเมตร	ลึก	3.00	

เมตร	เพื่อให้มีพื้นที่เก็บกักน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภค	

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที	่

มีความจุเก็บกัก	4,862,700	ลูกบาศก์เมตร	ประชาชน

ได้รับประโยชน์	600	ครัวเรือน	และพื้นท่ีรับประโยชน	์

1,499	ไร่	

ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ

หลังด�าเนินการ
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 โครงการพัฒนาแหล่งน�้า ๖ ต�าบล อ�าเภอท่า

หลวง จังหวัดลพบุรี 

	 อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประชากร

ในพื้ นที่ อ� า เ ภอท ่ าหลวง 	 จั งหวั ดลพบุ รี 	 และ 

ที่ผ่านมาในช่วงเดือนธันวาคม-เมษายนของทุกปี	มักจะ

ประสบปัญหาภัยแล้ง	เนื่องจากความผันแปรของสภาพ

ภูมิอากาศ	ปริมาณฝนน้อยจึงส่งผลให้พืชเศรษฐกิจทุก

ประเภทได้รับความเสียหาย	โดยเฉพาะการท�าไร่อ้อย	 

ท�าให้ผลผลิตตกต�่า	 เกษตรกรได้รับความเสียหาย	อีก

ทั้งจังหวัดลพบุรีได้มีการค้นพบจ�าปีชนิดใหม่ของโลก	 

ชื่อว่า	 “จ�าปีสิรินธร”	 ในพื้นที่บ้านซับจ�าปา	ต�าบล

ซับจ�าปา	อ�าเภอท่าหลวง	จังหวัดลพบุรี	 เมื่อปี	 2541	

และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินการ

จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริฯ	 ต้นไม้ในป่าพรุน�้าจืดพื้นที่ประมาณ	

141	ไร่	แต่เนื่องจากในพื้นท่ีดังกล่าวยังประสบปัญหา 

ที่ส�าคัญคือการขาดแคลนน�้าพุใต้ดิน	ซึ่งจากการส�ารวจ

พบว่า	ปัจจุบันเหลือตาน�้าเพียง	1	ตาเท่านั้น	ส่งผลให้

ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงขาดความสมดุลทางธรรมชาติ	

	 กรมทรัพยากรน�า้จึงมีแนวทางแก้ไข	คือ	การพัฒนา

แหล่งน�้าแบบบูรณาการพ้ืนท่ี	 6	 ต�าบล	 อ�าเภอท่า

หลวง	จังหวัดลพบุรี	 โดยการสูบน�้ามาจากเขื่อนป่าสัก

ชลสิทธิ์เพื่อหล่อเลี้ยงผืนป่าพรุน�้าจืด	 ร่วมกับพัฒนา

แหล่งน�้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของพื้นที่เกษตรกรรม

อ� า เภอท ่ าหลวง 	 โดยอาศั ยความร ่ วมมื อจาก 

ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่อ�าเภอท่าหลวง	คือ	ภาครัฐ	ภาค

เกษตรกร	และภาคเอกชน	เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทุก

ด้าน	ทั้งต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา

จากพระราชด�าริฯ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	และ

ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่พื้นที่ท�าการเกษตรกรรม

ในเขตพื้นที่อ�าเภอท่าหลวง	จังหวัดลพบุรี
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	 โครงการพัฒนาแหล ่งน�้ า 	 6	 ต�าบล	 อ�า เภอ

ท่าหลวง	 จังหวัดลพบุรี 	 เป ็นโครงการประชารัฐ	 

ตามนโยบายรัฐบาล	ด�าเนินการพัฒนาแหล่งน�้าแบบ

บูรณาการในเขตพื้นที่	 อ�าเภอท่าหลวง	จังหวัดลพบุรี	 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าโดยการมีส่วนร่วม

ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	ประกอบด้วย	

จังหวัดลพบุรี	กรมทรัพยากรน�้า	กรมชลประทาน	กรม

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น	สมาคมชาวไร่อ้อย	 โรงงานน�้าตาลและประชาชน	

ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี	 

เมื่อวันที่	 7	กุมภาพันธ์	 2560	 โดยอนุมัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	 (งบกลาง)	

รายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น	

วงเงิน	317,204,200	บาท	 ให้กรมทรัพยากรน�้าเป็น

หน่วยงานในการด�าเนินการก่อสร ้างระบบส่งน�้า

และระบบกระจายน�้า	 ประกอบด้วย	ก่อสร้างสถานี

สูบ	 จ�านวน	 3	 สถานี,	 งานระบบท่อส่งน�้าพร ้อม

อาคารประกอบ	 จ�านวน	 52,117	 เมตร,	 งานสระ

กระจายน�้า	 จ�านวน	 6	 สระ	 และงานระบบไฟฟ้า

และเคร่ืองกล	 วงเงิน	 276,204,200	 บาท	 และ

โอนงบประมาณให้กรมทรัพยากรน�้าบาดาลเป ็น

หน่วยงานในการด�าเนินการจัดหาแหล่งน�้าใต ้ดิน

พร้อมระบบกระจายน�้า	 วงเงิน	 40,848,400	บาท	 

โดยเมือ่โครงการพัฒนาแหล่งน�า้	6	ต�าบล	จงัหวดัลพบุร	ี

ด�าเนนิการแล้วเสรจ็จะสามารถฟ้ืนฟรูะบบนเิวศแหล่งน�า้

บริเวณโครงการ	ฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณสวนป่าจ�าปีสิ

รินธร	จ�านวน	141	ไร่	ซึ่งมีแห่งเดียวในโลกให้คงอยู่สืบไป	

ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้า	 ส่ง

เสริมเกษตรกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่เกษตรน�้าฝน	 

ในพื้นที	่6	ต�าบล	อ�าเภอท่าหลวง	จังหวัดลพบุร	ีจ�านวน	

32,000	ไร่	 ได้ส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย	การก่อสร้าง

เป็นตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง	อีกทั้งเป็นการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชน	ภาคเอกชน	และหน่วย

ราชการในพื้นที่ได้มีโอกาสบริหารจัดการน�า้ร่วมกัน
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3.1.2	พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
กระจายน�้า
 การด�าเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบกระจายน�้า	 มี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและ 

เพ่ิมประสทิธิภาพระบบกระจายน�า้ในพืน้ทีเ่กษตรน�า้ฝน	

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกษตรน�้าฝนสามารถน�าน�้า

จากแหล่งน�้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างท่ัวถึง	 และเต็ม

ประสทิธภิาพของแหล่งน�า้ทีม่อียู	่ทัง้ด้านการเกษตรและ 

การอุปโภคบริโภค	 โดยมีตัวอย่างโครงการของกรม

ทรพัยากรน�า้ทีด่�าเนนิการในพืน้ทีต่่างๆ	ดงันี้

 1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองละเลิง พร้อมระบบ

กระจายน�้าสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) บ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 ต�าบล

คูขาด อ�าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี(อพ.สธ)	บ้านง้ิว	เป็นหนึง่

ในโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ โดยมแีหล่งน�า้หนอง

ละเลิง	 ต้ังอยู่ในลุ่มน�้าสาขาล�าสะแทด	ลุ่มน�้าหลักแม่น�้ามูล	 

มีขนาดพื้นที่แหล่งน�้าประมาณ	 10	 ไร่	 ความลึกเฉลี่ย	

1.50	 เมตร	แหล่งน�้ามีสภาพต้ืนเขินไม่สามารถเก็บกักน�้า 

ในปริมาณมากพอเพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้ง	 ประกอบกับเมื่อ

ฤดูน�้าหลาก	 ฝนตกหนักท�าให้หนองละเลิงไม่สามารถ

ระบายน�้าได ้	 กรมทรัพยากรน�้าจึงด�าเนินการขุดลอก

หนองละเลิง	 ความยาวรวม	 779.39	 เมตร	 ท�าให ้มี

ความลึกเก็บกักใหม่	 เฉลี่ย	 3.00	 เมตร	พร้อมก่อสร้าง

ระบบกระจายน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ขนาด	4	กิโล

วัตต์	 จ�านวน	1	 แห่ง	ท�าให้สามารถเพิ่มปริมาณเก็บกัก

น�้าได้	 0.05	ล้านลูกบาศก์เมตร	ประชาชนในพื้นที่ได้รับ 

ประโยชน์	185	ครัวเรอืน	พ้ืนทีเ่กษตรได้รบัประโยชน์	340	ไร่

ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ

หลังด�าเนินการ
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 2. โครงการก ่อสร ้างระบบกระจายน�้าด ้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 กองพล

ทหารม้าที่ 3 ณ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ�าเภอ

น�้ าพอง จังหวัดขอนแก ่น สนับสนุนโครงการ  

“ทหารพันธุ์ดี” ในพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี การก่อสร้างระบบกระจายน�้าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ดังกล่าวเป็นการน�าน�้าจากแหล่งเดิมมาใช ้

ในการเกษตร	 เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม	ลดต้นทุนหลัก	ท�าให้สามารถเพิ่มผลผลิต

เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีจะช่วยลดการใช้แรงงานและ

ท�าให้มีน�้าใช้ในการเกษตรสม�่าเสมอ	เป็นการสนับสนุน

โครงการ	“ทหารพันธุ์ดี”	 ในพระราชด�าริสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	 ซึ่งโครงการเป็นการน้อมน�าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ

การด�ารงชีวิตและวิถีชีวิตโดยมีพื้นท่ีได้รับประโยชน์

รวม	160	 ไร่	 ปัจจุบันภายในโครงการได้จัดให้ก�าลัง

พล	ครอบครัว	 และประชาชนทั่วไป	 ท�าการเกษตร	 

เพาะปลูก	และเลี้ยงสัตว	์เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์

พืชที่ดีและแม่พันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพ	น�าไปแจกจ่ายให้กับ

ก�าลังพลและประชาชนทั่วไปใช้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ 

เพื่อเพิ่มรายได้	ท�าให้ก�าลังพลและประชาชนทั่วไปมี

คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้จากการมรีายได้เพิม่มากขึน้อย่างเป็น 

รปูธรรม	

ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ

หลังด�าเนินการ
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 3. โครงการก ่อสร ้างระบบกระจายน�้าด ้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่

สูงแบบโครงการหลวง บ้านละเบ้ายา ต�าบลสะ

เนียน อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน บ้านละเบ้ายา	 

เป็นหนึ่งในจ�านวน	 16	 หมู ่บ้านของต�าบลสะเนียน	

อ�าเภอเมอืงน่าน	จงัหวดัน่าน	มลีกัษณะเป็นพืน้ทีร่าบลุม่ 

ซึง่อยูต่ดิกบัล�าน�า้สมนุ	ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ปลกูข้าวและข้าวโพดเป็นอาชีพหลกั	และประสบปัญหา

ในการไม่สามารถน�าน�้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

และเพียงพอ	ทั้งด้านการเกษตร	และการอุปโภคบริโภค	

กรมทรัพยากรน�้า	 โดยความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์กรมหาชน)	จึงได้เข้าด�าเนินการ

ส่งเสริมการใช้น�้าจากแหล่งน�้าต้นทุนในพื้นที่หมู่บ้าน

ละเบ้ายา	ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและเกษตรกร 

ในพื้นที่ 	 โดยการก ่อสร ้างระบบกระจายน�้าด ้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน	ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่าย 

ค่าสาธารณูปโภคทางด้านพลังงานของเกษตรกรได้

อย่างเป็นรูปธรรมท�าให้ประชาชนได้รับประโยชน์	

จ�านวน	22	ครัวเรือน	พื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์	

จ�านวน	120	ไร่	และมีการสนับสนุนการเปลี่ยนวิถีชีวิต 

จากการเกษตรรูปแบบเดิมที่เกษตรเคยปลูกข้าวโพด

เข้าสู่การเกษตรรูปแบบใหม่	โดยการปลูกไม้ผล	เช่น	ลิ้นจี่	

ล�าไย	ลองกอง	มะม่วงหิมพานต์	 เป็นต้น	 เพื่อสร้างราย

ได้ที่เพียงพอต่อการด�ารงชีพให้มีความยั่งยืน	เป็นชุมชน 

ที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้	 ทั้งด ้าน

เศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	ชุมชนสามารถบริหาร

จัดการน�้าต้นทุนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล

ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ

หลังด�าเนินการ
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 4. โครงการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้พร้อมระบบกระจายน�า้ 

หมู่ท่ี 4 ต�าบลเขาไม้แก้ว อ�าเภอกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี 

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขาไม้แก้วมีการส่งเสริมประชาชนใน

การท�าแปลงเกษตรอินทรีย์	โดยประชาชนอาศัยเพียงน�้าฝนและ

น�้าจากแหล่งน�า้ธรรมชาติเป็นหลัก	ท�าให้พืชผลได้รับปริมาณน�้า 

ไม่สม�่าเสมอตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด	 ประกอบ

กั บ ค ว า ม ผั น แป ร ขอ ง สภ าพ ภู มิ อ า ก า ศท� า ใ ห ้ ฝ น ตก 

ไม ่ เพียงพอต ่อความต ้องการของพืชส ่งผลให ้ผลผลิตที่

ได ้รับไม ่ดี เท ่าที่ควร	 กรมทรัพยากรน�้าจึงได ้ด�าเนินการ 

ขุดลอกแหล ่งน�้ า 	 มีความจุ เก็บกัก	 65,600	 ลูกบาศก ์

เ มตร 	 พร ้ อมก ่ อสร ้ า ง ระบบกระจายน�้ า เพื่ อ รอ ง รั บ 

การเพาะปลูกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้

แก้ว	จ�านวน	25	ครวัเรอืน	พืน้ทีเ่พาะปลกู	150	ไร่	 ให้สามารถ

เพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปี

ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ

หลังด�าเนินการ
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 5 . โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ฟ ื ้ น ฟู แ ห ล ่ ง น�้ า

อ ่ าง เก็บน�้ าห ้วยปูน พร ้อมระบบกระจายน�้ า 

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 13 ต�าบล

บ้านตูม อ�าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อ่าง

เก็บน�้าห้วยปูน	 เป็นแหล่งน�้าที่ส�าคัญของหมู่บ้าน	มี

สภาพต้ืนเขินท�าให้ปริมาณน�้าเก็บกักได้น้อยไม่เพียงพอ	

กรมทรัพยากรน�้าจึงเข้าด�าเนินการขุดลอกแหล่งน�้า	มี

ขนาดความกว้าง	447.00	 เมตร	ยาว	447.00	 เมตร	

และลึก	3.50	 เมตร	 โดยมีความจุเก็บกักน�้า	 700,000	

ลูกบาศก์เมตร	พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน�้าด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์	ช่วยให้มีพ้ืนที่แก้มลิงเก็บน�้า	ลด

ต้นทุนการสูบน�้า	 เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นน�้าต้นทุนของ

หมู่บ้าน	และท�าการเกษตรได้ตลอดป	ีโดยมีครัวเรือนได้

รับประโยชน์	1,300	ครัวเรือน	และพื้นที่เพาะปลูก	เช่น	 

ปลูกข้าว	ข้าวโพด	มันส�าปะหลัง	มะม่วง	ถั่วฝักยาว	

ฟักทอง	และพริก	เป็นต้น	ได้รับประโยชน์	300	ไร่

ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ

หลังด�าเนินการ
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 6.โครงการอนุรักษ์ฟื ้นฟูแหล่งน�้ากุดตลาดยาว 

(พื้นที่แก้มลิง) ต�าบลมะเฟือง, บ้านจาน อ�าเภอ

พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กุดตลาดยาว	 เป็นแหล่งน�้า

ธรรมชาตทิีอ่ยูใ่นพืน้ทีลุ่ม่น�า้มลู	มีพื้นที่ประมาณ	4,000	

ไร่	มีสภาพตื้นเขิน	 เนื่องจากมีวัชพืชและตะกอนสะสม

เป็นปริมาณมาก	ส่งผลให้ฤดูแล้งไม่มีพื้นท่ีส�าหรับเก็บ

กักน�้าได้เพียงพอต่อความต้องการใช้น�้าของประชาชน	

ส่วนในฤดูฝนไม่สามารถระบายน�้าลงสู่แม่น�้ามูลได้ทัน	

ท�าให้เกิดน�้าท่วมขังพื้นท่ีโดยรอบ	ดังน้ัน	 จึงมีความ

จ�าเป็นต้องเพิ่มปริมาณเก็บกักน�้าในลักษณะแก้มลิง	

ส�าหรับเก็บกักน�้าไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค	 และ

เกษตรกรรม	โดยเฉพาะการท�านาของประชาชนในพืน้ที่	 

กรมทรัพยากรน�้าจึงได้ด�าเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้า

กดุตลาดยาว	(พืน้ท่ีแก้มลงิ)	และก่อสร้างระบบกระจาย

น�า้ด้วยพลงังานแสงอาทิตย์	ขนาด	100	ลกูบาศก์เมตรต่อวนั	

จ�านวน	2	แห่ง	และขนาด	1,800	ลูกบาศก์เมตรต่อวนั

ต่อชุด	จ�านวน	2	แห่ง	พร้อมปรับปรุงระบบสูบน�้าด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ที่สถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงใต้

และสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าบ้านส้มกบ	อย่างละ	1	แห่ง	

โดยปัจจุบัน	 (ณ	สิ้นปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	)	ยังอยู่

ระหว่างการก่อสร้าง	 เนื่องจากเป็นโครงการผูกพันงบ

ประมาณปี	2563-2565	 ท้ังนี้	 เมือ่ด�าเนนิการแล้วเสรจ็	 

จะมปีริมาณน�า้เพ่ิมข้ึน	5.76	ล้านลูกบาศก์เมตร	ประชาชน

ได้รับประโยชน์	 625	 ครัวเรือน	 สามารถสนับสนุน

ระบบสูบน�้าด้วยไฟฟ้า	 (เดิม)	และเสริมการเกษตรใน

ช่วง	ฤดูแล้งได้	 4,000	 ไร่	 เป็นพื้นที่แก้มลิงชะลอน�้า 

ตามธรรมชาติเพื่อช่วยในการป้องกันและบรรเทา

อุทกภัยแม่น�้ามูลตอนล่าง	 รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว

และสันทนาการของคนในชุมชนได้อีกด้วย

แผนที่แสดงขอบเขตโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�า้กุดตลาดยาว (พื้นที่แก้มลิง)
ต�าบลมะเฟือง, บ้านจาน อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
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แผนที่แสดงระบบกระจายน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 
 

  

 

 

ระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย 

ขนาด 100 ลบ.ม./วัน 

 

 

ระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย

ขนาด 1,800 ลบ.ม./วัน/ชุด 
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ชมตัวอย่างโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้า 

และพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน�า้

เพิ่มเติมได้ที่...

ภาพถ่ายมุมสูง ณ ปัจจุบัน
(ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม)

ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ

หลังด�าเนินการ
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 (1) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าหนองตานิว

ใหญ่ ช่วง 2 บ้านตานิว หมู่ที่ 6 บ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 

บ้านเนินกว้าว หมู่ที่ 9 ต�าบลยางตาล อ�าเภอโกรกพระ 

จังหวัดนครสวรรค์	 เดิมมีสภาพรกร้างเสื่อมโทรม 

ตื้นเขิน	ท�าให้ไม่สามารถเก็บกักน�้าได้เต็มประสิทธิภาพ	

อีกท้ังในช่วงฤดูแล้งปริมาณน�้าลดลงท�าให้ไม่สามารถ 

ใช้ประโยชน์ได้	กรมทรัพยากรน�้าจึงด�าเนินการขุดลอก

หนองตานิวใหญ่	 มีปริมาณความจุเก็บกัก	 293,700	

ลูกบาศก์เมตร	 เพื่อให้ประชาชนโดยรอบแหล่งน�้าได้ใช้

ประโยชน์ในการท�าเกษตร	ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพด

และท�านาข้าว	โดยมีครัวเรือนได้รับประโยชน์	609	ครัว

เรือน	และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน	์1,118	ไร่

ตัวอย่างโครงการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูพฒันาแหล่งน�า้ 

และเพิม่ประสทิธภิาพระบบกระจายน�า้

ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ

หลังด�าเนินการ
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 (2) โครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้บงึหวาย ช่วง 2 

หมู่ที่ 2 ต�าบลโกรกพระ อ�าเภอโกรกพระ จังหวัด

นครสวรรค์ เดิมมีสภาพรกร้างเสื่อมโทรม	ตื้นเขิน	ท�าให้

ไม่สามารถกักเก็บน�้าได้เต็มประสิทธิภาพ	อีกทั้งในช่วง

ฤดูแล้งปริมาณน�้าลดลงท�าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์

ได้	 กรมทรัพยากรน�้าจึงด�าเนินการขุดลอกบึงหวาย 

มีปริมาณความจุเก็บกัก	493,850	ลูกบาศก์เมตร	 เพ่ือ

ให้ประชาชนโดยรอบแหล่งน�้าได้ใช้ประโยชน์ในการ

ท�าการเกษตร	ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกมันส�าปะหลัง	อ้อย	และ

ท�านาข้าว	โดยมีครัวเรือนได้รับประโยชน	์90	ครัวเรือน	

และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน	์900	ไร่

ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ
หลังด�าเนินการ
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  (3) โครงการอนุรักษ์ฟื ้นฟูแหล่งน�้าบ้านหนอง

พลวง หมู่ที่ 3 ต�าบลพันชนะ อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา	 ต�าบลพันชนะ	 เป็นต�าบลเก่าแก่ของ

อ�าเภอด่านขุนทด	พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย	

ระบายน�้าได้ดี	 และมีความอุดมสมบูรณ์ต�่า	 เนื่องจาก

เป็นดินเค็ม	 ในช่วงปลายเดือนมีนาคม-พฤษภาคมของ

ทุกป	ีจะประสบปัญหาภัยแล้ง	ประชาชนในพื้นที่ประสบ

ปัญหาขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค	และการเกษตร	 

น�้ า ไม ่ เพียงพอกับความต ้องการ 	 และในฤดูฝน

ประสบป ัญหาน�้ าหลากไม ่สามารถกักเก็บน�้ า ไว ้

ใช ้ประโยชน ์ได ้ 	 ประชาชนในพื้น ท่ีจึงร ่วมหาวิธี

บริหารจัดการน�้าและเห็นว่าสระเก็บน�้าบ้านหนอง

พลวงที่ มี ขนาดพื้นที่ประมาณ	 35	 ไร ่ 	 มีความ

เหมาะสมและสามารถท� า เป ็นแก ้ม ลิง เพื่ อ เก็บ

กักน�้าไว ้ใช ้ในฤดูแล ้งส�ารองน�้าไว ้ เ พ่ือการเกษตร	 

เลี้ยงสัตว์	และเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศรักษาความชุ่มชื้น

ของผืนดิน	โดยกรมทรัพยากรน�้าเข้าด�าเนินการขุดลอก

แหล่งน�้าความยาวก้นรวม	971.00	เมตร	ความลึกเก็บ

กักเฉลี่ย	4.50	 เมตร	สามารถเพ่ิมปริมาณน�้าเก็บกักได้	

0.27	ล้านลูกบาศก์เมตร	โดยประชาชนได้รับประโยชน์	

329	ครัวเรือน	และพื้นที่เกษตรได้รับประโยชน	์50	ไร่

ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ

หลังด�าเนินการ
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 (4) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน�้าหาด

ส�าราญ ต�าบลหาดส�าราญ อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัด

ตรัง ต�าบลหาดส�าราญ	ประสบปัญหาขาดแคลนน�้าเพื่อ

การอุปโภคบริโภค	และการเกษตรอย่างรุนแรงในช่วง

ฤดูแล้ง	 ซึ่งเม่ือปี	 2554	กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนิน

การอนุรักษ์ฟื ้นฟูแหล่งน�้าหาดส�าราญ	 เพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อนให้ประชาชนใช้เป็นแหล่งน�้าต้นทุน

ที่ส�าคัญในการผลิตน�้าประปาให้ประชาชนในต�าบล 

หาดส�าราญ	 โดยเมื่อระยะเวลาผ่านไปพบว่า	 แหล่ง

น�้าเริ่มตื้นเขินและมีปริมาณเก็บกักไม่เพียงพอ	รวมถึง 

คันขอบแหล่งน�้าช�ารุด	กรมทรัพยากรน�้าจึงได้ด�าเนิน

การปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน�้าดังกล่าวเพื่อเพิ่มปริมาณ

น�้าต้นทุน	 โดยมีปริมาณน�้า	 140,000	ลูกบาศก์เมตร	

ครัวเรือนได้ประโยชน	์1,600	ครัวเรือน	พื้นที่เกษตรได้

ประโยชน์	120	 ไร่	นอกจากนี้บริเวณแหล่งน�้า	หน่วย

งานท้องถิ่นและประชาชนใช้ประโยชน์ในกิจกรรม

สันทนาการและกิจกรรมอื่นๆ	ของชุมชนอีกด้วย

ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ

หลังด�าเนินการ
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  (5) โครงการปรับปรุงพื้นฟูหนองปลาหมอ ต�าบล

ย่านยาว อ�าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย หนองปลา

หมอเป็นแหล่งน�้าที่ส�าคัญของต�าบลย่านยาว	อ�าเภอ

สวรรคโลก	 จังหวัดสุโขทัย	 ในการรองรับปริมาณน�้าที่

เอ่อมาจากแม่น�า้ยมสายเก่า	รวมทั้งเป็นแหล่งน�้าต้นทุน

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในช่วงที่ขาดแคลนน�้า	 ปัญหา 

ที่ผ่านมาพบว่า	แหล่งน�้ายังไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี	กรมทรัพยากรน�้า

จึงด�าเนินการปรับปรุงฟื ้นฟูหนองปลาหมอด้วยการ

ขุดลอกเพื่อปรับระดับและเสริมคันดิน	 เพื่อไม่ให้ส่ง

ผลกระทบต่อปริมาณการเก็บกักน�้าเดิม	และก่อสร้าง

อาคารรองรับและระบายน�้าให้ไหลผ่านแม่น�้ายมลงสู่

ด้านท้ายเพื่อบรรเทาอุทกภัยในฤดูน�้าหลาก	พร้อมทั้ง

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โครงการ	ท�าให้สามารถ

เพิ่มปริมาณน�า้เก็บกักเพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้ง	ช่วยบรรเทา

ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยได้	 โดยมีประชาชนได้รับ

ประโยชน์	197	ครัวเรือน	และพื้นที่รับประโยชน์บริเวณ

โครงการมากกว่า	470	ไร่

 

ระหว่างด�าเนินการ

หลังด�าเนินการ

ก่อนด�าเนินการ
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 (6) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน�้าสนับสนุน

โครงการพัฒนาพื้ นที่ สู งแบบโครงการหลวง

คลองลาน (บ้านอุดมทรัพย์) บ้านอุดมทรัพย์ หมู่

ที่ 8 ต�าบลหินดาด อ�าเภอปางศิลาทอง จังหวัด

ก�าแพงเพชร กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการสนับสนุน

ด้านแหล่งน�้าให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	

(องค์กรมหาชน)	 โดยการน�าผลส�าเร็จและองค์ความ

รู ้โครงการหลวงไปขยายผลสู ่ชุมชนบนพื้นที่สูงและ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงต่างๆ	

ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรบนพื้นท่ีสูงให้ดีขึ้น มี

ประชาชนได้รับประโยชน์	 134	ครัวเรือน	และพ้ืนที่

การเกษตรได้รับประโยชน์ 220	ไร่

ก่อนด�าเนินการ

หลังด�าเนินการ
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  (7) โครงการก ่อสร ้างระบบกระจายน�้าบึง

หนองคาย สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ บ้านภู่ หมู่ที่ 5 ต�าบล

วัดธาตุ อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	มีเป้าหมาย 

เพื่อสนองพระราชด�าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริฯ	 (อพ.สธ.)	 และ

สนับสนุนแหล่งน�้าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นที่เข้าร่วมสนองพระราชด�าริใน	 อพ.สธ.	 เพื่อใช้

ส�าหรับการด�าเนินการกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรม

พืช	 โดยกรมทรัพยากรน�้าได้ก่อสร้างระบบกระจาย

น�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดสูบน�้าได้ไม่น้อย

กว่า	 100	 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	 และวางท่อจ่ายน�้า

ความยาว	 1,000	 เมตร	 เพื่อส่งน�้าให้แก่เกษตรกร

ที่มีพื้นที่ห ่างไกลให ้สามารถน�าน�้ าไปใช ้ ได ้อย ่าง

ทั่วถึง	 โดยได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ใช้น�้าน้อยในฤดูแล้ง	มีเกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์	

25	ครัวเรือน	พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์	50	ไร่

 

ระหว่างด�าเนินการ

หลังด�าเนินการ
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 (8) โครงการระบบกระจายน�้าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย ์  สนับสนุนโครงการพระราชด� าร ิ

สวนผลไม ้ภาคใต ้ ต�าบลพรหมณี อ�าเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก ด้วยส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ 

เพื่ อประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระ

ราชด�าริ 	 (ส�านักงาน	 กปร.)	 ได ้แจ ้งรายงานสรุป

พระราชกรณียกิจและพระราชด�าริ 	 สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ ้า 	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี 	 ซึ่ ง เสด็จ ไปปฏิบัติ

พระราชกรณียกิ จ 	 ณ	 โร ง เรี ยนนายร ้ อยพระ

จุลจอมเกล้า	จังหวัดนครนายก	และได้มีพระราชด�าร ิ

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาแหล่งน�้า

ส�าหรับแปลงสวนผลไม้ภาคใต้	มีพื้นที่ประมาณ	30	ไร	่ 

ที่ขาดแคลนน�้า	ท�าให้สวนผลไม้ที่ปลูกไว้เสียหาย	กรม

ทรัพยากรน�้าจึงได้ด�าเนินการก่อสร้างระบบกระจาย

น�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	 มีหอถังน�้าสูง	 30	 เมตร	

ใช้ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อย

กว่า	 310	 วัตต์	 จ�านวน	 32	 แผง	 สามารถสูบน�้าได้

กว่า	100	ลูกบาศก์เมตร	 โดยสูบน�้าจากแหล่งน�้าของ

กรมชลประทานไปใช้ในแปลงสวนผลไม้ภาคใต้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	 อันเป็นการสนับสนุนโครงการพระ

ราชด�าริ	และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อ

สิง่แวดล้อม	โดยมคีรวัเรอืนได้รบัประโยชน์	30	ครวัเรือน

 

ก่อนด�าเนินการ

หลังด�าเนินการ
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 (9) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน�้าด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่

สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง บ้านประจ�าไม้ 

หมู่ที่ 4 ต�าบลห้วยเขย่ง อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ

หลวงห้วยเขย่ง	 เป็นการด�าเนินการโดยสถาบันวิจัย

และพัฒนาพื้นที่สูง	 มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน

เป็นแหล่งเรียนรู้	 เพื่อการพัฒนาเป็นพื้นท่ีต้นแบบน�า

ไปสู่พื้นที่สูงอื่นต่อไป	ที่ผ่านมาพื้นที่ประสบปัญหาการ

ขาดแคลนน�้า	 ไม่สามารถน�าน�้าจากสระน�้าสาธารณะ

บ้านประจ�าไม้	 มาใช้ประโยชน์ส�าหรับอุปโภคบริโภค	

และการเกษตรได้	 เนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่ไกลจากแหล่ง

น�้า	 กรมทรัพยากรน�้าจึงได้ด�าเนินการก่อสร้างระบบ

กระจายน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	 อัตราการสูบน�้า

ประมาณ	20	ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	และวางท่อส่งน�้า

ความยาวรวม	1,895	เมตร	ส่งน�้าจากสระน�้าสาธารณะ

บ้านประจ�าไม้ไปยังพื้นท่ีการเกษตรและชุมชน	 โดย

มีครัวเรือนได้รับประโยชน์	 5	ครัวเรือน	และมีพื้นที่

การเกษตรได้รับประโยชน	์25	ไร่

 

ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ
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 (10) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน�้าด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่

สูงแบบโครงการหลวง บ้านห้วยเฮือ ต�าบลสะเนียน 

อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน บ้านห้วยเฮือ	หมู ่ที่	

11	ต�าบลสะเนียน	อ�าเภอเมืองน่าน	 จังหวัดน่าน	มี

ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มติดกับล�าน�้าสมุน	ประชาชน

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกข้าวและข้าวโพดเป็น

อาชีพหลัก	และประสบปัญหาในการไม่สามารถน�าน�้า

จากแหล่งน�้าต้นทุนมาใช้ประโยชน์อย่างไม่ทั่วถึงและ

เพียงพอ	ทั้งด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภค	

กรมทรัพยากรน�้า	 โดยความร่วมมือกับสถาบันวิจัย

และพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์กรมหาชน)	จึงได้เข้าด�าเนิน

การส่งเสริมการใช้น�้าจากแหล่งน�้าต ้นทุนในพ้ืนท่ี

หมู่บ้านห้วยเฮือ	 ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและ

เกษตรกรในพื้นท่ี	 โดยการก่อสร้างระบบกระจาย

น�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน	 ซึ่งสามารถลด

ค่าใช ้จ ่ายค่าสาธารณูปโภคทางด้านพลังงานของ

เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม	ท�าให้ประชาชนได้

รับประโยชน์	 25	ครัวเรือน	พื้นท่ีการเกษตรที่ได้รับ

ประโยชน์	115	 ไร่	และมีการสนับสนุนการเปลี่ยนวิถี

ชีวิตจากการเกษตรรูปแบบเดิมที่เคยปลูกข้าวโพดเข้า

สู่การเกษตรรูปแบบใหม่	 โดยการปลูกไม้ผล	 เช่น	ลิ้นจี่	

ล�าไย	ลองกอง	มะม่วงหิมพานต์	 เป็นต้น	 เพื่อสร้างราย

ได้ที่เพียงพอต่อการด�ารงชีพให้มีความอย่างยั่งยืน	 เป็น

ชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้	ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	ชุมชนสามารถบริหาร

จัดการน�้าต้นทุนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผล

 

ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ
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 (11) โครงการอนุรักษ์ฟื ้นฟูแหล่งน�้าอ่างเก็บ

น�้าบ้านไหล่ทุ่งพร้อมระบบกระจายน�้าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ บ้านไหล่ทุ ่งพัฒนา หมู ่ที่ 12 ต�าบล

ไหล่ทุ่ง อ�าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่างเก็บน�้าบ้านไหล่ทุ ่ง	 เป็นแหล่งน�้าที่ส�าคัญของ

หมู่บ้าน	มีสภาพตื้นเขินท�าให้ปริมาณน�้าเก็บกักได้น้อย 

ไม่เพียงพอ	กรมทรัพยากรน�้าจึงเข้าด�าเนินการขุดลอก

หนองน�า้มีขนาดความกว้าง	358	เมตร	ยาว	358	เมตร	

และลึก	3.5	 เมตร	ก่อสร้างอาคารบังคับน�้าเข้าออก	4	

แห่ง	มีความจุเก็บกัก	448,000	ลูกบาศก์เมตร	 โดย

แหล่งน�้าใช้เป็นน�้าต้นทุนส�าหรับผลิตน�้าประปาหมู่บ้าน	

เพื่อการอุปโภคบริโภค	รวมทั้งใช้น�้าส�าหรับการเกษตร	 

มีครัวเรือนได้รับประโยชน์	507	ครัวเรือน	และพื้นท่ี

เพาะปลูกได้รับประโยชน	์647	ไร่

ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ
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	 3.1.3	 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	และ
บ�ารุงรักษาแหล่งน�้า	
	 1)	ซ่อมแซมเพื่อถ่ายโอน

	 โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู ่บ้านก่อนส่ง

มอบทรัพย์สินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 เ น่ื อ ง จ า กต ามแผนปฏิ บั ติ ก า ร ก� า หนดขั้ น

ตอนการกระจายอ�านาจให ้แก ่องค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	(ฉบับที	่1)	พ.ศ.2542	ก�าหนดให้หน่วยงาน

ถ่ายโอนภารกิจและส่งมอบทรัพย์สินสาธารณูปโภค

ระบบประปาหมู่บ้านให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

(อปท.)	 ซึ่งกรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการส่งมอบ

ทรัพย์สินระบบประปาหมู ่บ ้านให้แก่	 อปท.	 แล้ว

ทั้งสิ้น	 จ�านวน	12,378	แห่ง	ปี	 พ.ศ.	 2556-2560	 

กรมทรัพยากรน�้าได้ส�ารวจสภาพระบบประปา	พบว่ามี

ระบบประปาหมู่บ้านจ�านวน	3,763	แห่ง	อปท.	ยังไม่

ได้รับมอบทรัพย์สินจากกรมทรัพยากรน�้าและมีระบบ

ประปาที่ช�ารุด	อปท.	ต้องการให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ 

ท่ีใช้งานได้ก่อนส่งมอบให้แก่	อปท.	จ�านวน	168	แห่ง	

ดังนั้น	 ในปีงบประมาณ	2563	กรมทรัพยากรน�้าได้

ด�าเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู ่บ้าน	 จ�านวน	

62	แห่ง	 ในพื้นที่	17	 จังหวัด	35	อปท.	ได้แก่	 จังหวัด

กาฬสินธุ ์	 5	 แห่ง	 ขอนแก่น	 5	 แห่ง	 ฉะเชิงเทรา	 5	

แห่ง	 ชุมพร	 3	 แห่ง	 เชียงใหม่	 1	 แห่ง	 ตรัง	 2	 แห่ง	

นครศรีธรรมราช	1	แห่ง	นครสวรรค์	7	แห่ง	ปราจีนบุรี	

1	 แห่ง	พัทลุง	 1	 แห่ง	 ล�าปาง	 2	 แห่ง	 เลย	 3	 แห่ง	

สกลนคร	1	แห่ง	สงขลา	1	แห่ง	สุราษฎร์ธานี	2	แห่ง	

อุดรธานี	2	แห่ง	และอุทัยธานี	20	แห่ง	

	 ทั้งนี้	 ระบบประปาหมู่บ้านที่ช�ารุด	 จ�านวน	 62	

แห่ง	 ได ้รับการปรับปรุงซ ่อมแซมให้อยู ่ ในสภาพ 

ใช้งานได้และส่งมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น	 โดยกรมทรัพยากรน�้าได้ส่งมอบทรัพย์สินระบบ

ประปาหมู ่บ ้านที่ซ ่อมแซมแล้วเสร็จให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	สนับสนุนการกระจายอ�านาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และประชาชนผู้ใช้น�้า

ได้ใช้น�้าอุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพ	บรรเทาปัญหาการ

ขาดแคลนน�า้ในพื้นที	่
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 2)	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน�้า	

	 กรมทรัพยากรน�้า	 ด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

แหล่งน�้า	 จ�านวน	3	แห่ง	 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี	 1	

แห่ง	ปราจีนบุรี	1	แห่ง	และกาฬสินธุ์	1	แห่ง	 เพื่อให้

ประชาชนในพื้นท่ีโครงการมีน�้าใช้ภาคการเกษตร	ช่วย

บรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่โครงการ	
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	 3)	บ�ารุงรักษา

	 กรมทรัพยากรน�้ามีสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน�้า	 (อ่าง

เก็บน�้า	 ฝายน�้าล้น	 ระบบส่งน�้า)	ที่มีปริมาตรเก็บกัก

น�้าสูงกว่า	 2	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 ท่ีต้องด�าเนินการ

บ�ารุงรักษา	 จ�านวน	 65	 แห่ง	 เนื่องจากสิ่งก่อสร้าง 

ด้านแหล่งน�้าในทะเบียนครุภัณฑ์ของกรมทรัพยากร

น�้าบางแห่งใช้งานมานาน	 อาคารหลักและอาคาร

ประกอบ	ระบบกระจายน�้า	รวมถึงบริเวณทั่วไปมีสภาพ

เสื่อมโทรม	เสื่อมสภาพ	เกิดการเสียหาย	และช�ารุดรั่วซึม	 

เป ็นสา เหตุ ให ้ปริมาณน�้ า ในอ ่ า งหรือแหล ่ งน�้ า

มี ป ริ ม าณลดลง 	 ก รมท รัพยากรน�้ า จึ ง ด� า เ นิ น

การบ� ารุ ง รั กษาโครงการแหล ่ งน�้ าดั งกล ่ าว ให ้

อยู ่ ในสภาพพร ้อมใช ้ งานและปรับภูมิทั ศน ์ ให ้

ดู ส วยงาม 	 ซ่ึ ง ในป ี งบประมาณ	 พ .ศ . 	 2563	 

กรมทรัพยากรน�้าได้รับงบประมาณเพื่อบ�ารุงรักษา

แหล่งน�้า	จ�านวน	18	แห่ง	 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	6	

แห่ง	เชียงราย	3	แห่ง	ล�าปาง	3	แห่ง	ตาก	3	แห่ง	พะเยา	

1	แห่ง	ก�าแพงเพชร	1	แห่ง	และแม่ฮ่องสอน	1	แห่ง	
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	 3.1.4	 โครงการตรวจสอบและประเมิน
ผลคุณภาพน�้าแหล่งน�้าโครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน�้าพร้อมระบบกระจายน�้า
	 กรมทรัพยากรน�้าได ้ด�าเนินโครงการอนุรักษ ์

ฟื้นฟูแหล่งน�้าพร้อมระบบกระจายน�้า	 เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน�้าสามารถจัดหา

น�้าอุปโภคบริโภคที่สะอาดให้กับประชาชนให้ใช้ได้

ตลอดปี	ทั้งนี้	 แหล่งน�้าจะสามารถน�ามาใช้ประโยชน์

ได้อย่างปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

นั้น	จะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามการใช้

ประโยชน์	ดังนั้นคุณภาพน�้าก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญ

ด้านการจัดการทรัพยากรน�้า	การตรวจติดตามคุณภาพ

น�้าของโครงการอนุรักษ์ฟื ้นฟูแหล่งน�้าพร้อมระบบ

กระจายน�้า	จึงเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชนให้สามารถน�าน�้าในแหล่งน�้ามาใช้ได้อย่าง

ปลอดภัยตามความเหมาะสม

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	กรมทรัพยากรน�้า	 โดย

ส�านักวิจัย	พัฒนาและอุทกวิทยาได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจ

ติดตามคุณภาพน�้าโครงการอนุรักษ์ฟื ้นฟูแหล่งน�้า

พร้อมระบบกระจายน�้า	 จ�านวน	42	 โครงการ	และ

ประเมินผลแหล่งน�้าตามมาตรฐานคุณภาพน�้าในแหล่ง

น�้าผิวดิน	และการก�าหนดประเภทแหล่งน�้าผิวดิน	ตาม

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 8	

(พ.ศ.	2537)	ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535	เรื่อง

ก�าหนดมาตรฐานคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน	ตีพิมพ์ 

ในราชกิจจานุเบกษา	 เล่มที่	 111	ตอนที่	 16ง	ลงวันที่	

24	กุมภาพันธ์	2537	พบว่าแหล่งน�้ามีคุณภาพน�้าอยู่ใน

เกณฑ์ดี	 (จัดอยู่ในแหล่งน�้าผิวดินประเภทที่	2)	จ�านวน	

23	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	55	แหล่งน�า้มีคุณภาพน�้า

อยู่ในเกณฑ์พอใช้	 (จัดอยู่ในแหล่งน�้าผิวดินประเภทที	่

3)	จ�านวน	10	 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	24	แหล่งน�้า

มีคุณภาพน�้าอยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรม	 (จัดอยู่ในแหล่งน�้า

ผิวดินประเภทที่	4)	จ�านวน	9	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	21	 
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โดยแหล่งน�้าที่มีคุณภาพน�้าอยู ่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม	

กรมทรัพยากรน�้าจะด�าเนินการพัฒนาเพื่อให้แหล่งน�้า 

มีคุณภาพน�า้ดีขึ้นต่อไป

	 การด�าเนินงานดังกล่าว	ท�าให้กรมทรัพยากรน�้าได้

ข้อมูลคุณภาพน�้าแหล่งน�้าโครงการฯ	 เพื่อจัดท�าฐาน

ข้อมูลคุณภาพน�้าแหล่งน�้า	 และประชาชนในพ้ืนที่ใช้

น�้ามีแหล่งน�้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและสามารถ 

น�าน�้าในแหล่งน�้ามาใช้ได้อย่างปลอดภัยตามความ

เหมาะสม

 
	 3.1.5	 โครงการจ้างท่ีปรึกษาศึกษา
ความเหมาะสม	ส�ารวจ	ออกแบบโครงการ
อนุรักษ์	ฟื้นฟู	พัฒนาแหล่งน�้าชุมชนและ
กระจายน�้าในพื้นที่ เกษตรน�้าฝน	ต�าบล
อ่างทอง	ต�าบลน�้าแวน	อ�าเภอเชียงค�า	
จังหวัดพะเยา
	 เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม	

กิจกรรมการใช้น�้าส่วนใหญ่ของประเทศจึงเป็นไป 

เพือ่การเกษตรกรรม	แต่ด้วยลกัษณะทางภมูศิาสตร์และ

สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีความแตกต่างกัน	ดัง

นั้น	การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าจึงจ�าเป็นที่จะต้อง

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละ

พื้นที่นั้นๆ	รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหาร

จัดการทรัพยากรน�้าในแต่ละพื้นที่	 ส�าหรับพื้นที่ต�าบล 

อ่างทอง	ต�าบลน�้าแวน	อ�าเภอเชียงค�า	จังหวัดพะเยา	

ตั้งอยู ่ ในพื้นที่ ลุ ่มน�้าอิงตอนกลางมีพื้นท่ีประมาณ	

101,898	ไร่	 โดยปัจจุบันมีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ	

70,400	 ไร่	 แยกเป็นพื้นที่ปลูกข้าว	 54,143	 ไร่	 รอง

ลงมาเป็นพื้นที่ปลูกล�าไย	 11,500	 ไร ่	 ซึ่งมีความ

ต้องการใช้น�้าภาคการเกษตรรวมประมาณ	40.11	

ล้านลูกบาศก์เมตร	 แต่ปัจจุบันปริมาณน�้าส�ารองใน

พื้นที่ตามระบบการเก็บกักต่างๆ	 มีประมาณ	 12.5	

ล ้านลูกบาศก์เมตรต ่อป ี	 ซึ่ งไม ่ เพียงพอกับความ

ต้องการ	 แม้จะมีแหล่งน�้าธรรมชาติประเภท	 ล�า

คลอง	หนอง	บึง	 สระน�้าอยู ่หลายแห่ง	 แต่โดยรวม 
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ยังขาดแคลนน�้าอย่างมาก	 ท้ังยังขาดการบริหารจัด

การน�้าอย่างเป็นระบบ	จึงท�าให้ในปัจจุบันต้องประ

สบปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยเกือบทุกปี	 รวมถึง

ปัญหาด้านระบบนิเวศทางน�้า	 ซึ่งส่งผลต่อชีวิตความ

เป็นอยู ่ของประชาชนในพื้นที่และระบบเศรษฐกิจ

สังคมให้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง	ดังนั้น	 เพื่อ

ตอบสนองความต้องการใช้น�้าในพื้นที่เกษตรน�้าฝน	

อันเป็นภารกิจหลักของกรมทรัพยากรน�้าตามพระ

ราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	พ.ศ.	2561	 โดยเฉพาะด้าน

การจัดหาน�้าเพื่อการผลิต	 กรมทรัพยากรน�้าจึงได้

ด�าเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการอนุรัก

ษ์ฟื ้นฟู	 พัฒนาแหล่งน�้าชุมชนพร้อมระบบกระจาย

น�้าในพื้นที่เกษตรน�้าฝนในต�าบลอ่างทอง	 ต�าบลน�้า

แวน	 อ�าเภอเชียงค�า	 จังหวัดพะเยา	 เพื่อแก้ไขปัญ

หาอุทกภัยและภัยแล ้งให ้กับประชาชนในพื้นที	่ 

โดยมีเปาหมายในการอนุรักษ์ฟ้ ืนฟู	 พัฒนาแหล่งน�้า

ชุมชนและระบบกระจายน�้าในพื้นที่เกษตรน�้าฝนทั่ว

ประเทศ	

	 ทั้งนี้	 เมื่อโครงการแล้วเสร็จ	กรมฯ	มีกรอบแนวคิด

ในการเชื่อมโยงแหล่งน�้าธรรมชาติทั้งหมดในพื้นที่

ต�าบลอ่างทอง	ต�าบลน�้าแวน	อ�าเภอเชียงค�า	จังหวัด

พะเยา	 ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันให้เป็นระบบแก้มลิง

และอ่างพวง	 เพ่ือพัฒนา	ปรับปรุง	ฟื้นฟูแหล่งน�้า	 ให้

เป็นแหล่งน�้าชุมชน	พร้อมติดต้ังระบบกระจายน�้าให้

ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมและ

ยั่งยืน	เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้	ต่อไป
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3 .1 .6 	 โครงการจ ้ างที่ ป รึ กษาการ
ส� า ร ว จ 	 อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง
ประ สิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล ่ง
น�้ า 	 พื้ นที่ ภาค เหนือ 	 ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคตะวันออก	 
ภาคตะวันตก	และภาคใต้
	 สืบเนื่องจากกรมทรัพยากรน�้าได้รับโอนอ่างเก็บ

น�้า	 ฝายน�้าล้น	 และระบบส่งน�้า	 จากกรมการเร่งรัด

พัฒนาชนบท	ประกอบกับมีโครงการพัฒนาแหล่งน�้าที่

ก่อสร้างตามภารกิจของกรมทรัพยากรน�้าตั้งแต่ปี	พ.ศ.	

2545	จ�านวนทั้งสิ้น	1,850	โครงการ	ซึ่งโครงการฯ	ดัง

กล่าวมีหลายแห่งที่ช�ารุดเสียหาย	จ�าเป็นต้องเร่งด�าเนิน

การปรับปรุงซ่อมแซมเป็นการด่วน	 เพื่อตอบสนอง

ความต้องการใช้น�้าของประชาชน	ประกอบกับเพื่อให้

เป็นไปตามแผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจา

ยอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านภารกิจ 

การก่อสร้างและบ�ารุงรักษาส�าหรับแหล่งน�้าที่มีขนาด

ความจุเก็บกักน้อยกว่า	2	ล้านลูกบาศก์เมตร	ที่กรมฯ	

จะต้องเร่งด�าเนินการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

	 กรมทรัพยากรน�้าจึงได้ด�าเนินโครงการส�ารวจ	

ออกแบบ	 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการพัฒนา

แหล่งน�้าพ้ืนท่ีภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคตะวันตก	และภาคใต้	 

โดยมีเปาหมายเพื่อส�ารวจสภาพการใช้งานและจ�าแนก

ประเภทของโครงการที่ต้องปรับปรุงหรือบ�ารุงรักษา	

และเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนโครงการ	ทั้งนี	้

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ	กรมทรัพยากรน�้าจะได้กรอบ

แนวคิด	แบบแปลนและประมาณการในการบ�ารุงรักษา	

ซ่อมแซม	หรือปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ

พัฒนาแหล่งน�้าซึ่งยังถ ่ายโอนไม่แล ้วเสร็จมาเพื่อ

ขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี	พ.ศ.	2565	-	2566	 

เพื่อด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และเพื่อถ่ายโอนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	ต่อไป
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ปัญหาอุปสรรคการด�าเนินงานการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	พัฒนา	ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ	
และบ�ารุงรักษาแหล่งน�้า

ปัญหาอุปสรรคการด�าเนินงาน แนวทางการแก้ไข

1)	 การวางแผนด�าเนินงานและการเบิกจ ่ายงบ

ประมาณได ้รับผลกระทบ	 เ น่ืองจากได ้รับการ

จัดสรรงบประมาณล่าช้า	 (ได้รับจัดสรรเมื่อวันที่	 26	

กุมภาพันธ์	 2563)	ประกอบกับบางโครงการมีการ

อุทธรณ์ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	จึงต้องรอผลการ

พิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

1)	กรมทรัพยากรน�้า	 ได้ก�ากับ	 ติดตาม	 เร่งรัดการใช้

จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	และให้ข้อเสนอแนะ	

มาตรการเร่งรัดหรือแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค	 ใน

การด�าเนินงาน	โดยประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบ

ประมาณรายจ่ายประจ�าปี	พ.ศ.	2563	เป็นประจ�า

2) การปฏิบัติงานในพื้นท่ีโครงการก ่อสร ้างเกิด

อุปสรรคในการเข้าด�าเนินการ	 เน่ืองจากสถานการณ์

การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา	 2019	

(COVID-19)	 ท�าให้มีการปิดพื้นท่ี	 (Lock	 Down)	 

ซึ่ ง เป ็นมาตรการควบคุมและจ�ากัดการเดินทาง 

การขนส่ง	และการยกเลิกกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ

2)	 เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง	 หน่วยงาน	 ก�ากับ	

ติดตาม	 เร ่งรัดการด�าเนินงานและการใช้จ ่ายงบ

ประมาณให้เป ็นไป	 ตามแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

3)	 เกิดฝนตกหนัก	น�้าท่วมขังพื้นท่ีโครงการ	ท�าให้การ

ด�าเนินงานเกิดความล่าช้า	

3)	 เมื่อสถานการณ์สิ้นสุดลง	 หน่วยงานเร่งรัดการ

ด�าเนินงาน	และการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
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3.2 การจดัการน�า้อปุโภคบรโิภค
	 กรมทรัพยากรน�้ าด� า เนินการสนับสนุนการ

บริหารจัดการน�้าอุปโภคบริโภค	 เพื่อให้ประชาชน 

มีน�้าสะอาด	 ระบบประปามีคุณภาพได้มาตรฐาน

ส�าหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือน	 โดยปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2563	ด�าเนินภารกิจ	ดังนี้	

	 3.2.1	โครงการตรวจก�ากับประปาสัมปทาน	

	 3.2.2	 โครงการนิเทศติดตามผลบ�ารุงรักษาและ

ตรวจสอบคุณภาพน�้าระบบผลิตน�้าดื่มในสถานศึกษา

ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพ

ระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

 3.2.1 โครงการตรวจก�ากับประปา
สัมปทาน 
	 การประกอบกิจการประปาสัมปทาน	 เป็นการ

ด�าเนินการภายใต้กฎหมาย	ประกาศของคณะปฏิวัติ	

ฉบับที่	58	ลงวันที่	26	มกราคม	พ.ศ.	2515	ก�าหนดให้

กิจการประปาเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค 

ที่ต ้องขอสัมปทานจากรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การประกอบ

กิจการประปาสัมปทานด�าเนินการภายใต้ข้อก�าหนด

ของกฎหมาย	ดังนี้

	 1)	 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	หลักเกณฑ์การด�าเนินการเกี่ยวกับ

สัมปทานประกอบกิจการประปาเพื่อความปลอดภัย

หรือผาสุกของประชาชน	พ.ศ.	2554

	 2)	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม	 เรื่อง	แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ

กิจการตามประกาศของคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 58	 ลง

วันที่	 26	มกราคม	พุทธศักราช	2515	 เฉพาะในส่วน 

ที่เกี่ยวกับกิจการประปา	ลงวันที่	30	เมษายน	2553

	 กรมทรัพยากรน�้าจึงได้จัดท�าโครงการตรวจก�ากับ

ประปาสัมปทาน	 โดยด�าเนินการตรวจสอบ	ควบคุม	

ก�ากับ	การประกอบกิจการประปาสัมปทาน	 จ�านวน	

54	 แห่ง	 ซึ่งกระจายอยู ่ ในเขตพื้นที่ 	 18	 จังหวัด	 

ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ใ ห ้ ก า ร ด� า เ นิ น กิ จ ก า ร ป ร ะ ป า

สั มปทาน เป ็ น ไปตามกฎหมาย 	 ร วม ถึ งมี ก า ร

ส ่ ง เสริ มการประกอบกิ จการประปาสัมปทาน	

และ ให ้ ค� าปรึ กษา 	 ค� าแนะน� าการด� า เนิ นการ

เ กี่ ย ว กั บ สั ม ป ท า น ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ป ร ะ ป า 

แก่เจ้าหน้าที่ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค	 เจ้าหน้าท่ี

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

ทั่วประเทศ	 และผู้รับสัมปทาน	ทั้งนี้	 เพ่ือคุ ้มครอง

ประชาชนผู ้ใช้น�้าประปาในการอุปโภคบริโภคให้ได้

รับคุณภาพน�้าประปาที่ได้มาตรฐาน	มีความสะอาด	

ปลอดภัย	ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ	และราคา

เป็นธรรม	
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	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	กรมทรัพยากรน�้า	

ด�าเนินการตรวจก�ากับกิจการประปาสัมปทาน	จ�านวน	

19	แห่ง	ครอบคลุมพื้นที่	 8	จังหวัด	และส่งเสริมการ

ประกอบกิจการประปาสัมปทาน	จ�านวน	3	แห่ง	ในพื้นที่	 

2	จังหวัด	 รวมตรวจก�ากับและส่งเสริมการประกอบ

กิจการประปาสัมปทาน	ทั้งหมด	 22	 แห่ง	 คิดเป็น

ร้อยละ	 36.67	 ของเปาหมาย	 60	 แห่ง	 ทั้งนี้	 เปา

หมายได้ปรับลดตามงบประมาณที่ถูกปรับลดตาม

มาตรการด้านการงบประมาณ	 เพื่อบรรเทาผลกระทบ

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	

2019	(COVID	–	19)	และสถานการณ์ภัยแล้ง

	 ก า รตรวจก� า กับ กิ จการประปาสั มปทาน	 

เกิดประโยชน์กับประชาชนและหน่วยงาน	ดังนี้

	 1)	ประชาชนผู้ใช้น�้าให้ได้รับน�้าอุปโภคบริโภคที่มี

คุณภาพได้มาตรฐาน	ปริมาณ	เพียงพอมีการให้บริการ

อย่างต่อเนื่อง	และราคายุติธรรม

	 2)	 เจ้าหน้าที่ของส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค	และ

เจ้าหน้าที่ของส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมจังหวัดทั่วประเทศ	มีความรู้ความเข้าใจในการ

ตรวจ	ก�ากับ	การประกอบกิจการประปาสัมปทานตาม

อ�านาจหน้าที่ของกฎหมาย

	 3)	ผู้ประกอบกิจการประปามีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับขั้นตอน	 กระบวนการด�าเนินการ	 กิจการ

ประปาสัมปทานตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง
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พื้นที่จังหวัด ศศช. รร.ตชด.
รร.พระปริยัติ

ธรรม

รวม

(แห่ง)
ผลการด�าเนินงาน

เชียงราย 1 7 20 28 ใช้การได้	100%

เชียงใหม่ 106 10 - 116 ใช้การได้	100%

ตาก 105 34 - 139 ใช้การได้	100%

พะเยา - 1 10 11 ใช้การได้	100%

แม่ฮ่องสอน 1 - - 1 ใช้การได้	100%

ล�าปาง - - 8 8 ใช้การได้	100%

รวม 213 52 38 303

 3.2.2 โครงการนิ เทศติดตามผล
บ�ารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน�้า
ระบบผลิตน�้ าดื่มในสถานศึกษาตาม
แ ผ น พั ฒ น า เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ใ น ถิ่ น
ทุรกันดาร ตามพระราชด�าริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	 กรมทรัพยากรน�้า	 โดยส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค	

1	 ได้ด�าเนินสร้างระบบผลิตน�้าดื่มในสถานศึกษาตาม

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	 ตามพ

ระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ต้ังแต่

ปีงบประมาณ	2554	จนถึงปัจจุบัน	 โดยจัดสร้างและ

ฝึกอบรมการใช้งานระบบผลิตน�้าดื่มในสถานศึกษา	3	

ประเภท	คือ	 (1)	ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา 

แม่ฟาหลวง	 (ศศช.)	 (2)	 โรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดน	(3)	โรงเรียนพระปริยัติธรรม

	 หลงัจากจัดสร้างและฝึกอบรมการใช้งานระบบผลติ

น�้าดื่มในสถานศึกษาแล้ว	กิจกรรมที่จ�าเป็นจะต้องท�า

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ระบบผลิตน�้าดื่มทุกแห่งสามารถ

ผลิตน�้าดื่มให้แก่ครูและนักเรียน	ตลอดจนประชาชน 

ในหมู ่บ ้ านได ้อย ่างต ่อเนื่องได ้มาตรฐานและมี

ประสิทธภิาพ	คอื	 ต้องมกีารนเิทศติดตามผลบ�ารุงรักษา

และตรวจสอบคุณภาพน�้าในระบบผลิตน�้าดื่มทุกแห่งที่

ได้จดัสร้างขึน้
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	 ทั้งนี้	 ได้จัดโครงการนิเทศติดตามผลบ�ารุงรักษา

และตรวจสอบคุณภาพน�้าของโครงการก่อสร้างระบบ

ผลิตน�้าดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	ตามพระราชด�าริสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารีในระบบผลิตน�้าดื่มทุกแห่งที่ได้จัด

สร้างขึ้น	 เพื่อให้ระบบผลิตน�้าดื่มในสถานศึกษาตาม

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร	สามารถ

ผลิตน�้าดื่มให ้บริการแก่ครูและนักเรียนตลอดจน

ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	เป็นการ

อบรมทบทวนเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรใน

การใช้งานบ�ารุงรักษาซ่อมแซมระบบผลิตน�้าดื่มและ

เฝาระวังตรวจสอบคุณภาพน�้าดื่มได้อย่างถูกต้องและ

มีประสิทธิภาพ	 ท้ังนี้	หากเกิดการช�ารุดเสียหายเพียง

เล็กน้อย	ครูและบุคลากรสามารถซ่อมแซมบ�ารุงรักษา

ระบบผลิตน�้าดื่มที่ช�ารุดเสียหายได้ด้วยตัวเอง

	 การนิเทศติดตามผลบ�ารุงรักษาและตรวจสอบ

คุณภาพน�้าระบบผลิตน�้าดื่มในสถานศึกษา	 เพ่ือให้

ระบบผลิตน�้าดื่มสามารถผลิตน�้าดื่มท่ีมีมาตรฐานและ

ประสิทธิภาพให้แก่ครู	นักเรียน	และประชาชน	จ�านวน	

27,714	คน	4,734	ครัวเรือน	 เพื่อการบริโภคได้อย่าง

ต่อเนื่องและเพียงพอ	จ�านวน	303	แห่ง	ในพื้นที่จังหวัด

เชียงราย	เชียงใหม่	ตาก	พะเยา	แม่ฮ่องสอนและล�าปาง
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3.3 การพัฒนาเครื่องมือและกลไก
บรหิารจดัการทรพัยากรน�า้
	 ตามภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปของกรมทรัพยากร

น�้าในฐานะหน่วยงานปฏิบัติ ท่ีมีหน ้าท่ีรับผิดชอบ 

ในการพัฒนา	บริหารจัดการ	บ�ารุงรักษา	ฟื้นฟู	อนุรักษ์

ทรัพยากรน�้า	 และควบคุมการใช้น�้า	 การป้องกันและ

บรรเทาความเสียหายอันเกิดจากทรัพยากรน�้า	 ใน

พื้นที่นอกเขตชลประทาน	รวมถึงการก�าหนดมาตรการ	

ควบคุม	 ก�ากับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน�้า

สาธารณะ	ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	พ.ศ.	2561	 

โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	กรมทรัพยากรน�้าได้

ด�าเนินการพัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้า	 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน�า้	พ.ศ.	2561	รวมถึงการให้ความส�าคัญกับ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และ

กลุ่มผู้ใช้น�า้	จ�านวน	5	โครงการ	ประกอบด้วย

	 3.3.1	 โครงการด�าเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนา

แม่น�า้	คู	คลอง	แห่งชาติ

	 3.3.2	โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนการด�าเนิน

งานให้กับกลุ่มผู้ใช้น�้าและเครือข่ายบริหารจัดการน�้าใน

พื้นที่เกษตรน�้าฝน

	 3.3.3	 โครงการศึกษาจัดท�าองค์ความรู ้รองรับ

ภารกิจใหม่ด้านการอนุญาตใช้น�้าตามพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน�า้	พ.ศ.	2561

	 3.3.4	 อนุบัญญัติที่ก�าหนดตามพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน�า้	พ.ศ.	2561

	 3.3.5	 โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้า

	 3.3.1	 โครงการด�าเนินงานวันอนุรักษ์
และพัฒนาแม่น�้า	คู	คลอง	แห่งชาติ
	 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	18	กันยายน	

2544	 ได้มีมติก�าหนดให้วันที่	 20	กันยายนของทุกปี

เป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้า	 คู	 คลอง	 แห่งชาติ	

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่	 20	 กันยายน	 2537	 สมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ได้ทรงเสด็จประพาสทาง

ชลมารค	 เพื่อตรวจสภาพคลองแสนแสบ	 และเยี่ยม

ประชาชนสองฝั่งคลองจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัด

ฉะเชิงเทรา	

	 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการจัดงานวันอนุรักษ์

และพัฒนาแม่น�้า	 คู	 คลอง	แห่งชาติ	 เป็นประจ�าทุก

ปี	 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน	และทุกภาค

ส่วนผู้เกี่ยวข้องที่ต้องดูแลอนุรักษ์	และพัฒนาแม่น�้า	คู	

คลอง	และการรณรงค์สร้างจิตส�านึกให้องค์กรทุกภาค

ส่วน	ประชาชน	มีความตระหนักถึงความส�าคัญและ

คุณค่าของแม่น�้า	คู	 คลอง	 เพื่อท�าให้ทรัพยากรน�้าใน

พื้นที่ดีขึ้น	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	กรมทรัพยากร

น�้าได้ด�าเนินการจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้า	 คู	

คลอง	แห่งชาติ	ดังนี้

	 1)	 จัดการประกวด	 Viral	 Clip	 หัวข้อ	 “SAVE	

RIVER	คืนน�้าใส	ให้แม่น�้า	คู	คลอง”	โดยเปิดรับผลงาน

เข้าประกวด	ตั้งแต่วันที	่3	กันยายน	–	20	ตุลาคม	2563	

และมีคณะกรรมการผู้ตัดสิน	ประกอบด้วย	นายศศิน	

เฉลิมลาภ	ประธานกรรมการมูลนิธิสืบ	นาคะเสถียร	

,	ผศ.ดร.วรัชญ์	ครุจิต	รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา	 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ	สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร	์(NIDA)	และนายยรรยง	คุรุ

อังกูร	ผู้ก�ากับภาพยนตร์	มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประ

กวดฯ	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	69	ทีม	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	 

ทีมน�้าโสมฟิล์ม	 จากจังหวัดอุดรธานี	 ได้รับเงินสด	

100,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร	
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	 2)		เผยแพร่กิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้า	 

คู	คลอง	ผ่านสื่อต่างๆ	ดังนี้

	 	 (1)	สื่อโทรทัศน์	ด�าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหาร	

ผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับการอนุรักษ์

และพัฒนาแม่น�า้	คู	คลอง	ทางสถานีโทรทัศน์ที่มีความ

นิยมของผู้ชมอันดับต้นของประเทศ	ได้แก่	ช่อง	Mono	

29	รายการข่าวเช้า	Good	Morning	Thailand

	 	 (2)	 สื่อวิทยุ	 ด�าเนินการสัมภาษณ์ผู ้บริหาร	

ผลิตสปอตและเผยแพร่สปอตทางสถานีวิทยุแห่ง

ประเทศไทยและเครือข่าย	 ได้แก่	สถานีวิทยุกระจาย

เสียงแห่งประเทศไทย	FM.92.5	MHz	

	 	 ( 3 ) 	 สื่ อ ออน ไลน ์ 	 ด� า เนิ นการ เผยแพร ่

ประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการ	และเผยแพร่	Viral	Clip	ที่

ได้รับรางวัลจากการประกวดผ่านสื่อออนไลน์	

	 	 (4)	 สื่อป้ายประชาสัมพันธ์	 ด�าเนินการจัดท�า

ป้ายประชาสัมพันธ์ธงญี่ปุ่น	ติดตั้งในพื้นท่ีโดยรอบและ

บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่จัดงานแถลงข่าว

	 	 (5)	ด�าเนินการน�าเน้ือหาใน	Viral	Clip	ที่ได้

รับรางวัลจากการประกวด	มาผลิตเป็นสื่อสร้างสรรค์	

(สมุดบันทึก)	จ�านวน	500	เล่ม

ผลงานการประกวด Viral Clip “SAVE RIVER 
คืนน�้าใส ให้แม่น�า้ คู คลอง”
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	 3.3.2	โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อน
การด�าเนินงานให้กับกลุ่มผู้ใช้น�้าและเครือ
ข่ายบริหารจัดการน�้าในพื้นที่เกษตรน�้าฝน
	 กรมทรัพยากรน�้าด�าเนินโครงการสนับสนุนและขับ

เคลื่อนการด�าเนินงานให้กับกลุ่มผู้ใช้น�้าและเครือข่าย

บริหารจัดการน�้าในพื้นที่เกษตรน�้าฝน	 เพื่อสนับสนุน

ให้กลุ่มผู้ใช้น�้าได้รับความรู้	ความเข้าใจในการบริหาร

จัดการทรัพยากรน�้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	 โดยจัด

กิจกรรมต่างๆ	 ได้แก่	 การอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและสิ่ งแวดล ้อม	

การใช้ประโยชน์	 การดูแลรักษาแหล่งน�้าในชุมชน	 

การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาแหล่ง

น�้า	ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน�้า	 โดยได้ด�าเนินโครงการ

สนับสนุนกลุ่มผู้ใช้น�้า	จ�านวน	19	 โครงการ	37	กลุ่ม	

ในพื้นที่ภาคตะวันออก	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และ

ภาคกลาง	ส่งผลให้กลุ่มผู้ใช้น�้าได้รับความรู้ความเข้าใจ

และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าใน

พื้นที่อย่างต่อเนื่อง	 และเกิดความเข้มแข็งท่ีจะดูแล

รักษาทรัพยากรน�้าในพื้นที่ด้วยตนเอง
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	 3.3.3	โครงการศึกษาจัดท�าองค์ความ
รู ้รองรับภารกิจใหม่ด ้านการอนุญาต
ใช้น�้าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	
พ.ศ.	2561
	 กรมทรัพยากรน�้าด�าเนินโครงการศึกษาจัดท�า

องค์ความรู้รองรับภารกิจใหม่	 ด้านการอนุญาตใช้น�้า	 

ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	พ.ศ.	 2561	 เพื่อ

ศึกษาจัดท�าองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องรองรับภารกิจใหม่	 

ด้านการอนุญาตใช้น�้า	 การควบคุมการใช้น�้า	 ตาม 

พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	พ.ศ.	 2561	และเสริม

สร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ี

เก่ียวข้อง	รองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจในอนาคต	 

เริ่มด�าเนินงาน	ตั้งแต่เดือนธันวาคม	2562	ถึงเดือน

กันยายน	2563	ในกระบวนการท�างานมีการจัดประชุม

หารือร่วมกัน	 โดยมีการแต่งตั้งคณะท�างาน	ประกอบ

ด้วย	ผูแ้ทนส�านกับรหิารจดัการน�า้	ส�านกัพฒันาแหล่งน�า้	 

ส�านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้า	 ส�านักส่งเสริมและ

ประสานมวลชน	 ส�านักวิจัย	 พัฒนาและอุทกวิทยา	 

ส�านักส่งเสริมและประสานมวลชน	 ส�านักประสาน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ	ส�านักบริหารจัดการ

ลุ ่มน�้าระหว่างประเทศ	 ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค	

2	ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค	6	ศูนย์ป้องกันวิกฤติน�้า	 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและกลุ่มนิติการ	อีกทั้งได้จัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ	“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎหมาย	

ระเบียบปฏิบัติเพื่อรองรับพระราชบัญญัติทรัพยากร

น�้า	พ.ศ.	2561	หมวด	4	การจัดสรรน�า้และการใช้น�า้”	

จ�านวน	2	รุ่น	 รุ่นที่	1	ระหว่างวันที่	1	 -	3	กรกฎาคม	

2563	และรุ่นที	่2	ระหว่างวันที่	5	-	6	สิงหาคม	2563	 

ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ	ซึ่ง

ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย	

ระเบียบปฏิบัติ	จากสถาบันการศึกษา	หน่วยงานภาค

รัฐและภาคเอกชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง	 ให้ความ

อนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู ้

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม	 

รวมจ�านวน	176	คน	
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รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาจัดท�าองค์
ความรู้รองรับภารกิจใหม่ ด้านการอนุญาตใช้น�้า
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561

	 3 .3 .4 	 อ นุบัญญั ติ ท่ีก� าหนดตาม 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	พ.ศ.	2561
	 กรมทรัพยากรน�้าได ้ยกร่างกฎหมายระดับอนุ

บัญญัติที่ก�าหนดตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน�า้	พ.ศ.	

2561	จ�านวน	2	ฉบับ	ได้แก่	ร่างกฎกระทรวงก�าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนา

ทรัพยากรน�้าสาธารณะตามหมวด	6	มาตรา	78	และ

ร่างประกาศก�าหนดบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามหมวด	7	มาตรา	81	และอยู่ระหว่างการยกร่างอนุ

บัญญัติตามหมวด	4	การจัดสรรน�้าและการใช้น�้า	สรุป

ผลการด�าเนินการ	ดังนี้

 1) โครงการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 

2561 และยกร่างอนุบัญญัติ ในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และ

อ�านาจ และภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 78 และ 

ร่างประกาศกระทรวงตามมาตรา 81)

	 พระราชบัญญั ติท รัพยากรน�้ า 	 พ .ศ . 	 2561	

มาตรา	 78	 ให้อ�านาจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงเพื่ออนุรักษ์และ

พัฒนาแหล่งน�้าสาธารณะ	 เพื่อใช้ในการควบคุมดูแล

การใช้ทรัพยากรน�้าสาธารณะที่ไม่ใช่การขออนุญาต

ใช้น�้า	 เพื่อให ้การใช ้และการพัฒนาน�้าสอดคล้อง

กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและรักษาคุณภาพของ

น�้า	ส่วนมาตรา	81	 ให้ออกประกาศก�าหนดแบบบัตร

ประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อด�าเนินการให้ไป

เป็นตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	 ซ่ึงออกโดย

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม	 อีกทั้งการที่เจ ้าพนักงานในกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล ้อมต ้องด�าเนิน

การให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงต้องมี

แนวปฏิบั ติ ในการด�า เนินงาน	 และการส ่ง เสริม 
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ให้ชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน�้า	 จึง

ต้องด�าเนินการยกร่างกฎกระทรวงตามมาตรา	78	และ

ประกาศกระทรวงตามมาตรา	81	ดังกล่าว

	 กรมทรัพยากรน�้าจ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์

โดยส� านักงานศูนย ์ วิ จั ยและให ้ค� าปรึกษาแห ่ ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ด�าเนินโครงการศึกษาเพื่อ

เตรียมความพร้อมในการด�าเนินการตามพระราช

บัญญัติทรัพยากรน�้าพ.ศ.	2561	และยกร่างอนุบัญญัต	ิ

ในส่วนที่อยู ่ในหน้าท่ีและอ�านาจ	 และภารกิจของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(ร่างกฎ

กระทรวงตามมาตรา	78	และร่างประกาศกระทรวง

ตามมาตรา	81)	 โดยด�าเนินการตั้งแต่วันที่	16	ตุลาคม	

2562	ถงึวนัที	่12	เมษายน	2563	มผีลการด�าเนนิงาน	ดงันี้

	 (1)	ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือการ

อนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน�้าสาธารณะ พ.ศ.	....

	 (2)	ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	ก�าหนดแบบบัตรประจ�าตัวพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	พ.ศ.	2561

	 (3)	 แนวปฏิบัติในการด�าเนินงานตามพระราช

บัญญัติทรัพยากรน�้า	พ.ศ.	2561

	 (4)	 ข้อเสนอกลไกการด�าเนินงานเพื่อเตรียมการ

รองรับพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	พ.ศ.	 2561	 ใน

ส่วนที่เก่ียวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

	 ทั้งน้ี	หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในร่างกฎกระทรวงตาม

มาตรา	78	 เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน�้า

สาธารณะที่ต้องใช้และพัฒนาน�้าอย่างยั่งยืน	การใช้น�้า

ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพยากรน�า้หรือการเสื่อม

สภาพของน�้า	ก�าหนดหน้าท่ีให้แก่ผู้ใช้น�้าบริเวณแหล่ง

น�้าสาธารณะที่จะก่อสร้าง	ติดตั้งอุปกรณ์หรือใช้กรรมวิธี

ในการตรวจวัดคุณภาพน�้าภายใต้การสนับสนุนของ

หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง	 ให้อ�านาจอธิบดีกรม

ทรัพยากรน�้าที่จะสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ก่อให้เกิด

อันตรายแก่แหล่งน�้าสาธารณะและจ่ายค่าทดแทน 

การรื้อถอน	รวมถึงหลักเกณฑ์การอนุรักษ์หรือพัฒนา

อื่นๆ	 ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจะก�าหนดตามมาตรา	78	(5)	ต่อไป	

	 ส่วนการร่างประกาศตามมาตรา	81	เป็นการก�าหนด

แบบบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 ซ่ึงรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จะเป็นผู ้ออก	 โดยมีแบบเช่นเดียวกับบัตรประจ�าตัว

พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า 

พ.ศ.	2561	ที่ออกโดยกระทรวงอื่นท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือมิให้

ประชาชนสับสน

	 นอกจากนี้ ในงานวิ จั ย ได ้น� า เสนอเขต พ้ืนที่

แหล ่ ง น�้ า ส า ธ า รณะ ท่ีคว รอยู ่ ใ นก า ร ดู แลของ 

กรมทรัพยากรน�้าแนวปฏิบัติที่ดีในการด�าเนินการ

ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน�า้	เจ้าพนักงานระดับใด 

ควรได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และกลไกการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ

พัฒนาแหล่งน�า้ด้วย
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รูปภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการส�าหรับคณะกรรมการลุ่มน�า้ หน่วยงานของรัฐที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน�า้ 
องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน องค์กรผู้ใช้น�้า นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และประชาชนกลุ่มผู้ใช้น�า้ 

ครั้งที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 3 จังหวัดระยอง

ครั้งที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี

ครั้งที่ 5 จังหวัดขอนแก่น
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 2) โครงการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัติที่ออก

ตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. .... ใน

ส่วนท่ีอยู่ในหน้าที่และอ�านาจ และภารกิจของกรม

ทรัพยากรน�้า (หมวด 4 การจัดสรรน�้าและการใช้น�า้)

	 พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	พ.ศ.	2561	หมวด	4	

การจัดสรรน�้าและการใช้น�้า	ก�าหนดให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มีหน้าที่

และอ�านาจออกกฎกระทรวง	ตามความในมาตรา	45	

ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบ

อนุญาต	การออกใบอนุญาต	อายุใบอนุญาต	การขอ

ต่อใบอนุญาต	การโอนใบอนุญาต	และการอนุญาต	

รวมทั้งการขอและการออกใบแทนการอนุญาต	การใช้

น�้าประเภทที่สองและประเภทท่ีสาม	ก�าหนดให้อธิบดี

กรมทรัพยากรน�้ามีหน้าที่และอ�านาจออกประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา	ตามความในมาตรา	 47	 เรื่อง

แบบค�าขอรับใบอนุญาตการใช้น�้าและแผนการบริหาร

จัดการน�้าส�าหรับการใช้น�้าประเภทท่ีสองและการใช้น�้า

ประเภทที่สาม	และออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา	

ตามความในมาตรา	51	ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ในการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือปริมาณน�้าที่ใช้และการ

เก็บข้อมูลที่จ�าเป็นเพื่อการตรวจสอบและควบคุมการ

ใช้ทรัพยากรน�้าสาธารณะของผู้รับใบอนุญาตการใช้น�้า

ประเภทที่สองและประเภทที่สาม

	 กรมทรัพยากรน�้าจ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์

โดยส� านักงานศูนย ์ วิ จั ยและให ้ค� าปรึกษาแห ่ ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ด�าเนินโครงการศึกษา

และยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน�้า	 พ.ศ.	 ....	 ในส่วนท่ีอยู ่ในหน้าที่และ

อ�านาจ	และภารกิจของกรมทรัพยากรน�้า	 (หมวด	4	

การจัดสรรน�้าและการใช้น�้า)	 โดยด�าเนินการตั้งแต่วัน

ท่ี	1	กันยายน	2563	ถึง	28	 เมษายน	2564	ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างด�าเนินการ	 เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จจะได้

ร่างอนุบัญญัติเกี่ยวกับหมวด	4	การจัดสรรน�้าและการ

ใช้น�้าของพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	 พ.ศ.	 2561	

ในส่วนที่อยู ่ในหน้าที่และอ�านาจ	 และภารกิจของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และ

กรมทรัพยากรน�้า	ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน	จ�านวน	5	ฉบับ	มีการสร้างความรับรู้ให้

แก่ประชาชน	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	คณะกรรมการลุ่มน�้า	

องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่

ลุ ่มน�้าองค์กรผู้ใช้น�้า	 นักวิชาการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความรู้ความเข้าใจอนุบัญญัต	ิ

(กฎหมายล�าดับรอง)	อันเป็นการลดความขัดแย้งจาก

การบังคับใช้อนุบัญญัติในอนาคต	 และได้ ข้ันตอน

กระบวนงานและแนวปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายของ

พนักงานเจ้าหน้าท่ี	ภายใต้หมวด	4	การจัดสรรน�้าและ

การใช้น�้าของพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	พ.ศ.	2561	

ในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอ�านาจ	และภารกิจของกรม

ทรัพยากรน�า้

	 3.3.5	 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจัดการน�า้	
	 กรมทรัพยากรน�้าเป็นหน่วยงานด้านปฏิบัติงาน

หนึ่ง	(Operator)	ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร

น�้าสาธารณะ	ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	พ.ศ.	

2561	หมวด	6	มาตรา	78	รวมถึงการใช้	พัฒนา	บริหาร

จัดการ	บ�ารุงรักษา	ฟื้นฟู	ตามที่นายกรัฐมนตรีก�าหนด	

(มาตรา	 6)	 เพื่อสนับสนุนการเกษตรของประชาชน 

ในพื้นที่นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน�้าฝน

อย่างเป็นระบบ	ปัจจุบันแหล่งน�้าธรรมชาติขนาดกลาง	

(อ่าง	ฝาย	หนอง	กุด	บึง	ที่มีความจุมากกว่า	2	ล้าน

ลูกบาศก์เมตร,	พื้นที่รับผลประโยชน์มากกว่า	 2,000	

ไร่	หรือพื้นที่ครอบคลุมมากกว่า	1	จังหวัด)	ในความรับ

ผิดชอบของกรมทรัพยากรน�้า	จ�านวน	401	แห่ง	ความ

จุแหล่งน�้ารวม	 2,002.41	ล้านลูกบาศก์เมตร	พื้นที่	

2,567,075	 ไร่	 ซ่ึงมีการด�าเนินการแล้วเสร็จ	94	แห่ง	

ที่ต้องคอยดูแลบ�ารุงรักษาเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูให้คงสภาพ
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ใช้งานได้	และยังไม่ได้ด�าเนินการอีก	307	แห่ง	แบ่งเป็น 

นอกเขตพื้นที่ป่า	265	แห่ง	ในเขตพื้นที่ป่า	42	แห่ง	ซึ่งได้

ลงนามความร่วมมือ	(MOU)	ร่วมกับกรมป่าไม้และกรม

อุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	 เพื่อการอนุรักษ์	

ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้	พัฒนาแหล่งน�้า	ระบบนิเวศ	และ

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีโครงการจัดที่ดิน

ท�ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล	(คทช.)	ในเขตพื้นที่

ป่าสงวนแห่งชาต	ิเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์และพื้นที่

แหล่งน�้าสาธารณะ	จึงมีความจ�าเป็นมากข้ึนที่ต้องใช้

งานเครื่องจักรกล	 ยานพาหนะ	 เครื่องมือ	 อุปกรณ์	

เพื่อใช้ในการด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรน�า้สาธารณะ	บริหารจัดการ	บ�ารุงรักษา	ฟื้นฟู

แหล่งน�้าธรรมชาติ	ทั้งในภาวะวิกฤติภัยแล้ง-อุทกภัย	

และภาวะปกติ	 และสนับสนุนงานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ	 รวมถึงงานความร่วมมือ	 (MOU)	 

งานร ้องขอจากหน ่วยงานอื่นเพื่อเข ้าช ่วยเหลือ	

บรรเทาทุกข์และลดความสูญเสียจากภัยพิบัติด้านน�้า

ในพื้นที่ของประชาชนท่ีประสบภัยได้ทันท่วงที	 โดย

วัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อจัดหาเครื่องจักรกล

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรน�้าสาธารณะ	รวมถึงการใช้	พัฒนา	บริหาร

จดัการ	บ�ารงุรกัษา	ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ธรรมชาต	ิประกอบด้วย

	 1)	ประเภทเครื่องสูบน�้า	 ได้แก่	 เครื่องสูบน�้าขับ

ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล	ขนาด	30	 น้ิว	 (8	 เคร่ือง)	และ 

สายยางส�าหรับสูบโคลน-ทราย	(30	นิ้ว)	(8	ชุด)

	 2)	ประเภทเครื่องจักรกลก่อสร้าง	ได้แก่	รถขุดตัก

ไฮโดรลิก	(Excavator)	150	แรงม้า	(8	คัน)	

	 3)	 ประเภทรถบรรทุก	 ได้แก่	 รถบรรทุกเทท้าย	

ขนาด	12	ตัน	10	ล้อ	(รถดั๊ม)	(16	คัน)

	 4)	ประเภทรถเทรลเลอร์	 ได้แก่	 รถบรรทุกลากจูง

พร้อมหางลากพ่วงบรรทุกเครื่องจักรกล	(รถเทรลเลอร์)	

(2	คัน)

	 5)	ประเภทเรือดูดโคลน	ได้แก	่เรือดูดโคลน	สะเทิน

น�้าสะเทินบก	(8	ล�า)

	 โดยด�าเนินการจัดหาเครื่องจักรกล	 เคร่ืองสูบน�้า	 

ยานพาหนะ	 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ให ้ส�านักงาน

ทรัพยากรน�้าภาค	 จ�านวน	 2	 แห่ง	 คือ	 ส�านักงาน

ทรัพยากรน�า้ภาค	4	และส�านักงานทรัพยากรน�า้ภาค	9	 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรน�้าสาธารณะ	รวมถึงการใช้	พัฒนา	บริหาร

จัดการ	บ�ารุงรักษา	ฟื้นฟูแหล่งน�า้ธรรมชาติ	ซึ่งปัจจุบัน

อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

รถขุดตักไฮโดรลิก (Eacavator) 150 แรงม้าเครื่องสูบน�้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 30 นิ้ว
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3.4 การจัดการสภาวะวิกฤติน�้าและ
อทุกวทิยา
	 กรมทรัพยากรน�้าด�าเนินการตรวจวัด	 รวบรวม	

ติดตาม	 เผยแพร่ข้อมูล	 รายงานสถานการณ์น�้าราย

วัน	 รายงานสถานการณ์พ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัยน�้าหลาก

ในเขตพ้ืนท่ีลาดชันและท่ีราบเชิงเขา	 (EWS)	รายงาน

สถานการณ์น�้าในลุ ่มน�้าจากระบบตรวจวัดสภาพน�้า

ทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	

(CCTV)	รายงานการติดตามสถานการณ์ปริมาณน�้าท่า

และน�้าฝนประจ�าวัน	 และรายงานการให้ความช่วย

เหลือจากอุทกภัยและภัยแล้ง	 เพ่ือลดความสูญเสีย

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย	 โดย

การสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง	 เพื่อการเฝ้าระวังเตือน

ภัยล่วงหน้าด้านน�้าในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา	

และเพื่อการบริหารจัดการน�้าในสภาวะวิกฤติของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยใช้แผน

บริหารจัดการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤติน�้าแล้งน�้าท่วม	

ทั้งนี้	ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์	

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

และแอปพลิเคชั่น	DWR4Thai

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	กรมทรัพยากรน�้าได้

รับงบประมาณเพื่อการจัดการสภาวะวิกฤติน�้าและ 

อุทกวิทยา	แบ่งเป็น	3	ด้าน	ดังนี้

	 3.4.1	การบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน�้า

	 3.4.2	การเตือนภัย

	 3.4.3	อุทกวิทยา

	 3.4.1	การบริหารจัดการเพื่อรองรับ
สภาวะวิกฤติน�้า
	 	 	 1)	 โครงการบริหารจัดการเพ่ือรองรับ

สภาวะวิกฤติน�า้

	 	 	 กรมทรัพยากรน�้าได ้รับการจัดสรรงบ

ประมาณด�าเนินงานโครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับ

สภาวะวิกฤติน�้า	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2556	จนถึงปัจจุบัน	 

รถบรรทุกลากจูง
พร้อมหางลากพ่วงบรรทุกเครื่องจักรกล 

(รถเทรลเลอร์)

รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 12 ตัน 10 ล้อ (รถดั๊ม)

เรือดูดโคลน สะเทินน�้าสะเทินบก
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มีการจัดตั้งศูนย์อ�านวยการติดตามและแก้ไขปัญหา

ภาวะน�า้แล้งหรอืน�า้ท่วมส่วนหน้ารองรบัการปฏบิติังาน

ในพื้นที่ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค	1	 -	11	และคณะ

ท�างานติดตามการด�าเนินงานโครงการบริหารจัดการ

เพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน�้าในส่วนกลาง	 ท่ีผ่านมาได้ให้

ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีท่ีประสบอุทกภัยและ

ภัยแล้งน�้าได้ครอบคลุมทั้งด้านการเกษตร	และอุปโภค

บรโิภคอย่างเตม็ประสทิธภิาพ	ทันต่อเหตกุารณ์	โดยใน

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	กรมทรัพยากรน�า้ได้ช่วยเหลอื

ประชาชนในภาวะน�า้แล้งและน�า้ท่วม	ดงันี้

   - ภาวะน�า้แล้ง	มกีารให้ความช่วยเหลอื	48	

จงัหวดั	ปรมิาณการสบูน�า้	109,248,417	ลกูบาศก์เมตร	

แจกจ่ายน�้าสะอาด	จ�านวน	18,921,778	ลิตร	แจก

จ่ายน�้าดื่มบรรจุขวด	จ�านวนรวม	11,020	ขวด	 โดยมี

ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านน�้าอุปโภคบริโภค	

จ�านวน	451,790	ครัวเรือน	1,453,037	ราย	และช่วย

เหลือพื้นที่การเกษตร	จ�านวน	344,950	ไร่	

   - ภาวะน�้าท่วม	มีการให้ความช่วยเหลือ	

16	 จังหวัด	ปริมาณการสูบน�้า	 991,240	 ลูกบาศก์

เมตร	แจกจ่ายน�้าสะอาด	จ�านวน	156,000	ลิตร	แจก

จ่ายน�้าดื่มบรรจุขวด	จ�านวนรวม	19,088	ขวด	 โดยมี

ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านน�้าอุปโภคบริโภค	

จ�านวน	8,954	ครัวเรือน	53,464	ราย	และช่วยเหลือ

พื้นที่การเกษตร	43,960	ไร่	
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แผนที่วิเคราะห์สมดุลน�้านอกเขตชลประทาน
ระดับต�าบล

พืน้ทีเ่ส่ียงน�า้ท่วมน�า้ป่าไหลหลาก ก.ค.-ธ.ค.63
ในพื้นที่เกษตรน�า้ฝน

พื้นที่เสี่ยงรุนแรงที่ไม้ผลจะตายในฤดูแล้งระดับต�าบล นอกเขตชลประทาน  
(ธ.ค.62- เม.ย.63)
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		 	 	 นอกจากนี้	 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนิน

การแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตร	

(ไม้ผล	 ไม้ยืนต้น)	นอกเขตชลประทาน	ตามมติคณะ

รัฐมนตรี	เมื่อวันที่	7	มกราคม	2563	มอบกรมทรัพยากร

น�้าและกรมทรัพยากรน�้าบาดาล	 ด�าเนินการจัดหา

แหล่งน�า้ต้นทุนสนับสนุนพื้นที่ปลูกไม้ผล	ไม้ยืนต้นเสี่ยง 

ขาดแคลนน�้าขั้นรุนแรงยืนต้นตาย	จ�านวน	0.37	ล้านไร่	

ในพื้นที่	30	จังหวัด	พร้อมทั้งจัดท�าแผนและมาตรการ

เสนอโดยด่วน	 โดยกรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการ

ส�ารวจความต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ เ ส่ียง

ขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตรผ่าน	Web	Application	

ตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งภายหลังเกษตรจังหวัดได้

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อรายงานต่อกระทรวง

มหาดไทย	เมื่อวันที	่25	มีนาคม	2563	ยืนยันพื้นที่เสี่ยง

นอกเขตชลประทาน	จ�านวน	30	จังหวัด	207	อ�าเภอ	

1,078	ต�าบล	 เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน	67,318	

ราย	ได้รับความช่วยเหลือแล้ว	158,798	ไร่	 เกษตรกร	

25,226	 ราย	 โดยได้รับความช่วยเหลือและไม่พบ

ปัญหาภัยแล้งแล้ว	4	จังหวัด	คือ	จังหวัดนครสวรรค	์

หนองบัวล�าภู	ชัยภูมิ	และชลบุรี

	 	 	 กรมทรัพยากรน�้ามีแผนการด�าเนินงาน	

โดยสรุป	ดังนี้

	 	 	 1)	 ระยะเร ่งด ่วน	 หากพ้ืนที่ เ ส่ียงภัยมี

แหล่งน�้าผิวดินเพียงพอ	ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 

จะด�าเนินการสูบน�้าหรือบรรทุกน�้าส่งช่วยเหลือพื้นที่

เพื่อแก้ปัญหาทันที	 แต่หากเกินขีดความสามารถของ

ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค	 ให้ประสานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

กรมชลประทาน	หรือหน่วยงานท้องถิ่น	ด�าเนินการ

แก้ไขปัญหา

	 	 	 2)	ระยะสั้น	

	 	 	 	 (1 ) 	 ด� า เนินการส� ารวจพื้ นที่ เ สี่ ย ง

ขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตร	(ไม้ผล	ไม้ยืนต้น)	และลง

ข้อมูลผ่าน	Web	Application	(http://fruit.dwr.go.th)	

โดยส�ารวจกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	รวมกลุ่มกันอย่าง

น้อย	8	คน	ข้อมูลที่ส�ารวจประกอบด้วย	ข้อมูลตัวแทน

กลุ่มเกษตรกร	พื้นที่ปลูกไม้ผล	แหล่งน�า้ที่ใช้ในปัจจุบัน	 

พิกัดพื้นที	่รูปถ่าย	และความต้องการความช่วยเหลือ	
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		 	 	 	 ผลการส�ารวจ	 พบว่า	 มีพื้นที่ขอรับ

ความช่วยเหลือ	 จ�านวน	 288,337	 ไร่	 515	 ต�าบล	 

179	อ�าเภอ	มีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน	2,183	

กลุ่ม	 เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรี	จ�านวน	6	จังหวัด	

แบบฟอร์มการส�ารวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตร หน้า Web Application

ได้แก่	พระนครศรอียธุยา	อดุรธาน	ีร้อยเอด็	มหาสารคาม	

ปราจีนบุรี	และน่าน	โดยสรุปผลการส�ารวจข้อมูลพื้นที่

เสีย่งขาดแคลนน�า้เพือ่การเกษตร	(ไม้ผล	ไม้ยนืต้น)	นอก

เขตชลประทาน	ได้ดงัตารางต่อไปนี้

ล�าดับที่ จังหวัด
ผลการส�ารวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตร (ไม้ผล ไม้ยืนต้น)

อ�าเภอ ต�าบล จ�านวน (กลุ่ม) พื้นที่ (ไร่)
ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 1

1 เชียงใหม่	 18 36 114 23,772.70
2 ล�าพูน	 4 8 79 18,570.93
3 ล�าปาง 10 37 76 3,747.80
4 ก�าแพงเพชร 5 9 13 1,611.00
5 ตาก	 6 10 45 4,605.90
6 เชียงราย 5 6 29 14,501.00
7 แม่ฮ่องสอน	 - - - -
8 พะเยา 8 38 162 10,368.00

รวม 8 จังหวัด 56 144 518 77,177.33
ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 2

1 ลพบุรี 5 20 20 3,833.00
2 เพชรบูรณ์ 3 6 6 472.00
3 สระบุรี 3 18 18 5,955.00
4 อุทัยธานี 4 11 21 2,663.00
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ล�าดับที่ จังหวัด
ผลการส�ารวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตร (ไม้ผล ไม้ยืนต้น)

อ�าเภอ ต�าบล จ�านวน (กลุ่ม) พื้นที่ (ไร่)
5 นครสวรรค์ 3 4 10 131.00
6 ชัยนาท 4 15 54 816.25
7 พระนครศรีอยุธยา 1 1 1 1.20

รวม 7 จังหวัด 23 75 130 13,871
ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 3

1 เลย 12 32 359 7,761.00
2 หนองบัวล�าภู 1 4 10 721.00
3 อุดรธานี 1 1 1 40.00

รวม 3 จังหวัด 14 37 370 8,522
ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 4

1 ชัยภูมิ 2 2 2 10.00
2 ขอนแก่น 4 9 127 2,013.00
3 ร้อยเอ็ด 1 1 1 5.00
4 มหาสารคาม 1 1 1 10.00

รวม 4 จังหวัด 8 13 131 2,038.00
ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 5

1 บุรีรัมย์ 10 39 141 7,244.62
รวม 1 จังหวัด 10 39 141 7,244.62

ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 6
1 ฉะเชิงเทรา 7 18 23 6,245.00
2 ชลบุรี 4 15 29 801.00
3 ระยอง 6 22 31 24,469.00
4 ปราจีนบุรี 1 1 1 4.00

รวม 4 จังหวัด 18 56 84 31,519.00
ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 7

1 เพชรบุรี	 4 12 42 5,599.00
2 สุพรรณบุรี 2 2 7 341.50
3 กาญจนบุรี 4 16 30 981.00

รวม 3 จังหวัด 10 30 79 6,921.50
ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 9

1 อุตรดิตถ์ 4 11 26 6,151.00
2 สุโขทัย 6 21 338 76,234.00
3 พิษณุโลก 1 5 9 2,232.00
4 พิจิตร 12 34 192 3,641.90
5 แพร่ 5 24 131 39,493.20
6 น่าน 12 26 34 13,291.00

รวม 6 จังหวัด 40 121 730 141,043.10
รวมทั้งสิ้น 35 จังหวัด 179 515 2,183 288,337.00
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	 	 	 	 (2)	กรมทรัพยากรน�้าได้ประสานหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย	กรมทรัพยากรน�้าบาดาล	

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 และผู ้ว ่าราชการ

จังหวัด	31	จังหวัด	 (มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

ได้แก่	 ส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	 และ

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	 เพื่อ

ร่วมด�าเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	โดยการส�ารวจพื้นที่

เสี่ยงขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตร	 (ไม้ผล	 ไม้ยืนต้น)	

นอกเขตชลประทาน	

	 	 	 3)	การแก้ไขปัญหาระยะกลางและระยะ

ยาว	ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจพบว่า	จ�านวน	1,860	จุด	

เป็นความต้องการน�า้ผิวดินร้อยละ	18	และการขุดเจาะ

และเป่าล้างบ่อบาดาล	ร้อยละ	82	โดยกรมทรัพยากรน�้า

ได้จัดส่งข้อมูลให้กับกระทรวงพลังงานเพื่อร่วมกันแก้ไข

ปัญหา	 ซ่ึงมีกลุ ่มที่มีศักยภาพสามารถด�าเนินการได้	 

324	กลุ่ม	โดยอาจขอใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนา

พลังงานหรือภาคเอกชน	 ในรูปแบบของ	Corporate	

Social	Responsibility	(CSR)	

	 	 	 2)	 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการ

บริหารจัดการน�า้ในพื้นที่เกษตรน�า้ฝน	ระยะที่	1

	 	 	 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการโครงการ

พัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่

เกษตรน�า้ฝน	ระยะที	่1	เพือ่ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธภิาพ

ของระบบฐานข ้อมูล 	 ตลอดจนปรับปรุงระบบ 

การจัดเก็บ	 การเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์เมขลาให้มี

ระบบที่ทันสมัย	สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปล่ียนไป	

ทัง้นี	้ เพือ่ให้กรมทรพัยากรน�า้มข้ีอมลูเพือ่บรหิารจดัการ

ทรพัยากรน�า้อย่างมปีระสทิธภิาพ	แบบ	Real-time	ทนั

ต่อสถานการณ์	มรีะบบฐานข้อมลูของกรมทรัพยากรน�า้

แบบบูรณาการ	ที่มีประสิทธิภาพ	ทันสมัย	และเป็นไป

ตามมาตรฐานที่ศูนย์อ�านวยการน�้าแห่งชาติ	ส�านักงาน

ทรัพยากรน�้าแห่งชาติก�าหนด	โดยมีระบบการเชื่อมโยง

ฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรน�้า	 ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�า้	ส�าหรับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

กรมทรพัยากรน�า้	เช่น	กรมชลประทาน	การไฟฟ้าฝ่ายผลติ

แห่งประเทศไทย	และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า

และการเกษตร	เป็นต้น	มฐีานข้อมลูกลางในการบริหาร

จัดการน�้านอกเขตชลประทานระดับลุ่มน�้าสาขาของ 

กรมทรัพยากรน�้า	 และส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค	

1-11	 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในพื้นที่	 

ท�าให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ	และหน่วยงานที่

เกีย่วข้องสามารถเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศด้านทรัพยากรน�า้ 

ได้โดยง่ายผ่านระบบ	 Web	 Service	 และ	 Web	

Application	ตลอดจนสามารถน�าข้อมูลไปใช้ประกอบ 

การตัดสินใจเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้
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	 	 	 3 ) 	 โครงการพัฒนาระบบติ ดตาม

สถานการณ ์น�้ าทางไกลอัต โนมัติ 	 (ลุ ่ มน�้ ากก	 

โขงเหนือ	แม่กลอง	และสาละวิน)

โคร งการพัฒนาระบบติ ดตามสถานการณ ์น�้ า

ทางไกลอัตโนมัติ 	 (ลุ ่มน�้ ากกและโขงเหนือ	 และ 

ลุ่มน�้าแม่กลองและสาละวิน) เป็นการด�าเนินการเพื่อให้

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาวิกฤติน�้าหรือศูนย์

เมขลาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการ	สามารถบรรลุภารกิจ

ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

อุทกภัย	และหาสมดุลการใช้น�้าของประเทศโดยเฉพาะ

พื้นที่นอกเขตชลประทาน	โดยการติดตั้งสถานีตรวจวัด

สภาพน�้าทางไกลอัตโนมัติ	พร้อมระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหารและแบบจ�าลอง

ทางคณิตศาสตร์	 ด้านน�้าท่วม	ด้านบริหารจัดการน�้า

เพื่อการอุปโภคบริโภค	 ในพื้นที่ลุ ่มน�้าทั้ง	 22	ลุ ่มน�้า	

และลุ ่มน�้าสาขา	 254	 ลุ ่มน�้าทั่วประเทศ	ทั้งนี้	 เพื่อ

ให้การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในภาพรวมของ

ประเทศ	 ท้ังด้านการอุปโภคบริโภค	และอุทกภัย	และ

การหาสมดุลน�้านอกเขตพื้นที่ชลประทานเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ	ประชาชนในพ้ืนท่ีลุ่มน�้าสามารถรับรู้

ข้อมูลและติดตามสถานการณ์น�้าในพื้นที่ได้อย่างทัน

ท่วงที	 ช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนในพื้นที่
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	 	 	 4)	 โครงการศึกษาประเมินศักยภาพ

และพัฒนาระบบตรวจวั ดปริ มาณน�้ า เก็ บกั ก 

ในแหล่งน�้าขนาดเล็ก	ที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากร

น�้า	ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคเหนือ	และ

ภาคตะวันตก	

	 	 	 โครงการศึกษาประเมินศักยภาพและ

พัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน�้าเก็บกักในแหล่งน�้า

ขนาดเล็ก	ที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน�้า	 ในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคเหนือ	 และภาคตะวันตก	

เป็นการด�าเนินงานส�ารวจและประเมินปริมาตรความ

จุของแหล่งน�้าขนาดเล็ก	 ในพื้นท่ีภาคต่างๆ	 ที่เป็น

แหล่งน�้าดิบ	 เพื่อการอุปโภคบริโภค	และการใช้น�้าเพื่อ

การเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน	โดยการติดต้ัง

ระบบตรวจวัดปริมาณน�้าเก็บกักในแหล่งน�้าขนาดเล็ก	

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคเหนือ	และภาค

ตะวันตก	และพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งน�้าที่มีอยู่	 เพื่อ

ให้ทราบถึงปริมาณน�้าต้นทุน	 (ระดับน�้าและปริมาณ

น�้า)	ของแหล่งน�้าขนาดเล็ก	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการน�้าในพื้นท่ีแหล่งน�้า	 ก่อให้เกิดการใช้น�้า

อย่างรู้คุณค่าและการสร้างการตระหนักรู้ในการบริหาร

จัดการน�้าในพื้นที่ของชุมชนและประชาชน

	 	 	 5)	โครงการบ�ารุงรักษาระบบตรวจวดัสภาพ

น�า้ทางไกลอตัโนมตัแิละระบบส่งข้อมลูสญัญาณภาพ

	 	 	 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินโครงการบ�ารุง

รักษาระบบตรวจวัดสภาพน�้าทางไกลอัตโนมัติและ

ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	 โดยด�าเนินการตรวจ

สอบ	 ซ่อมบ�ารุงรักษาสถานีตรวจวัดสถานภาพน�้า

ทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณด้วย

ภาพที่ มี การติดตั้ งตามส� านั กงานทรัพยากรน�้ า

ภาค	 1	 -11	 ให้สามารถส่งข้อมูลมายังศูนย์ข้อมูล

กลางได ้ทุกสถานีตามปกติตลอด	 24	 ชั่วโมงและ

เต็มประสิทธิภาพ	 เนื่องจากระบบและอุปกรณ ์

ต่างๆ	 ที่เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์	 มีการติด

ต้ังอยู่ในท่ีโล่งแจ้ง	และใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน	 

ท�าให้เกิดการช�ารุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	

ส่งผลต่อข้อมูลตรวจวัดที่ได้รับลดน้อยลง	และข้อมูล 

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านสถานการณ์น�้าล่วงหน้า

ไม่มีประสิทธิภาพ	ในเร่ืองการพยากรณ์	 เฝ้าระวัง	และ

เตือนภัยด้านวิกฤติน�้าได้	 ส�าหรับกิจกรรมของโครง

การฯ	ด�าเนินการโดยการตรวจสอบระบบของสถานี

ระบบตรวจวัดสภาพน�้าทางไกลอัตโนมัติและระบบส่ง

ข้อมูลสัญญาณภาพ	
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	 	 	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 สถานีระบบ

ตรวจวัดสภาพน�้าทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูล

สัญญาณภาพได้รับการตรวจสอบจ�านวน	100	สถาน	ี

ท�าให้สามารถติดตามข้อมูลได้ตลอด	24	ชั่วโมง	 เพื่อ

การบริหารจัดการน�้าท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ	

สามารถลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนในพื้นที่ได้
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ตารางผลการด�าเนินงานโครงการติดต้ังระบบเตือนภัยล่วงหน้า	(Early	Warning)	
ส�าหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม	ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา

โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.

รวม

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

โครงการตดิตัง้ระบบเตอืนภยัล่วงหน้าฯ (Early Warning)

-		 งบประมาณ	

(ล้านบาท)

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

-		 จ�านวนสถานี 170 25 16 41 129 204 268 200 493 250 1,796

-		 จ�านวนสถานี

สะสม	

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

-		 จ�านวนหมูบ้่าน

ครอบคลมุ	

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

โครงการบ�ารงุรกัษาระบบเตอืนภยัน�า้ท่วม - ดนิถล่ม(Early Warning ) 

-		 งบประมาณ	

(ล้านบาท)

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

โครงการซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพืน้ทีร่าบเชงิเขา

-		 จ�านวนสถานี 129 110

-		 งบประมาณ	

(ล้านบาท)

42.00 37.65 79.65

หมายเหต	ุ:	โครงการซ่อมแซมระบบ	Early	Warning	ในพื้นที่ราบเชิงเขา	เป็นการซ่อมแซมทั้งระบบ

	 3.4.2	การเตือนภัย
	 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2547	เห็น

ชอบโครงการจัดท�าระบบเตือนภัยล่วงหน้า	 (Early	

Warning	System	 :	EWS)	ส�าหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย	

–	 ดินถล่ม	 ในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา	 ตามที่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย

กรมทรัพยากรน�้าเสนอ	และในระหว่างปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2548-2558	กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการติดตั้ง

สถานีเตือนภัย	จ�านวน	1,546	สถานี	ครอบคลุม	4,911	

หมู่บ้าน	 โดยติดต้ังอุปกรณ์ในที่โล่งแจ้ง	ท�างานตลอด	

24	ชั่วโมง	 ในพื้นที่ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูง	ที่ราบสูง	

และพ้ืนท่ีทุรกันดาร	 ระบบเตือนภัยล่วงหน้า	 (Early	

Warning	 System:	 EWS)	 เป็นเคร่ืองมือในการเฝ้า

ระวังติดตามสถานการณ์น�้า	 และจ�าเป็นต้องได้รับการ

บ�ารุงรักษาสถานี	 ให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอด

เวลา	ซ่อมแซมหรือปรับปรุงตามความจ�าเป็นและอายุ

ใช้งานของอุปกรณ์	 เพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย	
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	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	กรมทรัพยากรน�้า

มีแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

เพื่อการเตือนภัย	ประกอบด้วย	

	 1)	 โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า	 (Early	

Warning)	ส�าหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม	 ในพ้ืนที่

ลาดชันและพื้นท่ีราบเชิงเขา	จ�านวน	250	สถานี	 (คาด

ว่าจะเสร็จในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564)	เพื่อขยายพื้นที่

บริการเป็น	1,796	สถานี	และครอบคลุมพื้นท่ีเสี่ยงภัย

ไม่น้อยกว่า	5,482	หมู่บ้าน

	 2)	 โครงการบ�ารุงรักษาระบบเตือนภัยน�้าท่วม-

ดินถล่ม	 (Early	Warning)	 จ�านวน	 1,546	 สถานี	

ครอบคลุม	4,911	หมู่บ้าน	 โดยการตรวจสอบระบบ

การท�างาน	การซ่อมบ�ารุงรักษาระบบเตือนภัย	การเช่า

บริการระบบสื่อสาร	ระบบข้อมูลให้อยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งานอย่างสม�า่เสมอและการเฝ้าระวังสถานการณ์น�้า	

	 3)	 โครงการซ่อมแซมระบบ	Early	Warning	 ใน

พื้นที่ราบเชิงเขา	จ�านวน	110	สถานี	 (คาดว่าจะเสร็จ 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564)	 เป็นการซ่อมแซมระบบ

เตือนภัยที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า	8	ปี	หรืออุปกรณ์

เครื่องมือได้รับความเสียหายจากการใช้งานตามปกติ

	 4)	 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย

ผู้รู ้ประจ�าสถานีเตือนภัยล่วงหน้า	 (Early	Warning)	

ส�าหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม	ในพื้นที่ลาดชันและ

พื้นที่ราบเชิงเขา	จ�านวน	1,546	สถานี	 เป็นการพัฒนา

บุคลากรในการบ�ารุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้าและ

เสริมศักยภาพเครือข่ายการเฝ้าระวังให้มีความพร้อม 

ในกา ร เ ฝ ้ า ร ะ วั ง และแจ ้ ง เ ตื อนภั ย ไ ด ้ อ ย ่ า งมี

ประสิทธิภาพ	และสามารถถ่ายทอดความรู้ในการเฝ้า

ระวัง	แจ้งเตือนภัยน�้าหลาก-ดินถล่มแก่ประชาชนกลุ่ม

เป้าหมายได้	 โดยจัดฝึกอบรมซ�้าเสริม	24	รุ่น	จ�านวน	

1,350	คน

	 ทั้งนี้	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	มีผลการแจ้ง

เตือนภัยจากระบบเตือนภัยล่วงหน้า	 (Early	Warning	

System:	 EWS)	 รวม	 890	ครั้ง	 ครอบคลุม	 2,989 

หมู่บ้าน	ดังนี้

	 -	 ระดับเฝ้าระวัง	 (สีเขียว)	 457	ครั้ง	 ครอบคลุม	

1,532	หมู่บ้าน	 เมื่อปริมาณน�้าฝน	ณ	สถานีตรวจวัด	 

อยู่ที่ระดับ	55%	ของปริมาณน�้าฝนวิกฤติ

	 -	ระดับเตรียมพร้อม	(สีเหลือง)	378	ครั้ง	ครอบคลุม	

1,238	หมู่บ้าน	เมื่อปริมาณน�้าฝน	ณ	สถานีตรวจวัด	อยู่

ที่ระดับ	65%	ของปริมาณน�้าฝนวิกฤติ

	 -	 ระดับอพยพ	 (สีแดง)	55	ครั้ง	ครอบคลุม	219	

หมู่บ้าน	 เมื่อปริมาณน�้าฝน	ณ	สถานีตรวจวัด	อยู ่ที่

ระดับ	80%	ของปริมาณน�้าฝนวิกฤติ
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	 การแจ้งเตือนภัยจากระบบดังกล่าว	 ส่งผลให้

ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้รับการแจ้งข้อมูลอุทกวิทยาเพื่อการเฝ้าระวังเตือน

ภัยที่ถูกต้อง	ช่วยให้ประชาชนสามารถเฝ้าระวังและ

เตรียมการอพยพได้ทันเวลา	ท�าให้ไม่เกิดการสูญเสีย
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	 3.4.3	อุทกวิทยา
	 	 	 1)	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย

สถานีอุทกวิทยาเพื่อรองรับการบริหารจัดการน�้า

แบบบูรณาการ

	 	 	 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการวิเคราะห์

ปริมาณและคุณภาพน�้า	 จัดท�าข้อมูลด้านอุทกวิทยา	

พัฒนาองค์ความรู้	 และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรน�้า	 โดยมีการให้บริการข้อมูลอุทก-

อุตุนิยมวิทยาให้กับหน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	 และ

สถานศึกษาต่างๆ	ตั้งแต่	พ.ศ.	2536	จนถึงปัจจุบัน	ทั้งนี้	 

อัตลักษณ์ เฉพาะของเครือข ่ายสถานีอุทกวิทยา	

อตุนิุยมวิทยาของกรมทรพัยากรน�า้	คอื	สถานส่ีวนใหญ่

อยูบ่นพืน้ทีต้่นน�า้และภเูขาสงู	ซึง่ในการบรหิารจดัการน�า้

ทีม่ปีระสทิธภิาพ	จ�าเป็นต้องใช้ข้อมลูอทุก-อตุนุยิมวทิยา	 

ที่ถูกต ้อง	 เชื่อถือได ้	 และทันเวลา	 จากเครือข่าย

สถานีที่ครอบคลุมพื้นท่ีแบบบูรณาการ	 โดยปัจจุบัน 

กรมทรพัยากรน�า้ยงัมเีครอืข่ายสถานไีม่สมบรูณ์	

	 	 	 กรมทรัพยากรน�้าจึงได้ด�าเนินโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพเครือข ่ายสถานีอุทกวิทยาเพื่อ

รองรับการบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการ	 โดยการ

ติดตั้งสถานีอุทกวิทยาอัตโนมัติ	 จ�านวน	 25	 สถาน	ี

สถานีอุทกวิทยาธรรมดา	 จ�านวน	 4	 สถานี	 สถานี

อุตุนิยมวิทยาอัตโนมัติ	 จ�านวน	7	สถานี	 และสถานี

อุตุนิยมวิทยาธรรมดา	 จ�านวน	 9	 สถานี	 ปรับปรุง

สถานีอุทกวิทยาธรรมดา	 108	 สถานี	 จัดตั้งศูนย์

ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลอุทก	 -	 อุตุนิยมวิทยาใน

ส่วนกลางและภูมิภาค	 และจัดท�าระบบฐานข้อมูล

และระบบจ�าลองสถานการณ์น�้าเพื่อการพยากรณ์

และบริหารจัดการน�้าในลุ่มน�้าสาละวิน	 โขง	 (เหนือ)	

กก	ปิง	วัง	ยม	น่าน	สะแกกรังและเจ้าพระยาเพื่อให้

ประชาชนได้รับข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาที่ถูกต้อง	 เชื่อ

ถือได้	 และทันเวลา	 จากเครือข่ายสถานีอุทกวิทยาที่

ครอบคลุมพ้ืนท่ี	 และหน่วยงานสามารถใช้เป็นกลไก

เครื่องมือในการบริการจัดการน�้าทั้งในภาวะน�้าแล้ง	 

น�้าท ่วม	 วางแผนรับมือสถานการณ์น�้ าในอนาคต	

เป็นการส่งเสรมิให้การบรหิารจดัการน�า้อย่างบรูณาการ 

ในระดับประเทศมีประสิทธิภาพ	โดยค�านึงถึงศักยภาพ

ของลุ่มน�้า	และประโยชน์สูงสุด	 เพื่อการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบลุ่มน�้าเพื่อ

ความมัน่คง	มัง่คัง่	และยัง่ยนื	โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพืน้ท่ี

ภาคเหนอื	ได้แก่	ลุม่น�า้สาละวนิ	โขง	(เหนือ)	กก	ปิง	วงั	

ยม	น่าน	สะแกกรงั	และเจ้าพระยา

 

ระบบพยากรณ์และการบริหารจัดการน�า้ สถานีอุทกวิทยาทางไกลอัตโนมัติ
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ที่ตั้งสถานีอุทก-อุตุนิยมวิทยา (ติดตั้ง 45 สถานี)

	 	 	 2)	 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐาน

ข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาเพื่อการบริหารจัดการน�า้

	 	 	 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการรวบรวม	

วิเคราะห์	 จัดท�า	 เผยแพร่	และให้บริการข้อมูลอุทก-

อุตุนิยมวิทยาผ่านระบบฐานข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา	

“HYDRO WEBBASE”	 จัดตั้งขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.	 2547	

และระบบฐานข ้อมูลเพื่อการจัดเก็บและบริการ

ข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา	“ISHYDRO”	 จัดตั้งขึ้น

เมื่อ	พ.ศ.	 2549	 โดยทั้ง	 2	 ระบบน้ี	มีวัตถุประสงค์

ในการใช ้งานที่สอดคล ้องและสนับสนุนกัน	 โดย

ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาท้ัง	 2	

ระบบ	ประสบปัญหาในการใช้งาน	 เนื่องจากพื้นที่

จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอต่อปริมาณข้อมูลท่ีเพิ่มขึ้น	

จ�านวนผู ้ใช ้บริการมากขึ้นทุกปี	 ระบบฐานข้อมูล

เดิมไม่รองรับการน�าเข้าข้อมูลจากสถานีอัตโนมัติ	 

ไม่รองรับการประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่	และไม่รองรับ	

Platform	ของ	Social	Media

	 กรมทรัพยากรน�้ า จึงได ้ด� า เนินโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาเพื่อ

การบริหารจัดการน�า้	 เพื่อเป็นการบูรณาการระบบฐาน

ข้อมลูเดิมท้ัง	2	ระบบ	ให้อยู่ในรูปแบบของระบบเดียวกนั	

สามารถวิเคราะห์	ประมวลผล	และแสดงผลในรูปแบบ

ข้อมูลเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับระบบลุ่มน�้าใหม่ของ

ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติได้	จากการพัฒนาฐาน

ข้อมลูท�าให้หน่วยงานมรีะบบคอมพวิเตอร์และซอฟต์แวร์

ส�าหรับระบบฐานข้อมลูอทุก-อตุุนิยมวทิยาเพ่ือการบริหาร

จัดการน�้า	มีระบบบริการข้อมูลสืบค้นข้อมูล	แสดงผล	 

บรกิารข้อมลูบน	Platform	ของ	Social	Media	ทีส่ามารถ

ที่ตั้งสถานีอุทกวิทยา (ปรับปรุง 108 สถานี)
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รองรับการท�างาน	Mobile	Application	บนอุปกรณ์

สื่อสารเคลื่อนที่ได้อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	รวดเร็ว	มี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	

รวมทั้งบุคลากรกรมทรัพยากรน�้าสามารถวิเคราะห์

ประมวลผล	และบรกิารข้อมลูอทุก-อตุุนยิมวทิยาดิจทิลั

ได้	 ท�าให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อ

สถานการณ์

ฐานข้อมูลอุทกวิทยา

METEOROLOGICAL STATION 2017HYDROLOGICAL STATION 2017
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	 	 	 3)	 โครงการตรวจวัดปริมาณน�้า	 การ

เคลื่อนตัวของตะกอนและตะกอนท้องน�้าแม่น�้าโขง

ร่วมไทย-ลาว	

	 กรมทรัพยากรน�้า	ร่วมกับส�านักงานเลขาธิการคณะ

กรรมาธิการแม่น�้าโขง	 (Mekong	River	Commission	

Secretariat	:	MRCS)	ด�าเนินโครงการตรวจวัดปริมาณ

น�้า	 การเคลื่อนตัวของตะกอน	และตะกอนท้องน�้า

แม่น�้าโขงร่วมไทย-ลาว	 (Implementation	 Plan	

of	 the	Discharge	and	Suspended	Sediment	

Transport	Measurements	 on	 The	Mekong	

Mainstream)	จ�านวน	6	สถานี	ได้แก่	1)	สถานีแม่น�้า

โขงที่เชียงแสน-ต้นผึ้ง	 2)	สถานีแม่น�้าโขงที่เชียงคาน-

สานะคาม	3)	สถานีแม่น�้าโขงท่ีหนองคาย-ท่านาแล้ง	

4)	สถานีแม่น�้าโขงที่นครพนม-ท่าแขก	5)	สถานีแม่น�้า

โขงที่มุกดาหาร-สวันเขต	 และ	 6)	 สถานีแม่น�้าโขง 

ที่โขงเจียม-บ้านใหม่สิงห์สัมพันธ์	 โดยมี	MRCS	 เป็น

หน ่วยประสานงานกลางและถ ่ายโอนภารกิจให  ้

กรมทรัพยากรน�้า	ปี	พ.ศ.	2558	 เพ่ือปรับปรุงสมการ

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน�้าและปริมาณ	และพัฒนา

วิธีการตรวจวัด	 รวบรวม	และการจัดเก็บข้อมูลให้มี

ความถูกต้องและน่าเชื่อถือ	ซึ่งข้อมูลทางอุทกวิทยาที่ได้

จากสถานีแม่น�า้โขงจ�านวน	6	สถานี	ได้แก	่ข้อมูลปริมาณ

น�้า	 ข้อมูลตะกอนแขวนลอย	 ข้อมูลตะกอนท้องน�้า	 

รูปตัดขวางล�าน�้า	และข้อมูลระดับน�้า	ท�าให้ประชาชน

ในพื้นที่เป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ 

น�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น�้า	

การเฝ้าระวัง	ประกอบการตัดสินใจ	เพื่อลดการสูญเสีย

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที	่ตลอดจนใช้ใน

การตดิตามผลกระทบจากการพฒันาเขือ่นไฟฟ้าพลงัน�า้ 

ในลุ่มแม่น�า้โขง
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	 	 	 4)	 โครงการบ�ารุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-

อุทกวิทยาแม่น�้าโขง	(Mekong	–	HYCOS)	

	 	 	 ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น�้ า ร ่ ว ม กั บ ส� า นั ก ง า น

เลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง	 (Mekong	River	

Commission	Secretariat	 :	MRCS)	ด�าเนินโครงการ

ตรวจสอบติดตามระบบของวัฏจักรอุทกวิทยาในลุ ่ม 

แม่น�้าโขง	 (Mekong-Hydrological	Cycle	Observing	

System	:	Mekong-HYCOS)	โดยจัดตั้งสถานีเครือข่ายอุตุ-

อุทกวิทยา	 ในการติดตาม	ตรวจสอบ	และรับส่งข้อมูลอุตุ-

อุทกวิทยาทางไกลอัตโนมัติในลุ่มแม่น�้าโขงและสาขา	โดย

กรมทรัพยากรน�้าจะต้องด�าเนินการดูแล	บ�ารุงรักษาเครื่อง

มือและอุปกรณ์สถานี	ตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงว่า

ด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น�้าโขงอย่างยั่งยืน	

	 	 	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	กรมทรัพยากรน�้า

ได้ด�าเนินการบ�ารุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยา

แม่น�้าโขง	 (Mekong	HYCOS)	 จ�านวน	 11	 สถานี	 ให้

อยู ่ ในสภาพพร ้อมใช ้งาน	 ได ้ตามมาตรฐาน	 ส�ารวจ

ข ้อมูลที่ถูกต ้อง	 มีความน ่าเชื่อถือและส ่งข ้อมูลทัน

เวลา	 ท�าให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องสามารถน�าข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา

ไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น�้า	การเฝ้าระวัง	ประกอบ

การตัดสินใจ	 เพ่ือลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี	 นอกจากน้ี	 กรมทรัพยากรน�้าได้เก็บ

ข้อมูลระดับน�้าและข้อมูลปริมาณฝนรายวัน	โดยประชาชน

สามารถเข้าถึงข้อมูลอุทกวิทยา	 ผ่านเว็บไซต์	 MRCS	

(https://monitoring.mrcmekong.org/)	 ส�าหรับการ

ติดตามสถานการณ์น�า้
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3.5 การเพิม่ประสิทธภิาพการบรหิาร
และพฒันาสมรรถนะบคุลากรด้านน�า้
	 กรมทรัพยากรน�้ามีภารกิจในการเสนอแนะ	 จัด

ท� านโยบายและแผน	 มาตรการ ท่ี เกี่ ยวข ้องกับ

ทรัพยากรน�้า	 บริหารจัดการ	พัฒนา	 อนุรักษ์ฟื ้นฟ	ู

รวมทั้งควบคุม	ดูแล	ก�ากับ	ประสานติดตามประเมิน

ผล	 และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน�้า	 พัฒนา

วิชาการก�าหนดมาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้านทรัพยากรน�้า	 ท้ังระดับภาพรวมและระดับลุ่ม

น�้าเพื่อการจัดการทรัพยากรน�้าที่เป็นเอกภาพและ

ยั่งยืน	 ดังนั้น	 กรมทรัพยากรน�้าจึงต ้องมีการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ด้านน�้า	 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ	และ

ทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและมี

คุณภาพเพียงพอท่ีจะสามารถขับเคลื่อนภารกิจของ 

กรมทรัพยากรน�้าให้ส�าเร็จลุล่วง	 โดยในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2563	กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินโครงการส�าคัญ	

ดังนี้

	 3.5.1	 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและ

บุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

	 3.5.2	 โครงการเผยแพร ่ประชาสัมพันธ ์ด ้าน

ทรัพยากรน�า้

	 3.5.3	งานต่างประเทศด้านทรัพยากรน�้า

	 3.5.1	 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
องค ์กรและบุคลากรเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้า
	 กรมทรัพยากรน�้าได้มีการทบทวนบทบาทภารกิจ	

การจัดโครงสร้างอัตราก�าลัง	 ควบคู ่กับการพัฒนา

ประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	 ในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2563	 เพื่อให้พร้อมรับภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติท่ีมีหน้าท่ีและรับผิดชอบใน

การพัฒนา	บริหารจัดการ	บ�ารุงรักษา	ฟื้นฟู	อนุรักษ์

ทรัพยากรน�้า	 และควบคุมการใช้น�้า	 การป้องกันและ

บรรเทาความเสียหายอันเกิดจากทรัพยากรน�้า	 ในพื้นที่ 

นอกเขตชลประทานจัดสรรน�้า	 รวมถึงการก�าหนด

มาตรการ	 ควบคุม	 ก�ากับการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรน�้าสาธารณะตามหมวด	6	การอนุรักษ์และ

การพัฒนาทรัพยากรน�า้สาธารณะ	แห่งพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน�้า	 โดยได้พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและ

บุคลากร	แบ่งเป็น	7	ด้านหลัก	ดังนี้

	 1)	 การทบทวนจัดท�าข ้อเสนอการปรับปรุง

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน�า้

	 กรมทรัพยากรน�้าได้จัดท�าข้อเสนอการปรับปรุง

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมทรัพยากรน�้า	

โดยคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ในคราว

ประชุมคร้ังท่ี	1/2563	เมื่อวันท่ี	14	กุมภาพันธ์	2563	

เห็นชอบในหลักการการขอปรับปรุงโครงสร้างและ 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมทรัพยากร

น�้า	พร้อมส่งข้อเสนอฯ	ให้ส�านักงาน	ก.พ.ร.	ด�าเนินการ

ต่อไป

	 2)	การขับเคลื่อนการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์

ชาติ	 20	ปี	และแผนปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนา

ประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	

	 กรมทรพัยากรน�า้ได้ด�าเนนิการพฒันาประสทิธภิาพ

องค ์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการด�า เนินการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	และ

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	ที่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	

ก�าหนดให้ต้องด�าเนินการแบ่งเป็น	2	ด้านหลัก
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  2.1) ด ้านการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร 

โดยได้จัดท�าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงระยะ	 3	 ปี	

(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	 -	2564)	ตามแผนปฏิรูป

องค์กรของกรมทรัพยากรน�้า	 โดยครอบคลุมใน	 3	

ประเด็น	ดังนี้

   ประเด็นที่ 1 ศึกษา ทบทวน กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ โครงสร้าง  

ท่ีเปล่ียนแปลงไปหลังจากตัดโอนภารกิจบางส่วนให้

ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ มีผลการด�าเนินการ	

ดังนี้

	 	 	 (1)	 กรมทรัพยากรน�้าได้ทบทวนแก้ไข

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

เรื่อง	 หลักเกณฑ์การด�าเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน

ประกอบกิจการประปาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุก

ของประชาชน	พ.ศ.	2554	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

พัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมต่อไป

	 	 	 ( 2 ) 	 กรมทรั พยากรน�้ า ไ ด ้ จั ดท� า ข ้ อ

เสนอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

กรมทรัพยากรน�้าผ่านการพิจารณาของคณะท�างาน

แบ่งส่วนราชการภายในกรมทรัพยากรน�้า	และคณะ

กรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 พร้อมจัดส่ง	

ส�านักงาน	ก.พ.ร.	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง

โครงสร้าง	ดังนี้

	 	 	 	 (2.1)	 เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	 (พ.ศ.	2561	 -	2580)	 ซ่ึงเป็น

แผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ	ประเด็นปฏิรูป

ด้านทรัพยากรน�้าตามแผนปฏิรูปประเทศ	แผนแม่บท

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	20	ปี	 เป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	Development	Goals	

:	 SDGs)	 รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่

ประเทศไทย	4.0	โดยได้น้อมน�าหลัก	"ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง"	 มาเป็นปรัชญาน�าทางในการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการน�้าในพื้นที่นอกเขตชลประทาน	 รวมถึง

การให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน	ผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย	องค์กรผู้ใช้น�้า	และกลุ่มผู้ใช้น�้า	 เพื่อ

ร่วมผลักดันส่งผลผลิต	 เป้าหมายบรรลุวิสัยทัศน์ตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ

	 	 	 	 (2.2)	 ปรับบทบาทภารกิจของกรม

ทรัพยากรน�้าสู่หน่วยงานปฏิบัติเพื่อการพัฒนาแหล่งน�้า	

เพ่ิมปริมาณน�้าต้นทุน	บริหารจัดการน�้า	แก้ไขปัญหา

วิกฤติน�้าท่วมและภัยแล้งในระดับพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่

นอกเขตชลประทาน	117	ล้านไร่

	 	 	 	 (2 .3) 	 ปรับบทบาทภารกิจรองรับ

ภารกิจที่ เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	 

พ.ศ.	 2561	มาตรา	 6	หมวด	4	การจัดสรรน�้าและ

การใช้น�้า	หมวด	5	ภาวะน�้าแล้งและน�้าท่วม	หมวด	6	 

การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน�า้สาธารณะ	หมวด	8	

ความรับผิดทางแพ่งในกรณีท�าให้เกิดความเสียหายต่อ

ทรัพยากรน�า้สาธารณะ

	 	 	 	 (2.4)	ปรับให้สอดคล้องกับภารกิจที่ตัด

โอนไปให้ส�านักงานทรัพยากรน�า้แห่งชาติ

	 	 	 (3)	 กรมทรัพยากรน�้าได้ยกร่างกฎหมาย

ระดับอนุบัญญัติที่ ก� าหนดตามพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน�้า	พ.ศ.	2561	จ�านวน	2	ฉบับ	 (1)	ร่างกฎ

กระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์

และการพัฒนาทรัพยากรน�้าสาธารณะตามหมวด	 6	

มาตรา	78	และ	 (2)	 ร่างประกาศก�าหนดบัตรประจ�า

ตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด	7	และอยู่ระหว่างการ

ยกร่างอนุบัญญัติตามหมวด	4	 แห่งพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน�า้	พ.ศ.	2561	ในส่วนที่รับผิดชอบจ�านวน	5	

ฉบับ	ได้แก่	

	 	 	 	 (3.1)	 ร ่างกฎกระทรวงก�าหนดหลัก

เกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาต	การออกใบอนุญาต	

อายุใบอนุญาต	การขอต่ออายุใบอนุญาต	การโอนใบ
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อนุญาต	และการอนุญาต	รวมทั้งการขอและการออก

ใบแทนใบอนุญาตการใช้น�้าประเภทท่ีสองและประเภท

ที่สาม	ตามหมวด	4	มาตรา	45

	 	 	 	 (3.2)	 ร่างกฎกระทรวงก�าหนดอัตรา

ค่าใช้น�้าประเภทที่สองและประเภทที่สามที่ไม่ใช่น�้า 

จากทางน�้าชลประทานตามกฎหมายว ่าด ้วยการ

ชลประทานและไม่ใช่น�้าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน�้า

บาดาล	ตามหมวด	4	มาตรา	50

	 	 	 	 (3.3)	 ร่างประกาศกรมทรัพยากรน�้า	

เรื่องแบบค�าขอรับใบอนุญาตการใช้น�้าและแผนการ

บริหารจัดการน�้าส�าหรับการใช้น�้าประเภทท่ีสอง	และ

การใช้น�้าประเภทที่สาม	พ.ศ.	....	ตามมาตรา	47

	 	 	 	 (3.4)	 ร่างประกาศกรมทรัพยากรน�้า	

ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตั้งเครื่องมือวัด

หรือปริมาณน�้าที่ใช้และการเก็บข้อมูลที่จ�าเป็นเพื่อการ

ตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน�้าสาธารณะ

ของผู ้รับใบอนุญาตการใช้น�้าประเภทท่ีสอง	 และ

ประเภทที่สาม	พ.ศ.	....ตามมาตรา	51

	 	 	 	 (3.5)	 ร่างประกาศกระทรวงแต่งตั้ง

พนักงานเจ้าหน้าที	่ตามหมวด	4	การจัดสรรน�้าและการ

ใช้น�้า

   ประเด็นที่ 2 พัฒนาและจัดท�าฐานข้อมูล 

Big Data ท่ีสามารถใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ข้อมูลสถานการณ์น�้า จ�าแนก

ตามลุ ่มน�้า พื้นที่เสี่ยงภัย เป็นต้น โดยการด�าเนิน

การสามารถพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพน�้าทางไกล

อัตโนมัติ	 ระบบเตือนภัยน�้าหลากดินถล่ม	สถานีตรวจ

วัดสถานการณ์น�้า	แผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในลุ่ม

น�้าสาขา	และระบบฐานข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เกษตร

น�้าฝน	จ�านวน	1	ระบบ	และติดตั้งสถานีเตือนภัยน�้า

หลากดินถล่มล่วงหน้าเพิ่มเติม	จ�านวน	250	สถานี

   ประเด็นที่ 3 ปรับกระบวนขั้นตอนใน

ระดับลุ ่มน�้า และระดับกลุ ่มผู ้ใช้น�้าให้สอดคล้อง

กับกฎหมาย และสร้างกลไกเชื่อมโยงกับชุมชนให้

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 โดยในปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2563	 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา

ระบบ	กรมทรพัยากรน�า้จงึได้เตรยีมการเพือ่พฒันาระบบ 

การจดัท�าฐานข้อมลูกลุม่ผูใ้ช้น�า้	องค์กรผูใ้ช้น�า้	และเครอื

ข่ายบริหารจัดการน�า้ที่สามารถเชื่อมโยงการด�าเนินงาน

ทัง้ระบบ

  2.2) ด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร

บุคคล	 กรมทรัพยากรน�้าได้ทบทวนแผนกลยุทธ์การ

บริหารทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรน�้าระยะ	 5	ปี	

พ.ศ.	 2562	 -	 2566	ที่ครอบคลุม	HR	 Scorecard	

ทั้ง	5	มิติ	ประกอบด้วย	มิติที่	 1	ความสอดคล้องเชิง

ยุทธศาสตร์	 มิติที่	 2	 ประสิทธิภาพของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล	มิติที่	 3	ประสิทธิผลของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล	 มิติที่ 	 4	 ความพร้อมรับผิดด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคล	 และมิติที่	 5	 คุณภาพ

ชีวิตและความสมดุลระหว ่างชีวิตกับการท�างาน	

โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 มีผลงานหลักที่

ส�าคัญ	 ได้แก่	 การวิเคราะห์จัดเกลี่ยอัตราก�าลังตาม

โครงสร้างที่เสนอปรับปรุงใหม่	 การพัฒนารูปแบบ 

การเรียนรู้เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยส่งเสริม

การเรียนรู ้ผ่านระบบ	 e-Learning	 การพัฒนาฐาน

ข้อมูลก�าลังคนกรมทรัพยากรน�้า	การสร้างพัฒนาเครือ

ข่ายผู้ปฏิบัติงานภายใต้แผนการด�าเนินความร่วมมือ

ด้านทรัพยากรน�า้ไทยและ	สปป.	ลาว	การพัฒนาระบบ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ	การจัดการข้อร้องเรียน

ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	และการจัด

สวัสดิการให้บุคลากรของกรมทรัพยากรน�้า	 โดยผล

การส�ารวจความพึงพอใจต่อความผาสุกในองค์กรได้ค่า

คะแนนเท่ากับ	3.96	หรือคิดเป็นร้อยละ	79.2	อยู่ใน

ระดับมาก
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	 3)	การก�าหนดนโยบายก�ากับดูแลองค์การที่ดี	กรมทรัพยากรน�า้

	 ตามนโยบายก�ากบัดแูลองค์การทีด่	ีกรมทรพัยากรน�า้	ซึง่ครอบคลมุนโยบาย	4	ด้าน	มผีลการด�าเนนิการ	ดงันี้

แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนินการ

1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
นโยบายหลัก : กระตุ้น	ส่งเสริม	เน้นย�้าให้ทุกหน่วยงานในสังกัดด�าเนินการ	โดยการค�านึงถึงการรักษาคุณภาพ	สิ่งแวดล้อม	
ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

1)	 การด�าเนินงานตามมาตรการลด	
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วย
งานภาครัฐ	 โดยการลดขยะใน	 4	
ประเภท	 ได้แก่	 การลดขยะมูลฝอย	 
(ร้อยละ	10)	ลดการใช้ถุงพลาสติก	
(ร้อยละ	20)	ลดการแก้วพลาสติกใช้
ครั้งเดียวทิ้ง	(ร้อยละ	20)	และการลด
โฟมบรรจุอาหาร	(ร้อยละ	100)

ผลการด�าเนินการตามมาตรการลด	
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ	ภายในหน่วยงาน	เป็นไปตาม
เป้าหมาย	

ปริมาณขยะที่ลดลงได้
ตามเป้าหมาย

คิดเป็น 
ร้อยละ	100

2)	การด�าเนินกิจกรรมส�านักงานสีเขียว จ�านวนกิจกรรมที่ด�าเนินการตาม
กิจกรรมส�านักงานสีเขียว	

อย่างน้อย	2	กิจกรรม	
จากกิจกรรมทั้งหมด	4	

กิจกรรม 
(ไฟฟ้า	น�้า	วัสดุ	5	ส.)

อย่างน้อย	 
2	กิจกรรม/ 
ทุกหน่วยงาน

2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก : มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง

1)	 การส�ารวจความพึงพอใจของผู ้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

ร้อยละ	85 คิดเป็น 
ร้อยละ	85

2)	การพฒันาการท�างานให้มปีระสทิธภิาพ	 
เพ่ือตอบสนองความต้องการ/ความ
คาดหวังของ	ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสยี	

จ�านวนกระบวนงานท่ีเปิดโอกาสให้มี
การมีส่วนร่วม	การน�าความต้องการ/
ความคาดหวัง/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอ
แนะ/ความไม่พึงพอใจมาปรับปรุง	
หรือพัฒนาการท�างาน	

อย่างน้อย	
1	กระบวนงาน

2	
กระบวนงาน

3. นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก : สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์	 เกิด
ความโปร่งใส	และเป็นธรรม	โดยผลักดันให้มีการสื่อสาร	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	มุ่งเน้นพัฒนาองค์การ	
เรียนรู	้ปรับปรุง	พัฒนา	น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน	ไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนินการ

1)	 การสื่อสารวิสัยทัศน์	 ค่านิยมและ
พันธกิจของกรมทรัพยากรน�้าทั้งกับ
บุคลากรภายในองค์การและบุคคล
ภายนอก

จ�านวนกิจกรรม	มาตรการท่ีจัดเพื่อ
สื่อสารวิสัยทัศน์	ค่านิยมและพันธกิจ
ของกรมทรัพยากรน�้า	

อย่างน้อย	1	กิจกรรม 3	กิจกรรม

2)	การด�าเนินงานถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายจากระดับองค์การสู่ระดับ
บุคคล	(IPA)

ร้อยละของบคุลากรภายในหน่วยงาน
ได้รับถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ระดับ	องค์การสูร่ะดบับุคคล	(IPA)	

ร้อยละ	100 คิดเป็น 
ร้อยละ	100

3)	การน�าเทคโนโลยมีาใช้เพือ่การปฏบิติังาน	
และสร้างนวัตกรรม

จ�านวนกระบวนงานที่น�าเทคโนโลยี
หรือจ�านวนนวัตกรรม	จ�านวนปัญญา
ประดิษฐ์มาใช้เพื่อการปฏิบัติงาน	

อย่างน้อย	4	กระบวน
งาน

48	เรื่อง

4)	การผลักดันการด�าเนินการเพื่อเสริม
สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	

ค่าคะแนนผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครฐั	 (Integrity	and	
Transparency	Assessment:	ITA)	

ค่าคะแนนเพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ค่าคะแนน	
84.10	ลด
ลง	2.21	
คะแนน

4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก : ส่งเสริมให้บุคลากรมุ่งผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน	 เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	ท�างานเป็นทีม	มีความผูกพันต่อ
องค์การ	สภาพแวดล้อม	และคุณภาพชวีติทีดี่	และพฒันาบุคลากรทุกระดบัเพือ่ปรบัเปลีย่นองค์การเป็นหน่วยงาน	4.0	ตาม
นโยบาย	Thailand	4.0

1)	 การด�าเนินงานจัดการองค์ความรู ้
ของหน่วยงานและสร้างนวัตกรรมใน
องค์กร

จ�านวนองค์ความรู้ท่ีได้รับการจัดการ	
และเผยแพร่บนระบบการจัดการ
องค์ความรู้องค์กร 

อย่างน้อย	2	กระบวน
งาน

35	เรื่อง

2)	 การประเมินผลความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อการน�าองค์กร

ร ้ อ ยละขอ งจ� า น วน กิ จก ร รม ท่ี
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมครบตาม
เป้าหมายที่ก�าหนด	

ร้อยละ	80 คิดเป็น 
ร้อยละ	100

3)	การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ	 ร้อยละของบุคลากรทุกระดับที่ได้รับ
การพัฒนา	

ร้อยละ	100 454	ราย	 

จาก	109	

หลักสูตร

คิดเป็น	ร้อยละ	

100	ของเป้า

หมาย
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	 4)	 การขับเคลื่อนกรมทรัพยากรน�้าสู ่ระบบ

ราชการ	4.0	ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ	4.0

	 กรมทรัพยากรน�้าได้จัดท�าแผนขับเคลื่อนองค์กรสู่

ระบบราชการ	4.0	ของกรมทรัพยากรน�้า	 เพื่อพัฒนา

ผลการด�าเนินงานในด้านต่างๆ	 ไปสู ่ระบบราชการ	

4.0	ยกระดับผลการด�าเนินงานในเชิงรุกโดยการคาด

การณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า	 ให้เกิดการพัฒนา

อย่างต่อเน่ือง	มีความเชื่อมโยงและบูรณาการจนเกิด

ประสิทธิผลและมีนวัตกรรม	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	

2563	กรมทรัพยากรน�้ามีผลการประเมินคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ	 4.0	 โดยผลคะแนนรวมจาก

การประเมินของผู้ตรวจประเมินรอบท่ี	1	 ได้คะแนน

รวมเท่ากับ	405.28	คะแนน	และผลคะแนนจากการ

ส่ง	Application	Report	 เพื่อประเมินรอบที่	2	ได้ผล

คะแนนรวม	เท่ากับ	351	คะแนน	โดยมีการด�าเนินการ

ที่เป็นจุดเด่นครอบคลุมทั้งมิติการพัฒนาระบบราชการ

ทั้ง	3	มิติ	ดังนี้

 มิติที่ 1 เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน โดยมีการสร้าง

เครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน	 เช่น	 เครือข่ายกลุ่ม

ผู้ใช้น�้าเพื่อบริหารจัดการน�้าในพื้นท่ีได้ด้วยตนเอง	และ

เครือข่ายผู้รู้เพื่อร่วมเฝ้าระวังเตือนภัยน�้าป่าไหลหลาก	

และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารผ่าน	Application	

Line

 มิติที่ 2 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการ

พัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

น�้า	เช่น	การพัฒนา	Mobile	Application	DWR4Thai	

การพัฒนาระบบแบบส�ารวจประปาหมู ่บ ้าน และ 

การวิเคราะห์จัดล�าดับพื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัย

เชื่อมโยงกับระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่	 เพื่อใช้

ในการวางแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน�้า

 มิติท่ี 3 มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยมีการ

พัฒนาแหล่งน�้าและระบบกระจายน�้าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรเพื่อ

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภค	 

การพัฒนาระบบแบบส�ารวจข้อมูลเกษตรผู้ปลูกไม้ผล

นอกเขตชลประทานที่คาดการณ์แล้วว่ามีพื้นที่เสี่ยง

รุนแรงท�าให้ไม้ผลตายในฤดูแล้ง	 พร้อมแบบส�ารวจ

ออนไลน์	 (https://fruit.dwr.go.th)	และมีระบบการ

ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างแหล่งน�้าผ่านกล้อง	

CCTV	เพื่อติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างได้ทันที

	 5)	การพัฒนานวัตกรรมของกรมทรัพยากรน�า้

	 กรมทรัพยากรน�้าได ้พัฒนานวัตกรรม	 ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	จ�านวน	48	 เรื่อง	 ตัวอย่าง

เช่น

	 	 5.1)	 การน�าป ัญญาประดิษฐ์	 (AI)	 ในการ

ก�าหนดค่าในการเตือนภัยโดยอัตโนมัติ	 ส�าหรับระบบ 

การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า	 (Early	Warning)	ส�าหรับ

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย	–	ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่

ราบเชิงเขา	 โดยส�านักวิจัย	พัฒนาและอุทกวิทยา	ร่วม

กับศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน�า้

	 	 5.2)	การพัฒนาเว็บไซต์	 โดยจัดท�าช่องทางการ

แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานในรูปแบบ	XML	

Schema	ผ่านบริการ	Web	Services	โดยศูนย์ป้องกัน

วิกฤติน�้า	ร่วมกับศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน�้า

	 	 5.3)	 การจัดท�าพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและน�้าท่วม	

และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต	์โดยศูนย์ป้องกันวิกฤติน�้า

	 	 5.4)	 การพัฒนาระบบส�ารวจประปาหมู่บ้าน	

https://j itarsa-prapa.dwr.go.th/	 โดยศูนย ์

สารสนเทศทรัพยากรน�า้	

	 	 5.5)	 การพัฒนาระบบส�ารวจข ้อมูล พ้ืนที่

เสี่ยงขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตร	 (ไม้ผล	 ไม้ยืนต้น)	 

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

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน�า้	

	 	 5.6)	 การประชุมผ่านระบบออนไลน์	 เพื่อ

รองรับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 โดยศูนย์

สารสนเทศทรัพยากรน�า้
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	 	 5.7)	การน�าเทคโนโลยี	Unmanned	Aerial	

Vehicle	(UAV)	มาใช้	โดยส�านักงานเลขานุการกรม

	 	 5.8)	การน�าเทคโนโลยี	WebODM	หรือ	Web	

Open	Drone	Map	มาใช้	โดยส�านกังานเลขานกุารกรม

	 	 5.9)	การจัดท�าหลักสูตร	e-Learning	เรื่อง	การ

เจรจาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในการบริหารจัดการน�้าแบบ

มีส่วนร่วม	โดยส�านักส่งเสริมและประสานมวลชน

	 	 5 . 1 0 ) 	 ก า รพัฒนา ร ะบบ เ สนอหนั ง สื อ

ราชการแบบ	Paperless	 เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน 

ในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	โดยกลุม่พฒันาระบบบรหิาร	ฯลฯ

		 6)	การด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน

	 กรมทรัพยากรน�้าได้ตระหนักถึงการด�าเนินการ

ที่อาจส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	จึงได้ทบทวน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน	 โดยเชิญชวนให้บุคลากร

จัดท�าข้อตกลงร่วมในการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน	

และจัดท�าแผนปฏิบัติการด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษย

ชนของกรมทรัพยากรน�้า	 ระยะที่	 1	 (พ.ศ.	 2562-

2565)	 ประเด็นชุมชน	 ที่ ดิน	 ทรัพยากรธรรมชาต	ิ

ขึ้น	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ

ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 ระยะที่	 1	

โดยแผนดังกล่าวได้ก�าหนดให้มีการทบทวนยกร่าง

กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน�้า	การ

ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนพร้อม

ก�าหนดให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ

ด�าเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน�้า	 การจัด

ท�าคู ่มือแจ้งสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การด�าเนินการของกรม	การสนับสนุนบทบาทของ

ชุมชนในการอนุรักษ์	 ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	การดูแลชนกลุ่มน้อย/

กลุ ่มชาติพันธุ ์โดยการให้ความรู ้การบ�ารุงรักษาและ

ตรวจสอบคุณภาพระบบผลิตน�้าดื่มในสถานศึกษา

ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	 

ตามพระราชด�าริฯ	 โดยผลการด�าเนินการเป็นไปตาม

แผนคิดเป็นร้อยละ	100	ด้วยเหตุนี้	 ในปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2563	กรมทรัพยากรน�้าเป็น	1	 ใน	6	หน่วยงาน

ภาครัฐส่วนกลาง	ที่ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบ 

ด้านสทิธมินษุยชน	ประจ�าปี	2563	ประเภทรางวัลชมเชย	
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	 7)	การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับสมรรถนะสู่

ระบบราชการ	4.0

	 กรมทรัพยากรน�้ า ได ้ เล็ ง เห็นความส�าคัญใน

การพัฒนาบุคลากร	 โดยได้ส่งเสริมให้บุคลากรของ 

กรมได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ	 เพื่อเพิ่มทักษะ	

ความรู้	 ความสามารถ	 เพื่อน�ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 ในปี	พ.ศ.	2563	ทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์

การระบาดของโรคติด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา	 2019	

(COVID-19)	ท�าให้ภาครฐัและภาคเอกชนต่างต้องเผชญิ

กับปัญหาต่างๆ	มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	หรือปกติวิถีใหม่	(new	normal)	

เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องจากการแพร่

ระบาดของโรค	COVID-19	 โดยกรมทรัพยากรน�้าได้

ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ	 

ทั้งภายในและหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น	 รวมถึงการ

เรียนรู้ผ่านระบบ	e-Learning	จ�านวน	454	ราย	จาก	

109	หลักสูตร	คิดเป็น	 ร้อยละ	100	ของเป้าหมาย	

นอกจากน้ีได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการ

ป้องกนัอคัคภียัและภยัต่างๆ	ในอาคารกรมทรพัยากรน�า้	

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความพร้อมทางด้าน

ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	และสามารถ

ปฏิบัติการป้องกันและระงับเหตุการณ์อัคคีภัยได้อย่าง

ถูกต้อง	ถูกวิธี	หากเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย	

เพิ่มภาพนั่งเรียน/อบรมออนไลน์
(ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม)
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	 และเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	

COVID-19	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	กรมทรัพยากร

น�้า	อนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 แผนงานพ้ืนฐาน	

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม	 เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามมาตรการ 

ด ้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	

2019	 (COVID-19)	และสถานการณ์ภัยแล้ง	จ�านวน	

233	คน	วงเงินทั้งสิ้น	6.0012	ล้านบาท	โดยมีการจ้าง

งานประชาชนทั่วไประดับวุฒิ	ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป	

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค	COVID-

19เพื่อให้มีรายได้จากเงินค่าจ้างรายเดือน	 บรรเทา

ปัญหาความเดือดร้อนจากการว่างงาน	 และได้เพิ่ม

ทักษะงานตามวิชาชีพ

	 3.5.2	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ด้านทรัพยากรน�้า
	 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการเผยแพร่ภารกิจ

หลักของหน่วยงาน	ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ

การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม

เพื่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน	 ในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 2563	 กรมทรัพยากรน�้ามุ ่งเน้นการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้สอดคล้องกับภารกิจของกรม 

ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าโดยการมีส่วน

ร่วมของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	 เป็นธรรม

และยั่งยืน	การเสนอแนะแนวทางการด�าเนินงานและ

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน�้า	การอนุรักษ์ฟื้นฟู

และพัฒนาแหล่งน�้านอกเขตชลประทาน	 เพื่อสนับสนุน

เกษตรกรในพื้นที่เกษตรน�้าฝน	งานด้านการแจ้งเตือน

ภัยล่วงหน้า	น�้าหลาก-ดินถล่มในพื้นท่ีลาดชันและพื้นที่

ราบเชิงเขา	การพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ	 

ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรน�้าทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศ	โดยการน�ามาถ่ายทอดให้กบัประชาชน

รับทราบ	รวมทั้งการด�าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่

โครงการของกรมทรัพยากรน�้าที่สนับสนุนโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ผ่านสื่อมวลชน	ทั้งวิทย	ุ

โทรทัศน์	 หนังสือพิมพ์	 สื่อออนไลน์ต่างๆ	และช่อง

ทางประเภทอื่นๆ	 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลอด

จนผลการด�าเนินงานด้านทรัพยากรน�้า	 อันจะส่งผลให้ 

การจัดการน�้าในพื้นที่นอกเขตชลประทานทั่วประเทศ

ประสบความส�าเร็จในอนาคต	 บรรลุเป้าหมายของ

จัดการน�้าให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน	 โดยมีผลการ

ด�าเนินงานส�าคัญ	ดังนี้

	 1)	ด�าเนินการผลิตข่าวและสารคดีเชิงข่าว	รวมถึง

บทความ	 เผยแพร่ภารกิจของกรม	ผ่านช่องทางต่างๆ	

ได้แก่	 สื่อวิทยุ	 ส่ือหนังสือพิมพ์	สื่อโทรทัศน์	และสื่อ

ออนไลน์ต่างๆ	และจัดนิทรรศการในโอกาสวันส�าคัญ

ต่างๆ	ภายในหน่วยงาน	 รวมถึงการเชิญสื่อมวลชน

ลงพ้ืนที่โครงการเพ่ือให้รับทราบถึงบทบาทภารกิจของ 

กรมทรัพยากรน�้า	 โดยมีข่าวเผยแพร่มากกว่า	 5,000	

ประเด็น	รวมทั้งสิ้น	30,000	ครั้ง	อีกทั้ง	ได้มีการส�ารวจ

ความพึงพอใจเกี่ยวกับประเภทสื่อประชาสัมพันธ์ที่

ประชาชนเข้าถึงสามารถเข้าถึงได้	เพื่อเป็นข้อมูลในการ

เลือกใช้สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมในปี

ต่อไป
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	 2)	ด�าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม	“กลยุทธ์การ

สื่อสารของภาครัฐสู่ประชาชน	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2563”	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์

ข อ งหน ่ ว ย ง านและผู ้ ท่ี สน ใจ เรี ยน รู ้ ห ลั ก ก า ร

ประชาสัมพันธ์และฝึกปฏิบัติ	 รวมถึงแลกเปลี่ยนความ

รู้เพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน	สามารถผลิต

และเผยแพร่สื่อดิจิทัล	 รวมถึงมีจิตวิทยาการสื่อสาร	 

การคิดวิเคราะห์	สามารถอธิบายความในเน้ือหาต่างๆ	

และถ่ายทอดให้ประชาชนเข้าใจง่าย

	 3)	 การด�าเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่ข ้อมูล

ข่าวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540

	 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน�้าจัดตั้ง

ข้ึนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 

พ.ศ.	 2540	 โดยจัดให้มีสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูล

ข่าวสารหรอืค�าแนะน�าในการตดิต่อกบักรมทรพัยากรน�า้	 

ซึ่งในปี	พ.ศ.	2563	กรมทรัพยากรน�้าได้มีการเปิดเผย

ข้อมูลต่างๆ	ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพยากรน�้า	รวมถึงข้อมูล

ข่าวสารอื่นๆ	ที่คณะกรรมการก�าหนดตามมาตรา	9	(8)	

อาทิ	ประกาศประกวดราคา	สอบราคา	สรุปผลการจัด

ซื้อ	 (แบบ	สขร.1)	ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	ข้อมูล

ข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัด 

ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ	 ข้อมูลข่าวสารที่

เกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ	ตลอดจนการ
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จัดเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	 สนับสนุน

ข้อมูลที่ประชาชนได้ติดต่อและประสานเกี่ยวกับกรม

ทรัพยากรน�้า	รวมถึงการลงพื้นที่ตั้งบูธนิทรรศการเพื่อ

ให้ข้อมูลต่างๆ	แก่ประชาชน	พร้อมกันนี้ได้มีการจัด

ท�าแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ของกรมทรัพยากรน�้าเพื่อพิจารณาผลการด�าเนินงาน

และข้อเสนอแนะต่างๆ	ที่จะน�ามาปรับปรุงแก้ไขให้การ

ด�าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 3.5.3	งานต่างประเทศด้านทรพัยากรน�า้
	 กรมทรัพยากรน�้า	มีภารกิจที่ส�าคัญในการด�าเนิน

ความร่วมมือและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของ

ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศมาอย่างต่อ

เนื่องตั้งแต่ปี	2545	จนถึงปัจจุบัน	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อด�าเนินความร ่วมมือด ้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้าตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	การเสริม

สร้างเครือข่าย	องค์ความรู้	เทคโนโลย	ีและแนวปฏิบัติที่

ดีในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	เพื่อน�ามาประยุกต์

ใช้กับการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในบริบทของ

ประเทศไทย	ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

กรมทรัพยากรน�้าให้มีความรู้ความสามารถท่ีเพียงพอ

และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน	ดังนั้น	กรมทรัพยากร

น�้าจึงต้องมีการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถ

ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพเพียง

พอที่จะสามารถขับเคลื่อนงานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ	ส่งผลให้ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านน�้า 

มีความก้าวหน้าและขยายขอบเขตความร่วมมือให้

กว้างขวาง	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 กรม

ทรัพยากรน�า้ได้ด�าเนินโครงการที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 1)		กรมทรัพยากรน�้ าแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน�้า	จากราชอาณาจักร

เนเธอร์แลนด์

	 Professor	Dr.	Chris	Zevenbergen	จากคณะ

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมด้านน�้า	สถาบัน	 IHE	Delft	

Institute	for	Water	Education	ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอาศัย

ธรรมชาติรวมถึงแนวคิดและนวัตกรรมท่ีทันสมัยในการ

จัดการน�า้ท่วม	โดยใช้หลักการ	Room	for	the	River	

(ส�ารองพื้นที่แม่น�้า)	 ได้มาเป็นผู้บรรยายและร่วมแลก

เปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรม

ทรัพยากรน�้ารวมทั้งผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง	 เมื่อวันที่	3	

กุมภาพันธ์	2563	สรุปสาระส�าคัญ	ดังนี้

	 	 (1)	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย

อาศัยธรรมชาติ	 (Nature-based	 Solutions	 to	

Climate	Change	Adaptation:	NbS)	 เป็นนโยบาย

ที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ให้ความส�าคัญ	โดยสหภาพยุโรป	

(European	Union)	 ได้ใช้งบประมาณกว่า	114	ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ	 เพ่ือศึกษา	วิจัยและพัฒนา	NbS	 ให้มี

ประสิทธิภาพในการป้องกันภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรง

มากขึ้น	 ซึ่ง	NbS	สามารถน�ามาใช้ในการจัดการกับ

ปริมาณน�้าที่มากหรือน้อยเกินไปรวมถึงคุณภาพน�้าอีก

ด้วย	จึงเป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 

จากนานาประเทศ	นอกจากน้ี	 NbS	 ยังน�ามาใช้ใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงจากน�้า

ท่วมและสร้างประโยชน์ด้านอื่นๆ	 เช่น	 การบริการ

เชิงนิเวศ	 (Ecosystem	 service)	 ซ่ึงเป็นแนวคิดใน

การผสมผสานระหว่างประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ	 ส่ิงแวดล้อม	 หรือระบบนิเวศ	

และท�าให้มนุษย์มีชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน	แต่ใน

ปัจจุบันยังเห็นได้ชัดว่ามาตรการที่ใช้ส่ิงก่อสร้างหรือ
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โครงสร้างพื้นฐานสีเทา	 (Grey	 Infrastructure)	ยังคง

เป็นวิธีดั้งเดิมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน	 เนื่องด้วยผลที่ได้

รับมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการด�าเนินการ	อย่างไร

ก็ตาม	รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ยังคงเน้นย�้าการสนับสนุน

แนวคิดการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ	ซึ่งมุ่งเน้นใน

เรื่องโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว	(Green	Infrastructure)	

และประโยชน์จากการบริการเชิงนิเวศ	 (Ecosystem	

service)	ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน

การปรบัตวัของมนุษย์ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 	 (2)	 การส�ารองพื้นที่แม่น�้า	 (Room	 for	 the	

River)	 เนื่องจากเนเธอร์แลนด์มีสภาพภูมิประเทศที่อยู่

ระดับต�่ากว่าน�้าทะเล	 เมื่อเกิดกรณีระดับน�้าทะเลสูงข้ึน

และน�้าท่วมบริเวณปากแม่น�้าในปี	2536	-	2538	รัฐบาล

ต้องอพยพประชากรกว่า	1	ล้านคน	ท�าให้ตระหนัก

ได้ว ่าระบบการบริหารจัดการน�้าของประเทศไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ	จึงได้น�าหลักการ	NbS	 เข้ามา

ปรับใช้ร่วมกับโครงการ	Room	for	the	River	เพื่อการ

เรียนรู้ที่จะอยู่กับน�้า	 โดยริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี	 2549	

–	2558	ครอบคลุมพื้นที่แม่น�้าสี่สาย	ได้แก่	แม่น�้าไรน	์

(Rhine)	แม่น�้าไอส์เซิล	 (Ijssel)	แม่น�้าเลค	 (Lek)	และ

แม่น�้าวาล	 (Waal)	 โดยได้น�าหลักการต่างๆ	มาปรับใช ้

ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่รวม	9	หลักการ	 เพ่ือเพิ่ม

พื้นที่แม่น�า้	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณ

แม่น�้าเพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วม	 ได้แก่	 การท�าให้เขต

ที่ราบลุ่มแม่น�้ามีระดับต�่าลง	การย้ายคันกั้นน�้าไปอยู่ที่

ใหม่	การลดพื้นที่ปิดล้อม	การขุดพื้นผิวของแม่น�า้ให้ลึก

ข้ึน	การเสริมก�าลังคันกั้นน�้า	การลดระดับส่ิงก่อสร้างที่

ยื่นไปในน�้าเพ่ือป้องกันคล่ืน	การน�าส่ิงก่อสร้างหรือสิ่ง

กีดขวางทางไหลน�้าออก	การกักเก็บน�้า	และการสร้าง

ช่องทางระบายน�้าในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น�้า

	 	 การด�าเนินการตามหลักการข้างต้น	นอกจาก

จะเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีให้ปริมาณน�้าหลากสามารถไหลลง

ทะเลได้แล้ว	ยังส่งผลให้พื้นที่บริเวณโดยรอบดีขึ้น	รวม

ถึงทัศนียภาพและภูมิทัศน์มีความสวยงาม	สามารถเป็น

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและส่งผลดีทางด้านเศรษฐกิจ

อีกด้วย	ซึ่งการจะด�าเนินการตามแผนงานดังกล่าวจะ

ส�าเร็จได้รัฐบาลต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน
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	 2)	การประชุมคณะท�างานอาเซียนว่าด้วยการ

จัดการทรัพยากรน�้า	 ครั้งที่	 20	 (20th	Meeting	of	

the	ASEAN	Working	Group	on	Water	Resources	

Management	:	20th	AWGWRM)

	 	 (1)	 การด�าเนินงานภายใต้แผนงาน	Water	

Conservation	 ในกิจกรรม	 ASEAN	Guidelines	

on	Water	 Resources	 Conservation	 โดยกรม

ทรัพยากรน�้าจะพัฒนาข ้อเสนอโครงการร ่วมกับ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	 (Asian	 Institute	of	

Technology:	AIT)	 ในฐานะหน่วยงานท่ีปรึกษาด้าน

วิชาการ	และจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

แหล่งเงินทุนภายนอก

	 	 (2)	 ความคืบหน ้าของโครงการ	 ASEAN	

Groundwater	Management	Program	โดยมกีจิกรรม

ที่เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย	การจัดท�าแบบส�ารวจการ

บริหารจัดการน�า้บาดาล	การจดัการประชมุเชงิวชิาการ/ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ	การจัดตั้งคณะท�างานเพื่อ

ด�าเนินโครงการ	การจัดท�าแผนปฏิบัติงาน	การแลก

เปลี่ยนเทคโนโลยีองค์ความรู้	การฝึกอบรม	การพัฒนา

ฐานข้อมูลน�้าบาดาลระดับประเทศและระดับภูมิภาค

	 	 (3) 	 ผลการจัดการประชุมเชิ งปฏิบัติการ

ว ่ าด ้ วยความ เสี่ ย งและผลกระทบจากภัยแล ้ ง 

ในประเทศอาเซียน	 (International	 Conference	

on	Risks	and	Impacts	from	Extreme	Events	of	

Drought	 in	ASEAN	Countries)	ที่ได้จัดขึ้นระหว่าง

วันที่	7-9	สิงหาคม	2562	ณ	โรงแรมแอมบาสเดอร	์ซิตี้	

จอมเทียน	จังหวัดชลบุร	ี

	 	 (4)	 ความพร้อมของประเทศไทยในการเป็น

ประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท�างาน	AWGWRM	

ครั้งที่	 21	 โดยคาดว่าจะจัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคม-

มิถุนายน	2564	

	 การประชุมคณะท�างานอาเซียนว ่าด ้วยการ

จัดการทรัพยากรน�้า	 ครั้งท่ี	 20	 (20th	Meeting	 of	 

the	ASEAN	Working	Group	on	Water	Resources	

Management:	 20th	 AWGWRM)	 เมื่อวันที่ 	 29	

กรกฎาคม	2563	ผ่านระบบการประชุมทางไกล	(Video	

conference)	โดย	PUB	หน่วยงานน�า้แห่งชาตสิงิคโปร์

เป็นเจ้าภาพ	โดยม	ีดร.อนิทว	ีอคัราช	อธบิดกีรมทรพัยากร

น�้ าแห ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 

เป็นประธานการประชุม	และนายอธิวัฒน์	สุคนธประดิ

ษฐ	รองอธบิดกีรมทรพัยากรน�า้	 เป็นหวัหน้าคณะผูแ้ทน

ไทย	และผูแ้ทนจากประเทศสมาชิกอาเซยีน	9	ประเทศ	

ได้แก่	 ประเทศไทย	บรูไนดารุสซาลาม	สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

สหพันธรัฐมาเลเซีย	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	สาธารณรัฐสิงคโปร์	สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม	 และมีผู ้แทนจากส�านักงาน

เลขาธกิารอาเซยีน	(ASEC)	และหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

เข้าร่วมประชมุ	การประชุมมวีตัถปุระสงค์เพือ่รายงานผล

และหารอืการด�าเนนิงานของคณะท�างานฯ	ประเทศไทย

ได้รายงานความคบืหน้าในการด�าเนนิการ	ดงันี้
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3.6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เ พ่ื อ ร อ ง รั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรพัยากรน�า้
	 กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการโครงการด้านการ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อรองรับการบริหารจัดการทรัพยากร

น�้า	ซึ่งมุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูล

สารสนเทศด้านทรัพยากรน�้าในภาพรวมร่วมกับองค์กร

ต่างๆ	ด้วยข้อมูลที่หลากหลายมิติ	 โดยมีการด�าเนิน

โครงการที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 3.6.1	โครงการดาต้าเลคทรัพยากรน�้า	(DWR	Data	

Lake)

	 3.6.2	 โครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศ

กลาง	(DWR	GIS	Data	System)

	 3.6.3	 โครงการบ�ารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

	 3.6.4	 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบ

คอมพวิเตอร์และเครอืข่ายส�านกังานทรพัยากรน�า้ภาค	1-11

	 3.6.5	การด�าเนินงานแบบ	New	normal	 โดยใช้

เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 (การ

เช่าใช้บริการระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติเพื่อรองรับ

กรณีภาวะเสี่ยงภัยโรคโควิด	19)

	 3.6.1	โครงการดาต้าเลคทรัพยากรน�้า	
(DWR	Data	Lake)
	 กรมทรพัยากรน�า้ในฐานะหน่วยงานหลกัด้านบรหิาร

จัดการทรัพยากรน�้าของประเทศไทย	 ซึ่งมุ ่งพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้าน

ทรพัยากรน�้าในภาพรวมร่วมกับองค์กรต่างๆ	ด้วยข้อมูล 

ที่หลากหลายมิติ 	 และจากข ้อสั่ งการของพลเอก

ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ที่ให้ทุกกระทรวง

ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ด�าเนินการ	โดยมีการแต่งตั้ง	“คณะกรรมการขับเคลื่อน

การด�าเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่	

(Big	Data)	ศูนย์ข้อมูล	(Data	Center)	และคลาวด์คอม

พิวติ้ง	(Cloud	Computing)”	ขึ้น	เพื่อพัฒนาประเทศ

ในด้านต่างๆ	หนึ่งในด้านท่ีส�าคัญและเร่งด่วน	คือ	 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ	 และการเตรียมความพร้อม

เพื่อรับมือภัยธรรมชาติ	ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ 

ข้ามหน่วยงานอย่างบูรณาการ	 เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์	

นอกจากนี้ 	 นายกรัฐมนตรีได ้สั่งการให้หน่วยงาน

ทางด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมได้ร ่วมกันจัดท�าข้อมูล	 Big	 Data	 เพื่อ

ประเมินความต ้องการผลผลิตทางการ เกษตร

และประเมินสถานการณ์น�้า	 โดยให้แต ่ละหน่วย

งานท�าความเข้าใจและหามาตรการเพิ่มเติมเก่ียว

กับข้อมูลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ

และจากการผันน�้า	 เพื่อช่วยเหลือผู ้ประสบปัญหา

อุทกภัยหรือผู ้ เ สียสละเป ็น พ้ืน ท่ีแก ้ม ลิงรองรับ

น�้า	และเพื่อให้เกษตรกรเกิดความพึงพอใจและได้รับ 

การเยียวยาที่เหมาะสม

	 จากนโยบายดังกล่าว	กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนิน

การจัดท�าระบบดาต้าเลคทรัพยากรน�้า	 (DWR	Data	

Lake)	 จ�านวน	 1	 ระบบ	 โดยเป็นข้อมูลขนาดใหญ่	

(Big	Data)	ซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้า	 เพ่ือใช้ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล

ที่จ�าเป็นต่อการบริหารในรูปแบบที่เหมาะสม	 โดย

เฉพาะในกรณีที่เกิดสถานการณ์น�้าท่วม	น�้าแล้ง	 รวม

ทั้งสามารถสนับสนุนและให้บริการข้อมูลทรัพยากรน�้า

ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วแก่หน่วยงานและบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง
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	 3 .6 .2 	 โครงการระบบและบริการ
ภูมิสารสนเทศกลาง	 (DWR	GIS	Data	
System)
	 จากนโยบายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมได้เสนอให้ด�าเนินงานตามนโยบายการจัดตั้ง

ข้อมูลภาครัฐ	 (Government	Data	Center)	 และ

ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการ ขับ เคลื่ อนการบู รณา

การฐานข้อมูลกลางภาครัฐ	 ครั้ง ท่ี	 1/2560	 เมื่อ

วันที่ 	 3	 ตุลาคม	 2560	 ได ้มีมติ เห็นชอบในหลัก

การกรอบ	 (ร ่ าง ) 	 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาศูนย ์

ข ้อมูลภาครัฐ	 และ	 (ร ่าง)	 มาตรฐานบริการศูนย์

ข ้ อมู ลภาครั ฐ 	 รวมทั้ งป ั จจุ บั นทั่ ว โลกมุ ่ ง เน ้ น 

การพัฒนาศูนย์ข ้อมูล	 (Data	 Center)	 เพื่อใช้ใน

หน่วยงานภาครัฐในช่วงระยะเวลาที่ผ ่านมา	 กรม

ทรัพยากรน�้าจึงได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการพัฒนา

ระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลาง	 (DWR	 GIS	

System)	 เพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูล	 (Data	Center)	ทาง

ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์และน�าไปใช้ในการบริหาร

จัดการทรัพยากรน�้าทั่วประเทศได้อย่างเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยให้บริการสืบค้นชั้น

แผนที่ 	 ข ้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรน�้ าและ

ข้อมูลอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 ที่มีการเชื่อมโยงจากหน่วย

งานภายในภาครัฐอื่นและหน่วยงานภายนอกที่เผย

แพร่ข้อมูล	 โดยมุ ่งเน้นการใช้งาน	 การแลกเปล่ียน	

สามารถสืบค ้นข ้อมูลได ้อย ่างสะดวก	 รวดเร็ว	 มี

ประสิทธิภาพ	 สร้างโอกาสในการเข้าถึงแผนที่ภูมิ

สารสนเทศที่หลากหลาย	และภาคประชาชนสามารถ 

ใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง	สามารถ

ให้บริการข้อมูลทรัพยากรน�้าที่ถูกต้องได้มาตรฐานและ

ทันสมัยแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ	ท�าให้เกิด

การบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	กรมทรัพยากรน�้า

มีระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลาง	 (DWR	GIS	

System)	 เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากร

น�้า	 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการข้อมูล 

ภู มิสารสนเทศทรัพยากรน�้ าแก ่หน ่วยงานด ้ าน

ทรัพยากรน�้า	บุคคลท่ีสนใจท่ัวไปได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว	 รวมทั้ง	 การให้บริการภูมิสารสนเทศในรูป

แบบแผนที่ออนไลน์	(Web	Map	Service)	และโปรแกรม

ประยุกต์ทางภูมิสารสนเทศ	 (GIS	Web	Application)	

เพื่อน�าไปวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหาน�้าแล้ง	

น�้าท่วม	คุณภาพน�้า	 ติดตามสภาพล�าน�้าและแหล่งน�้า

ธรรมชาติทางกายภาพ	ท�าให้สามารถเชื่อมโยงกันเพื่อ

ใช้ในการวางแผนป้องกันน�้าท่วม	น�้าแล้ง	น�้าขาดแคลน

ได้อย่างเหมาะสม	ทั้งนี	้ยังเป็นการพัฒนาข้อมูลพื้นฐาน 

การบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรน�า้ของประเทศ	และ

ข้อมูลชั้นข้อมูลแหล่งน�้าให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อ

ก�าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน	(FGDS)
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	 3.6.3	 โครงการบ�ารุงรักษาและเพิ่ม
ประสทิธภิาพระบบคอมพวิเตอร์และเครอืข่าย
	 กรมทรัพยากรน�้าได้น�าวิทยาการและเทคโนโลยี

สารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานในทุกๆ	

ด้าน	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจ	

โดยได้มีการประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิสารสนเทศและ

แบบจ�าลองคณิตศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากร

น�้าเป ็นระบบลุ ่มน�้า	 และพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ามาเป็นล�าดับ	 โดย

มีเป้าหมายให้เป็นระบบสารสนเทศกลางด้านน�้าเชื่อม

โยงเครือข่ายสารสนเทศด้านทรัพยากรน�้าในภาพรวม

ร่วมกับองค์กรต่างๆ	 เมื่อระบบสารสนเทศมีบทบาท

ส�าคัญมากขึ้น	แต่ระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์และ

เครือข่ายที่ส�าคัญและ/หรือระบบและอุปกรณ์ที่ใช้งาน

อยู่ล้าสมัย	และไม่มีความสามารถเพียงพอท่ีจะรองรับ

การใช้งานสารสนเทศของกรมทรัพยากรน�้าที่มีการ

ขยายตัวในการใช้งานเป็นอย่างมากได้อย่างพอเพียง	

นอกจากนี้ยังไม่สามารถรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์แบบ	ซึ่งส่งผลให้กรม

ทรัพยากรน�้ามีความเส่ียงอย่างมากในการสูญหายของ

ข้อมูลจากระบบแอพพลิเคชั่นหลักและส่งผลกระทบ

ต่อการปฏบิตังิานของทกุหน่วยงานในกรมทรพัยากรน�า้

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	กรมทรัพยากรน�้า

ได้ด�าเนินการบ�ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร	์

ระบบบริหารและจัดการดูแลระบบเครือข่าย	ปรับปรุง	

บ�ารุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ	ระบบป้องกัน

และตรวจสอบไวรัส	ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลส�ารอง

และอัพเดตข้อมูลการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกัน 

ภยัคกุคาม	เปล่ียนทดแทนอปุกรณ์และเพิม่ประสทิธภิาพ

การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

ให้มปีระสทิธภิาพ	รวมถึงศกึษาทบทวนปรบัปรงุนโยบาย

ด้านสารสนเทศ	และฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ

การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้นให้กับเจ้า

หน้าทีก่รมทรพัยากรน�า้	 ซ่ึงส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์

และเครือข่ายสารสนเทศทรัพยากรน�้าสามารถท�างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวดเร็ว	 ถูกต้อง	 ปลอดภัย	

สอดคล้องกบัเทคโนโลยแีละมาตรฐานทีเ่ปลีย่นแปลงไป	 

สามารถรองรับการใช้งานสารสนเทศทรัพยากรน�้า 
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อยู่ตลอดเวลา	อีกทั้ง	สามารถช่วยให้ประชาชน	องค์กร

ที่เก่ียวข้องและบุคลากรกรมทรัพยากรน�้าสามารถ 

ใช้ประโยชน์จากข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบคอมพวิเตอร์

และเครือข่ายของกรมทรัพยากรน�้าได้อย่างสะดวก	 

มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ตลอดเวลา

ในปัจจุบันมีเพียงคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต�่า	และ

ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่รองรับการใช้งานระบบ

สารสนเทศของส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค	1-11	ที่

มีความต้องการในการตอบสนองของระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ต่อการเรียกใช้งานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น	 และ

ขาดความพร้อมต่อการใช้งาน	มีผลท�าให้เกิดความล่าช้า 

ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ท�าให้ไม่สามารถรองรับ

การท�างานด้านทรัพยากรน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 

ที่ผ่านมาได้ด�าเนินการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือข่ายส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค	1–11	แล้วบาง

ส่วน	แต่ยังขาดการบ�ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้

ระบบสารสนเทศของส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค	

1-11	 ไม่สามารถท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	

และมีความช�ารุดบกพร่องในการใช้งาน	 ซ่ึงเจ้าหน้าที่

ของส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค	 ไม่สามารถดูแลและ

แก้ไขได้	ท�าให้ไม่สามารถให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ของ

ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาคได้มีประสิทธิภาพ	 ดังนั้น	

จึงมีความจ�าเป็นในการด�าเนินการโครงการพัฒนา

และบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค	 1–11	 เพ่ือให้สามารถ

รองรับการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศที่จะ

พัฒนาเพิ่มเติมขึ้นในอนาคตได้	 และสามารถรองรับ

ระบบสารสนเทศต่างๆ	ได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	กรมทรัพยากรน�้าได้

ด�าเนินการบ�ารุงรักษาสายสัญญาณ	UTP	ส�านักงาน

ทรัพยากรน�้าภาค	1-11	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	

ระบบบริหารและจัดการดูแลระบบเครือข่าย	ปรับปรุง	

บ�ารุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ	ระบบป้องกัน

และตรวจสอบไวรัส	รายงานการเก็บรักษาข้อมูลจราจร

คอมพิวเตอร์	 ตาม	พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยว

กับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.2560	 ศึกษาทบทวนปรับปรุง

นโยบายด้านสารสนเทศ	และฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้

เกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่ายเบื้องต้น	ทั้งนี้	 ส่ง

	 3.6.4	 โครงการพัฒนาและบริหาร
จัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค	1-11
	 กรมทรัพยากรน�้ามีการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากร

น�้าเพื่อการบริหารจัดการน�้ามาเป็นล�าดับ	 โดยมีเป้า

หมายให้เป็นระบบสารสนเทศกลางของประเทศเชื่อม

โยงเครือข่ายสารสนเทศด้านทรัพยากรน�้าในภาพรวม

ร่วมกับองค์กรต่างๆ

	 โดยระบบคอมพิ ว เตอร ์ และ เครื อข ่ ายของ

ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค	1-11	 เป็นระบบเครือข่าย 

ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานส่วนกลางผ่านระบบเครือข่าย	

internet/intranet	ซึ่งอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้งานอยู ่
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ผลให้ประชาชน	องค์กรที่เกี่ยวข้องและบุคลากรกรม

ทรพัยากรน�า้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูสารสนเทศ 

ผ่านระบบคอมพวิเตอร์และเครอืข่ายของกรมทรพัยากรน�า้ 

ได้อย่างสะดวก	มปีระสทิธภิาพและเชือ่ถอืได้ตลอดเวลา

หน้าที่กรมทรัพยากรน�้าสามารถประชุม/อบรม/

สัมมนา	 และติดตาม/รายงานผลการปฏิบั ติงาน

ภายในที่พักได้	 ตลอดจนเป็นการลดความเสี่ยงต่อ 

การติดต่อโรคโควิด	19	ตามมาตรการเว้นระยะห่างทาง

สังคม	(Social	distancing)

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	กรมทรัพยากรน�้า	

ได้ใช้ระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติ	 ด้วยโปรแกรม	

ZOOM	ส�าหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	

เช่น	การประชุม	อบรม/สัมมนา	และติดตาม/รายงาน

ผลการปฏิบัติงาน	 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด	19

	 3 .6 .5 	 การด�า เนินงานแบบ	 New	
normal	โดยใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน	(การเช่าใช้บริการระบบ
ประชุมทางไกลอัตโนมัติเพ่ือรองรับกรณี
ภาวะเสี่ยงภัยโรคโควิด	19)
	 กรมทรัพยากรน�้ าได ้ด�าเนินการเตรียมความ

พร้อมการรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิ ด 	 19 	 เพื่ อ ให ้ การปฏิบั ติ ง านของกรม

ทรัพยากรน�้าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง	 ไม่

ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน	และการ

บริหารงบประมาณ	 โดยการเช ่าใช ้บริการระบบ

ประชุมทางไกลอัตโนมัติ เพื่ อรองรับกรณีภาวะ

เสี่ยงภัยโรคโควิด	 19	 เพื่อให ้ผู ้บริหารและเจ ้า
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ส่วนที่ 3
รายงานการเงนิ





รายงานงบการเงิน
กรมทรัพยากรน�า้

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	(หน่วย	:	บาท)

2563
2562

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน

	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 34,789,134.96 26,305,558.02

	ลูกหนี้ระยะสั้น 162,661,368.27 127,065,090.84

	วัสดุคงเหลือ 20,310,676.05 19,712,416.08

	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 52,881.41 59,400.07

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 217,814,060.69 173,142,465.01

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 2,409,705,863.96 2,425,126,367.48

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

	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,118,245.35 5,021,995.05

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

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

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

หมายเหตุ	งบแสดงฐานะการเงินนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรับรองจากส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
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กรมทรัพยากรน�า้
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย	:	บาท)

2563
2562

(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน

	เจ้าหนี้การค้า 124,562,363.68 13,514,678.79

	เจ้าหนี้ระยะสั้น 7,577,976.48 5,116,546.24

	เงินรับฝากระยะสั้น 72,196,637.12 47,684,863.93	

	หนี้สินหมุนเวียนอื่น 308,700.00	 4,543.74

 รวมหนี้สินหมุนเวียน 204,645,677.28 66,320,632.70

 หนี้สินไม่หมุนเวียน

	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 10,744,180.58 10,182,675.50

	เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 3,100,000.00 3,100,000.00

	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 13,844,180.58 13,282,675.50

รวมหนี้สิน 218,489,857.86 79,603,308.20

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 34,912,039,245.53 37,196,367,144.46

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

	ทุน 451,953,929.02 451,953,929.02

	รายได้สูง/(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 34,460,085,316.51 36,744,413,215.44

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 34,912,039,245.53 37,196,367,144.46

หมายเหตุ	งบแสดงฐานะการเงินนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรับรองจากส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
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กรมทรัพยากรน�า้
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย	:	บาท)

2563
2562

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

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

	รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล - 127,263,793.25

	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 114,840.00 -

	รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 3,692,964.35 13,829,358.70

	รายได้อื่น 25,091,641.66 1,570,402.59

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

ค่าใช้จ่าย

	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 838,079,105.33 840,928,384.95

	ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 345,450,329.56 327,778,919.08

	ค่าตอบแทน 15,921,922.00 	16,137,116.00

	ค่าใช้สอย 205,578,063.66 285,037,908.75

	ค่าวัสดุ 44,759,648.30 35,234,668.34

	ค่าสาธารณูปโภค 32,602,600.71 33,706,163.00

	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 4,078,998,820.31 4,529,896,423.28

	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 1,164,360,626.60 1,106,346,393.68

	ค่าใช้จ่ายอื่น 19,526,657.01 1,237,374.67

รวมค่าใช้จ่าย 6,745,277,773.48 7,176,303,351.75 

รายได้สูง/(ต�า่)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (2,284,327,898.93) (956,595,572.00)

หมายเหตุ	งบแสดงฐานะการเงินนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรับรองจากส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
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ส่วนที่ 4
ผลงานส�าคญัอืน่





	 โครงการจิตอาสา“เราท�าความ	ดี	ด้วยหัวใจ”สมเด็จ

พระเจ ้าอยู ่หัวทรงห่วงใยและค�านึงถึงความอยู ่ด	ี 

มีสุขของประชาชนเป็นส�าคัญ	และพระองค์มีพระราช

ปณิธานแน่วแน่ที่จะท�าให้ประเทศชาติ	มั่นคง	ประชาชน 

มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ด้วยมีพระราชประสงค์ท่ีจะ

สืบสาน	 รักษา	ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริในการบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้ประชาชน	 เพ่ือ

การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

	 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานแบ่งเป็น	3	ประเภท	

คือ	 จิตอาสาพัฒนา	 จิตอาสาภัยพิบัติ	 และจิตอาสา

เฉพาะกิจ	มีรายละเอียดในการปฏิบัติกิจกรรม	ดังนี้

	 1)	 จิตอาสาพัฒนา	 ได ้แก ่	 กิจกรรมจิตอาสา

พระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของ

แต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน	

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์	 การอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การอ�านวยความสะดวก	

และความปลอดภัยในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 การ

ประกอบอาชีพ	รวมทั้งการสาธารณสุข	

	 2)	 จิตอาสาภัยพิบัติ	 ได้แก่	 กิจกรรมจิตอาสา

พระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจ	และเตรียม

การรองรบัภยัพบิตั	ิท้ังทีเ่กดิจากธรรมชาต	ิและท่ีเกดิจาก

1. โครงการจิตอาสา 

“เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ”

สาเหตอุืน่ๆ	ทีส่่งผลกระทบต่อประชาชนในพืน้ทีโ่ดยรวม 

และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว	 เช่น	อุทกภัย	วาตภัย	

อคัคภียั	เป็นต้น

	 3)	 จิตอาสาเฉพาะกิจ	 ได้แก่	 กิจกรรมจิตอาสา

พระราชทานทีม่วีตัถปุระสงค์ให้ปฏบิตัใินงานพระราชพธิี 

หรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ	 เป็นการใช้ก�าลังพล

จิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ในการช่วยเหลือหรืออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ที่มาร่วมงาน	รวมทั้งการเตรียมการ	การเตรียมสถานที่

และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธี	

และการเสด็จนั้นๆ	ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	

	 ในปี	พ.ศ.	2563	กรมทรัพยากรน�้า	โดยหน่วยงานใน

สังกัดส่วนกลางและส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค	1-11 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา	 “เราท�าความ	 ดี	 ด้วย

หัวใจ”	อย่างต่อเนื่อง	 เช่น	การอนุรักษ์ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม	กิจกรรมท�าความสะอาดสถานท่ีสาธารณะ	

ท�าความสะอาดแม่น�้าคูคลอง	ก�าจัดผักตบชวา	วัชพืช	

ปรับปรุงภูมิทัศน์	ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา	กิจกรรม

การรณรงค์	ลดรับ	ลดให้	ลดใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว

และกล่องโฟม	
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กรมทรัพยากรน�้าเดินหน้ากิจกรรม 
“ ท� า ค ว า ม ดี ด ้ ว ย หั ว ใ จ  ล ด ภั ย ส่ิ ง
แวดล้อม” ปี 2 
	 กรมทรัพยากรน�้าจัดกิจกรรม	 “ท�าความดีด้วย

หัวใจ	ลดภัยสิ่งแวดล้อม”	รณรงค์การลดและคัดแยก

ขยะภายในกรมทรัพยากรน�้า	 เมื่อวันที่	 21	มกราคม	

2563	 โดยมี	 นายภาดล	 ถาวรกฤชรัตน ์ 	 อธิบด ี

กรมทรัพยากรน�้าเป็นประธานการจัดกิจกรรม	 ซ่ึง

กรมทรัพยากรน�้าได้ก�าหนดให้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของ

มาตรการการ	ลด	ละ	เลิก	ใช้ถุงพลาสติกและโฟม	โดย

พร้อมเพรียงกันทั้งกรมทรัพยากรน�้าส่วนกลาง	และ

ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค	1-11	 เพื่อลดปริมาณขยะ

ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น�้ า ร ่ ว ม กิ จ ก ร ร ม 
“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ร่วมใจ ต้านภยัโควดิ 19”
	 เมื่อวันที่	 18	พฤษภาคม	2563	นายวราวุธ	ศิลป

อาชา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	น�าคณะผู้บริหารกระทรวงฯ	และเจ้า

หน้าที่ส�านักงานเขตห้วยขวาง	มอบถุงสิ่งของบรรเทา

ทุกข์ผู้ประสบภัยโควิด	19	ของใช้จ�าเป็นส�าหรับผู้ป่วย

ติดเตียงตามบ้านเรือนชุมชนร่วมใจพิบูล	 2	และร่วม

กันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา	 เก็บขยะบริเวณริมคลอง

ลาดพร้าว	ในการนี้	กรมทรัพยากรน�้า	น�าโดยนายภาดล	

ถาวรกฤชรัตน์	อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า	พร้อมด้วยเจ้า

หน้าที่กรมทรัพยากรน�้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

	 เมื่อวันที่	17	มิถุนายน	2563	นายภาดล	ถาวรกฤช

รัตน์	อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า	พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีกรม

ทรัพยากรน�า้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา	เพื่อช่วยบรรเทา

ความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงที่มีสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	ณ	

ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน	 ชุมชนริมทางรถไฟ

มักกะสัน	แขวงมักกะสัน	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร
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กรมทรัพยากรน�้าร ่วมกิจกรรมจิต
อาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... 
เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั 28 กรกฎาคม 2563
	 เม่ือวันที่	 28	กรกฎาคม	2563	นายวราวุธ	ศิลป

อาชา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 น�าคณะผู ้บริหารกระทรวงฯ	 และ

เจ้าหน้าที่	 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา	“ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่ม

พระบารมี...	 เราสร้างไปด้วยกัน”	 เนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

28	 กรกฎาคม	 2563	ณ	ท้องสนามหลวง	 โดยจัด

นิทรรศการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ซึ่ง

ได้น้อมน�าศาสตร์พระราชา	สืบสาน	รักษา	ต่อยอด	มา

เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชน	อาทิ	การจัดการ

ขยะพลาสติก	การแจกพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ประชาชนที่มา

ร่วมงาน	การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ	 สัตว์ป่า	และสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	

ในการนี้	กรมทรัพยากรน�า้	น�าโดยนายภาดล	ถาวรกฤช

รัตน์	อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า	พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีกรม

ทรัพยากรน�า้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
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2.1 การติดตามและขับเคลื่อนการ
ด�าเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระ
ราชด�าริ

วนัที ่25 – 26 ธันวาคม 2562 
	 ผู้บริหารและบุคลากรกรมทรัพยากรน�้าร่วมลงพื้น

ที่ติดตามการด�าเนินงานร่วมกับคณะอนุกรรมการ

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริพื้นที่ภาคใต้	 โครงการอ่างเก็บน�้าคลองสังข์ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 และโครงการบรรเทา

อุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริ	จังหวัดนครศรีธรรมราช	

2. กรมทรัพยากรน�้า
ร่วมสนับสนุนงานตามพระราชด�าริ

วนัที ่21 – 22 พฤศจกิายน 2562
	 ผู้บริหารและบุคลากรกรมทรัพยากรน�้าร่วมลงพื้น

ท่ีติดตามการด�าเนินงานร่วมกับคณะอนุกรรมการ

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริพื้นที่ภาคเหนือ	 โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยไฟ 

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 ต�าบลภูชาง	 อ�าเภอภู

ชาง	 จังหวัดพะเยา	 และโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยร ู

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ต�าบลภูชาง	อ�าเภอภูปง	

จังหวัดพะเยา
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วนัที ่15 มกราคม 2563
	 ผู้บริหารและบุคลากรกรมทรัพยากรน�้าร่วมลงพื้น

ท่ีติดตามการด�าเนินงานร่วมกับคณะอนุกรรมการ

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โครงการอ่าง

เก็บน�้าห้วยวังเงียงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอ

ภูหลวง	จังหวัดเลย

วนัที ่22 – 23 มกราคม 2563
	 ผู้บริหารและบุคลากรกรมทรัพยากรน�้าร่วมลงพื้น

ที่ติดตามการด�าเนินงานร่วมกับคณะอนุกรรมการ

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี	

โครงการสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยท่าเดื่ออันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	 ต�าบลนิคมกระเสียว	 อ�าเภอด่านช้าง	

จังหวัดสุพรรณบุรี	 และโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยป่าไร่

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ต�าบลหนองปรือ	จังหวัด

กาญจนบุรี
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วนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2563
	 ผู้บริหารและบุคลากรกรมทรัพยากรน�้าร่วมลงพื้น

ท่ีติดตามการด�าเนินงานร่วมกับคณะอนุกรรมการ

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริพื้นที่ภาคกลาง	 โครงการฝายทดน�้าวังครก 

พร้อมระบบส่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ต�าบล

บ้านคา	อ�าเภอบ้านคา	จังหวัดราชบุรี
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วนัที ่21 กมุภาพนัธ์ 2563
	 ผู้บริหารและบุคลากรกรมทรัพยากรน�้าร่วมลงพื้น

ท่ีติดตามการด�าเนินงานร่วมกับคณะอนุกรรมการ

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โครงการระบบ

ประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริ	 โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยไฮอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	อ�าเภอโพธิ์ตาก	จังหวัดหนองคาย
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วนัที ่26 – 27 กุมภาพนัธ์ 2563
	 ผู้บริหารและบุคลากรกรมทรัพยากรน�้าร่วมลงพื้น

ที่ติดตามการด�าเนินงานร่วมกับคณะอนุกรรมการ

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริพื้นที่ภาคใต้	 โครงการระบบประปาโรงเรียน

อนุบาลมุสลิมสตูลอันเนื่ องมาจากพระราชด� าริ	

โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง	16	อันเนื่องมา

จากพระราชด�าริ	 และโครงการฝายคลองท่าแพรอัน

เนื่องมาจากพระราชด�าริ	ต�าบลควนโคน	จังหวัดสตูล

วนัที ่28 สงิหาคม 2563
	 ผู้บริหารและบุคลากรกรมทรัพยากรน�้า	 เข้าร่วม

ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการด�าเนินงานร่วมกับ

คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่ภาคใต้	 เขตพื้นที่

จังหวัดพัทลุง	 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าบ้านเหมือง

ตะกั่วพร้อมระบบส่งน�้าและอาคารประกอบอันเนื่องมา

จากพระราชด�าริ	และโครงการอ่างเก็บน�้าคลองป่าบอน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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วนัที ่17 – 18 กนัยายน 2563
 ผู้บริหารและบุคลากรกรมทรัพยากรน�้า	 เข้าร่วม

ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการด�าเนินงานร่วมกับ

คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด�าริในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบ

ส่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ต�าบลสมเด็จเจริญ	

โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยกระพร้อยอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริ	 และโครงการฝายทดน�้าบ้านหนองแดงอัน

เนื่องมาจากพระราชด�าริ	
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วนัที ่23 กนัยายน 2563
		 ผู ้บริหารและบุคลากรกรมทรัพยากรน�้าเข้าร่วม

ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการด�าเนินงานร่วมกับ

คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	โครงการผันน�้าไป

เติมอ่างเก็บน�้าบึงกระโตนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 

ต�าบลประทาย	อ�าเภอประทาย	จังหวัดนครราชสีมา	

และโครงการขุดสระน�้าบ้านถ่ัวแปบพร้อมก่อสร้าง

อาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ต�าบล

มะค่า	อ�าเภอโนนสูง	จังหวัดนครราชสีมา
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2.2 การประชมุคณะกรรมการตดิตามและขบัเคลือ่นโครงการอนัเนือ่งมา
จากพระราชด�าร ิครัง้ที ่2/2563

	 ผู้บริหารและบุคลากรกรมทรัพยากรน�้าเข้าร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	ครั้งท่ี	2/2563	 เมื่อวันที	่

15	กันยายน	2563	ณ	ห้องประชุม	101	ส�านักงานคณะ

กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชด�าริ
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3. การประชุม อบรม สัมมนา 
ศกึษาดงูาน ด้านทรัพยากรน�า้

กรมทรัพยากรน�้าให้การต้อนรับคณะ 
ผู้เข้าอบรมของหลักสูตร “นักบริหาร
ระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)  
รุน่ที ่9”
	 กรมทรัพยากรน�้า	 โดยนายมงคล	หลักเมือง	 ผู ้

อ�านวยการศูนย ์ป ้องกันวิกฤติน�้า	 และเจ ้าหน้าท่ี 

กรมทรัพยากรน�้าให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมของ

หลักสูตร	“นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ	(นสช.)	 

รุ่นที่	9”	เมื่อวันที่	6	พฤศจิกายน	2562	ณ	ศูนย์เมขลา	

กรมทรัพยากรน�้า	 เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน	

พร้อมฟังบรรยายสรุปในประเด็นเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรน�้า	
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กรมทรัพยากรน�้าให้การต้อนรับคณะ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
	 น ายธ เนศพล 	 ธน บุณยวัฒน ์ 	 เ ล ข านุ ก า ร

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 และคณะ	 ประชุมพิจารณาแนวทาง

ปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้างและติดตาม

เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี	 พ.ศ.	 2562	

เมื่อวันที่ 	 8	 มกราคม	 2563	 ณ	 กรมทรัพยากร

น�้ า 	 โดยมี 	 นายภาดล	 ถาวรกฤชรั ตน ์ 	 อธิบดี

กรมทรัพยากรน�้ า 	 คณะผู ้บริหารกรมทรัพยากร

น�้า	 และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม	 พร้อมกันนี้ 

ได้เข้าตรวจเยี่ยมการท�างานของศูนย์เมขลาด้วย
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กรมทรัพยากรน�้าให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดล้อม พร้อมคณะผูบ้รหิารกระทรวงฯ 

	 นายวราวธุ	ศลิปอาชา	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และคณะผู้

บรหิารกระทรวงฯ	ประชมุและมอบนโยบายแก่กรม

ทรพัยากรน�า้	เมือ่วนัที	่6	กมุภาพนัธ์	2563	ณ	กรม

ทรพัยากรน�า้	โดยม	ีนายภาดล	ถาวรกฤชรตัน์	อธบิดี

กรมทรัพยากรน�้า	คณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน�้า	

และเจ้าหน้าทีใ่ห้การต้อนรบั	พร้อมกนัน้ีได้เข้าตรวจ

เยีย่มการท�างานของศนูย์เมขลาด้วย	
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กรมทรัพยากรน�้าให้การต้อนรับกรม
ทรพัยากรธรณี 
	 กรมทรัพยากรน�้า	 โดยนายมงคล	หลักเมือง	 ผู ้

อ�านวยการศูนย ์ป ้องกันวิกฤติน�้า	 และเจ ้าหน้าท่ี 

กรมทรัพยากรน�้าให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรม

ทรัพยากรธรณี	จ�านวน	20	คน	เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	

2563	ณ	ศูนย์เมขลา	กรมทรัพยากรน�้า	 เพื่อเข้าศึกษา

ดูงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเฝ้าระวัง

ติดตามสถานการณ์	และการบริหารจัดการภัยพิบัติน�้า	

 

กรมทรัพยากรน�้าร่วมประชุมติดตาม
สถานการณ์และผลกระทบจากพายโุนอลึ
	 กรมทรัพยากรน�้า	 โดย	นายภาดล	ถาวรกฤชรัตน	์

อธบิดกีรมทรพัยากรน�า้	และเจ้าหน้าทีก่รมทรพัยากรน�า้	 

เข ้ าร ่วมการประชุมกองบัญชาการป ้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	 (บกปภ.ช.)	 เพื่อติดตาม

สถานการณ์และผลกระทบจากพายุโนอึล	เม่ือวันที่	19	

กันยายน	2563	ณ	ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	 กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย	 โดยกรมทรัพยากรน�้าเสนอข้อมูล

ด้านบริหารจัดการน�้า	ประกอบด้วย	การเตือนภัยของ

สถานีตรวจวัดต่างๆ	ของกรมทรัพยากรน�า้	ความพร้อม

ด้านเครื่องมือ	เครื่องจักร	อุปกรณ์	และแผนการปฏิบัติ

งานในภาวะน�้าท่วมของกรมทรัพยากรน�้า	รวมทั้งการ

ติดตามสถานการณ์ในระดับพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร	

ขอนแก่น	อุบลราชธานี	ศรีสะเกษ	และร้อยเอ็ด
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4. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ
กรมทรัพยากรน�้า

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	กรมทรัพยากรน�้าได้

รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก	ดังนี้

 1) รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิ
มนษุยชน ประจ�าปี 2563
หน่วยงานมอบรางวัล	:	กระทรวงยุติธรรม

ผู้มอบรางวัล	 :	นายสมศักดิ์	 เทพสุทิน	รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม

วันที่รับมอบรางวัล	:	25	กันยายน	2563	

ประเภทรางวลัทีไ่ด้รบั	:	องค์กรต้นแบบด้านสทิธมินษุยชน	

(รางวลัชมเชย)	ประเภทภาครฐัส่วนกลาง
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 2) รางวลัเลิศรฐั ประจ�าปี พ.ศ. 2563 
สาขาการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม  
ผลงาน “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่ง
น�้าพร้อมระบบกระจายน�้าเพื่อการท่อง
เทีย่ว อ�าเภอสร้างคอม จงัหวดัอดุรธาน”ี
หน่วยงานมอบรางวัล	:	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ	(ก.พ.ร.)

ผู้มอบรางวัล	:	นายวิษณุ	เครืองาม	รองนายกรัฐมนตรี

วันที่รับมอบรางวัล	:	16	กันยายน	2563	

ประเภทรางวัลที่ได้รับ	 :	 ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผล

ประชาชนมีส่วนร่วม	(Effective	Change)	ระดับดี
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 3 )  ร า ง วั ล ต ร า สั ญ ลั ก ษ ณ ์  
G – Green ระดับประเทศ ประจ�า
ป ี  2 5 6 2  โ ค ร ง ก า ร ส� า นั ก ง า น 
สีเขียว (Green Office) 
หน่วยงานมอบรางวัล	 :	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้มอบรางวัล	:	นายรัชฎา	สุริยกุล	ณ	อยุธยา	อธิบดีกรม

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันที่รับมอบรางวัล	:	16	ธันวาคม	2562	

ประเภทรางวัลที่ได้รับ	 :	ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค	5	

ได้รับรางวัลระดับดีมาก	(เงิน)	

ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค	10	และ	11	 ได้รับรางวัล

ระดับดี	(ทองแดง)
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5. กรมทรพัยากรน�า้ร่วมลงนาม 
MOU กบัหน่วยงานต่างๆ

ด้านน�้าที่มีประสิทธิภาพ	พร้อมสนับสนุนการด�าเนิน

โครงการของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

ประเทศในภาพรวม	 โดยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ	

กับหน่วยงานต่างๆ	ดังนี้

 1) กรมพัฒนาที่ดิน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ	

เมื่อวันที่	 11	มิถุนายน	2563	ณ	ลานอเนกประสงค์	

ชั้น	9	กรมทรัพยากรน�้า	ลงนามโดย	นางสาวเบญจพร	

ชาครานนท์	 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและนายภาดล	 

ถาวรกฤชรัตน์	อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า

	 ก า รพัฒนาศั กยภาพในการบริ ห า รจั ดการ

ทรัพยากรน�้าของประเทศ	โดยการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	 เป็นกลไกส�าคัญในการ

ขับเคลื่อนให้ภารกิจของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น	ยึดหลักการผสานประโยชน์และความช�านาญ

ซึ่งกันและกัน

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	กรมทรัพยากรน�้าได้

จัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 ระหว่าง

กรมทรัพยากรน�้ากับหน่วยงานภายนอก	 เพื่อสร้าง

ความร่วมมือพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	งานวิชาการ	

เทคโนโลยี	 การอนุรักษ์	 ฟื ้นฟู	 และพัฒนาแหล่งน�้า	

ระบบนิเวศ	และความหลากหลายทางชีวภาพ	ข้อมูล

สารสนเทศ	สนับสนุนและให้บริการแผนท่ีและ/หรือ

ข้อมูลทางแผนที่	ร่วมกันวิจัย	วิเคราะห์ศักยภาพของน�้า

ต้นทุนและความต้องการใช้น�้าให้เกิดความสมดุลอย่าง

เหมาะสมและย่ังยืน	และน�าไปสู่การก�าหนดนโยบาย 
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 2) กรมป่าไม้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ	 เมื่อ

วันที่	 10	สิงหาคม	2563	ณ	ลานอเนกประสงค์	 ชั้น	

9	กรมทรัพยากรน�้า	ลงนามโดย	นายอรรถพล	 เจริญ

ชันษา	อธิบดีกรมป่าไม้	และนายภาดล	ถาวรกฤชรัตน์

อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า	

 3) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ	 เมื่อวันที่	 31	สิงหาคม	

2563	ณ	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	ลง

นามโดย	นายธัญญา	 เนติธรรมกุล	อธิบดีกรมอุทยาน

แห่งชาติ	 สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	และนายภาดล	ถาวร

กฤชรัตน์	อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า	
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 4) ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึก

ข้อตกลงฯ	 เมื่อวันที่ 	 8	 กันยายน	 2563	 ณ	 ลาน

อเนกประสงค์	 ชั้น	 9	กรมทรัพยากรน�้า	 ลงนามโดย	 

นายปกรณ์	อาภาพันธุ์	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 (องค์การมหาชน)	

และนายภาดล	ถาวรกฤชรัตน์	อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า	

 5)  โครงการยุทธการหน ่วงน�้ า ในแผ ่นดิน 

เขลางค์นคร ลุ่มน�้าวัง จังหวัดล�าปาง กรมทรัพยากรน�้า 

ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ	เมื่อวันที	่23	กันยายน	

2563	ณ	ห้องประชุมใหญ่	องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ล�าปาง	ลงนามโดย	นางสุพรรณี	สุขสันต์รุ่งเรือง	ปฏิบัติ

หน้าที่	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง	และ

นายภาดล	ถาวรกฤชรัตน์	อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า	โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการท�างานของหน่วยงาน

และก�าหนดแผนงานการชะลอน�้า	หน่วงน�้าเก็บน�้าส่วน

เกินไว้ใช้ในแผ่นดินให้มากที่สุด	อันจะน�าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง	ปัญหาไฟป่า	หมอกควันอย่างยั่งยืนใน

พื้นที่นอกเขตชลประทานของจังหวัดล�าปางต่อไป
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6. กิจกรรมเด่น
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	 1)	 บริษัท	 ไทย	 ไวร์ร่ิง	 ซิสเต็ม	 จ�ากัด	 เป็นหนึ่ง

ในภาคเอกชนที่แสดงเจตจ�านงในการท�าประโยชน์ 

เพื่อสังคม	 โดยการสนับสนุนกล่องกระชุหิน	 (กล่อง	

Gabion)	จ�านวน	2,500	กล่อง	 เป็นเงินประมาณ	1	

ล้านบาท	 เพื่อใช้ในการท�ากิจกรรมสนับสนุนกิจกรรม

เครือข่ายประชาชนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	เช่น	การสร้างฝายและการป้องกันการ

ชะลอและการกัดเซาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น�า้	คู	คลอง	

เอกชนร่วมสนับสนุนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และพฒันาแหล่งน�า้ของกรมทรพัยากรน�า้
	 จากภารกิจการด�า เนินงานต ่างๆ	 ท่ีผ ่ านมา	 

กรมทรัพยากรน�้ าได ้รับความร ่วมมือจากพี่น ้อง

ประชาชน	ภาครัฐ	หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น	และ

ภาคเอกชน	ในการด�าเนินโครงการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และ

พัฒนาแหล่งน�้า	 โดยเฉพาะในพื้นที่ต้นน�้า	หลายภาค

ส่วนได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกป้อง

รักษาระบบนิเวศแหล่งน�้า	โดยเมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	

2563	หน่วยงานเอกชนได้ให้การสนับสนุนงานอนุรักษ์	

ฟื้นฟู	และพัฒนาแหล่งน�้าของกรมทรัพยากรน�้า	ดังนี้
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	 2) 	 บริษัท	 พี ที ที 	 โกลบอล	 เคมิคอล	 จ�ากัด	

(มหาชน)	หรือ	GC	 เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานเอกชนที่มี 

ความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรต้นแบบของการด�าเนิน

งานที่เป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งบริษัท 

มีนโยบายและระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

แบบบูรณาการ	ทั้งด้านพลังงาน	อากาศ	น�้า	และของ

เสีย	 รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามแนวคิด	

Circular	 Economy	 ส�าหรับด้านทรัพยากรน�้าน้ัน

บริษัทได้สนับสนุนการอนุรักษ์พื้นท่ีต้นน�้าอย่างยั่งยืน

และการจัดการน�้าเพื่อชุมชน	 โดยได้สนับสนุนน�้าด่ืม

บรรจุขวด	จ�านวน	100,000	ขวด	ให้กับกรมทรัพยากร

น�้าเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�้าดื่มสะอาดให้

กับประชาชนในช่วงภัยแล้งและอุทกภัย
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมส่งมอบระบบน�้า โครงการ
พฒันาแหล่งน�า้ 3 ต�าบลต้นแบบการแก้
วกิฤตนิ�า้ท่วม น�า้แล้ง อย่างเป็นระบบ ใน
พืน้ทีจ่งัหวดัพจิติรและพษิณโุลก
	 เมื่อวันที่	 30	พฤษภาคม	2563	นายวราวุธ	ศิลป

อาชา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 ส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน�้า	 3	

ต�าบล	 แก้วิกฤติน�้าท่วม	 น�้าแล้ง	 อย่างเป็นระบบ

ในพื้นที่ต�าบลป่ามะคาบ	 ต�าบลท่าฬ่อ	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดพิจิตร	 และต�าบลไผ่ล้อม	 จังหวัดพิษณุโลก	

พร้อมให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน

ท้องถิ่นร่วมบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน	 โดยกรม

ทรัพยากรน�้าได้ใช้หลักการโครงการแก้มลิง	 โครงการ

อ่างพวง	 โครงการประตูระบายน�้า	 โครงการระบบ

เครือข่ายน�้า	 มาเป็นแนวทางในการอนุรักษ์	 ฟื ้นฟู	

และพัฒนาแหล่งน�้า	 เพื่อบรรเทาปัญหาการ

ขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค	และบรรเทาปัญหา 

น�้าท่วม	 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่โครงการ	

และเพิ่มแหล่งน�้าต้นทุนส�าหรับท�าการเกษตร	ซึ่ง

กรมทรัพยากรน�้าได้น�านวัตกรรมการสูบส่งน�้า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	และเทคโนโลยีการเก็บ

ส�ารองน�้าในถังทรงแคปซูลขนาดใหญ่	 ทนทาน

ต่อแดด	ลม	ฝน	และทนแรงดันสูง	 สามารถติด

ตั้งได้อย่างรวดเร็ว	 เพื่อส่งน�้าและกระจายน�้าไป

ยังพ้ืนท่ีเพาะปลูกของประชาชนได้ใช้น�้าอย่าง

ทั่วถึง	 คาดว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จาก

โครงการฯ	จ�านวน	3,332	ครัวเรือน	พื้นที่ได้รับ

ประโยชน์	 รวมทั้งส้ิน	49,936	 ไร่	ยกระดับราย

ได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน	รวมถึงการส่ง

เสริมให้ชุมชนในพื้นที่ทั้ง	3	ต�าบล	ร่วมกันอนุรักษ์

และฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน�้า	 ให้ใช้น�้าอย่างรู้คุ้ม

ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
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	 ในการนี้ 	 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้มอบถงุ

ปันสุขให้ผูแ้ทนองค์การบรหิารส่วนต�าบล	 ท้ัง	

3	ต�าบล	เพื่อน�าไปช่วยเหลือประชาชน	ที่ได้

รบัผลกระทบเนือ่งจากสถานการณ์โรคตดิเช้ือ

ไวรสัโคโรนา	(Covid-19)	ณ	ประตรูะบายน�า้

วดัยางคอยเกลอื	ต�าบลป่ามะคาบ	อ�าเภอเมอืง	

จงัหวดัพจิติร
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กรมทรพัยากรน�า้ร่วมงานเสวนา “ส่อง
แผนรฐั รบัมอืฝนปี 63 ลุม่น�า้เจ้าพระยา 
รอดหรอืไม่?”
	 พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	รองนายกรัฐมนตรี	

เป็นประธานจัดการเสวนาเรื่อง	“ส่องแผนรัฐ	 รับมือ

ฝนปี	63	ลุ่มน�้าเจ้าพระยา	รอดหรือไม่?”	เมื่อวันที่	14	

สิงหาคม	2563	ณ	ห้องประชุมออดิทอเรียม	 โรงแรม

เซ็นทรา	บายเซ็นทารา	ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน

เซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหานคร	 โดยรองนายก

รัฐมนตรีได้กล่าวมอบนโยบายในพิธีเปิดว่า	 รัฐบาลโดย	

พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรีได้ให้ความ

ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหาน�้า	 โดยได้ให้ความเห็น

ชอบ	8	มาตรการ	 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด�าเนิน

การล่วงหน้าก่อนฤดูฝน	โดยเฉพาะการเปิดทางน�้า	การ

ก�าจัดผักตบชวา	 และวัชพืช	 และเตรียมพื้นที่รับน�้า 

ในลุ่มเจ้าพระยา	รวมทั้งเตรียมแผนเก็บน�้าฝนไว้ใช้ใน

ฤดูแล้งหน้าให้มากท่ีสุด	พร้อมเน้นย�้าขอให้กองอ�านวย

การน�้าแห่งชาติบูรณาการท�างานของหน่วยงานต่างๆ	

อย่างจริงจัง	และรณรงค์การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน	

และประชาชนเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของภาครัฐ

อย่างเป็นรูปธรรมด้วย

	 ในการนี้	 นายภาดล	 ถาวรกฤชรัตน์	 อธิบดีกรม

ทรัพยากรน�้า	 ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบเตือนภัย

ล่วงหน้า	 (Early	warning)	 ซ่ึงลดความสูญเสียชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน	พร้อมทั้งการเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู ้และบ�ารุงรักษาสถานี

เตือนภัย	 และความพร้อมในด้านต่างๆ	 ของกรม

ทรพัยากรน�า้ในการด�าเนนิการเตรยีมการรบัน�า้ในฤดูฝน

 

รายงานประจ�าปี 2563 กรมทรัพยากรน�้า154



กรมทรพัยากรน�า้ลงพืน้ท่ีติดตามความ
ก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสีไฟ 
จงัหวดัพจิติร

	 นายภาดล	ถาวรกฤชรัตน์	อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า	 

พร้อมด้วย	พลโท	ผดุง	 ยิ่งไพบูลย์สุข	 ผู้แทนสถาบัน

สารสนเทศทรัพยากรน�้าและที่ปรึกษามูลนิธิอุทกพัฒน์

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 นายอ�านาจ	 อินทร์วงศ์แก้ว	 

ผูอ้�านวยการโครงการชลประทานพจิติร	ผูแ้ทนส�านกังาน

ชลประทานที	่3	กรมเจ้าท่า	ประมงจงัหวดัพจิติร	หน่วยงาน 

ภาครัฐจังหวัดพิจิตร	 และคณะที่ปรึกษาฯ	 ประชุม

หารือโครงการส�ารวจออกแบบบึงสีไฟ	 เมื่อวันที่	 

22	กันยายน	2563	ณ	ห้องประชุมโครงการชลประทาน

พิจิตร	จังหวัดพิจิตร	 เพื่อพิจารณากรอบแนวคิดการ

อนุรักษ์ฟื ้นฟูพื้นที่ชุ ่มน�้าในแผนพัฒนาบึงสีไฟ	 หลัก

เกณฑ์และมาตรการในการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟพูืน้ทีชุ่ม่น�า้	 

การออกแบบแปลนทางภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม	

ตลอดจนแนวทางการด�าเนินการร่วมกัน
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ส่วนที่ 5
ภาคผนวก





ค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างาน
พิจารณาการจัดท�ารายงานประจ�าปีของกรมทรัพยากรน�า้
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