




EDITOR TALK
	 บก.บอกกล่าว

	 และแล้วธันวาคมก็มาถึง	 เดือนส่งท้ายปี	 เดือนที่ใครต่อใครเฝ้ารอ	 อีกทั้ง 
ยังเป็นเดือนแห่งการแสดงความรักที่มีต่อพ่อของแผ่นดิน	ผ่านกิจกรรม	Bike	for	Dad	
ปั่นเพื่อพ่อ	 ซึ่งถือเป็นการแสดงพลังแห่งความรักความสามัคคีของคนในชาติ	 ร่วมกัน 
สร้างสรรค์ให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 	 ต่างชาติก็ชื่นชม	 นอกจากนี้ 
เดือนส่งท้ายปียังถือเป็นโอกาสอันดีของรัฐบาลในการแถลงผลการดำเนินงานรอบ	๑	 ปี 
ทีแ่บง่ออกเปน็ทัง้ดา้นความมัน่คง	ดา้นเศรษฐกจิ	ดา้นการตา่งประเทศ	ดา้นการบรหิาร	
ราชการแผ่นดิน	และด้านกฎหมาย	 โดยแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันแถลงผลงาน	
และจัดแสดงนิทรรศการ	 	 กรมทรัพยากรน้ำ	 หนึ่งในหน่วยงานด้านความมั่นคง 
ก็ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วยโดยมีผู้ให้ความสนใจติดตามและสอบถามเป็นจำนวนมาก	
แสดงถึงความตื่นตัวในเรื่อง	 “น้ำ”	 	 ที่หลายคนยังคงกังวลถึงสภาวะภัยแล้งที่อาจจะ 
เกิดขึ้น	 ทางรัฐบาลตระหนักดีถึงจุดนี้จึงได้ออกยุทธการภัยแล้ง	 ๒๕๕๘	 -	 ๒๕๕๙ 
ผ่าน	๑๖	มาตรการภัยแล้ง	ที่แบ่งเป็น	๒	มาตรการช่วยเหลือ	3	มาตรการบรรเทา	และ 
๑๑	 มาตรการแก้ไข	 ทำให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าเราจะผ่านพ้นภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น 
ในอนาคตได้ไปพร้อมๆกัน
	 อีกหนึ่งกิจกรรมเด่นของเดือนคงหนีไม่พ้น	 การสัมมนา	 TNMC	 FORUM	 เวที 
เสวนาคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย	 ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 มาเป็นประธานเปิดงานด้วยตัวเอง	 ซึ่งถือเป็นงานเสวนา 
ที่มีประโยชน์ทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 พูดคุย	 แสดงความคิดเห็นภายใต้ 
กรอบความร่วมมือ	 ร่วมกันกำหนดทิศทางบทบาทท่าทีของไทยกับกัมพูชา	 ลาว	
และเวียดนาม	ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการลุ่มน้ำโขงนั่นเอง	
	 กรมทรัพยากรน้ำเรามีสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๑-๑๑	 ที่แสดงบทบาท 
การเข้าถึงในแต่ละพื้นที่ทั้ง	 	 ๒๕	 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ	 ผ่านการบริหารจัดการน้ำ 
ที่เป็นระบบ	รับนโยบายจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำในการประสานหน่วยงานในพื้นที่	
จัดกิจกรรมต่างๆ	ตามภารกิจของกรมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้ง	การสนับสนุน	
เครื่องมือ	 เครื่องสูบน้ำ	 บุคลากร	 การแจกจ่ายน้ำดื่ม	 การจัดการรับฟังความคิดเห็น 
ของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งเครือข่ายเดิม	 และเครือข่ายใหม่ในแต่ละพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง 
รวมถึงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆที่ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์แก่คนในพื้นที่
	 วันเวลาผันผ่าน	 ปีเก่าไป	 ปีใหม่ก้าวเข้ามา	 ขอทุกคนจงรักษาสุขภาพ	
ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของปี	 ถือเป็นโอกาสดีที่เราจะตั้งจิตอธิษฐาน	 ตั้งสัจจะในการ	
พัฒนาตน	พัฒนางาน	 เตรียมพร้อมรับปีใหม่ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วัน	 ได้เวลาพักผ่อน	
กับครอบครัว	 สนุกสุขสันต์กันอย่างเต็มที่	 แล้วพบกันฉบับหน้า	 แน่นอนว่าเราจะนำ	
ส.ค.ส.	ปี	๒๕๕๙	มาให้ได้ชมและอ่านกันแน่นอน
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สารบัญ
CONTENT

 ๘๘ พรรษา “ภูมิพล” มหาราช ธ  คือ “ปราชญ์แห่งน้ำ” ๕

 “Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๖

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

 กรมทรัพยากรน้ำร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน  ๘

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

 กรมทรัพยากรน้ำร่วมงานการแถลงผลการดำเนินงานรอบ ๑ ปีของรัฐบาล ๑๐

 ยุทธการภัยแล้ง 2558 -2559 ๑๑

 รมว.ทส. เปิดตัวเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน “อินทนนท์ฟ้าใส เชียงใหม่ปลอดควัน” ๑๒

 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมโครงการนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า (Bike against forest fire) ประจำปี ๒๕๕๙ ๑๓

 อทน. ประชุมหารือการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี ๖๐ ๑๔

 กรมทรัพยากรน้ำ จัดแถลงข่าวการแก้ภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน ๑๕

 กรมทรัพยากรน้ำจัดสัมมนา TNMC FORUM เวทีเสวนาคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติ  ๑๖

 “สองทศวรรษภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงจากอดีตสู่อนาคต”

 กรมทรัพยากรน้ำจัดอบรมช่างคุมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ ๑๗

 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่เส้า ๑๘

 พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดลำพูน

 ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาศึกษาดูงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการน้ำ ๑๘

 สทภ.๒ ประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๑๙

 สทภ.๑๐ ส่วนประสานฯ ลุ่มน้ำตาปี จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำตาปี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ๑๙

 สทภ.๓ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ ๓ จัดฝึกอบรมหลักสูตร ๑๙

 พื้นฐานความรู้ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 สทภ.๕ ช่วยเหลือภัยแล้ง ๒๐

 สทภ. ๑๑ ช่วยเหลือภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดยโสธร ๒๐

 สทภ. ๖ ช่วยบรรเทาภัยแล้งที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ๒๑

 สทภ. ๙ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำยม จัดกิจกรรมเครือข่ายเดิม ๒๑

 สทภ.๑ จัดฝึกอบรมโครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ ใช้น้ำ (เครือข่าย)  ๒๒

 ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จำนวน ๒ กลุ่ม

 สทภ.๔ จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ๒๒

 สทภ.๗ จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม) ๒๓

 สทภ.๘ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๓

 ๘๘ พรรษาเฉลิมพระเกียรติมหาราช “ปราชญ์แห่งน้ำ” ๒๔



	 	 ธ	ทรงเป็นร่มฉัตรกษัตริย์ไทย		 ธ	ทรงใฝ่หทัยคิดจิตผ่องใส

	 ธ	ทรงครองผองแผ่นดินถิ่นธรรมไทย	 ธ	ทรงไซร้ราษฎร์พ้นทุกข์เกิดสุขล้วน

	 ธ	ทรงมอบรักแท้แด่ปวงราษฎร์	 ธ	ทรงศาสตร์	“ป่า	ดิน	น้ำ”	ทำครบถ้วน

	 ธ	ทรงชวนมวลประชาพาสงวน	 ธ	ทรงหวนคิดถึงราษฎร

	 ธ	ทรงมีญาณวิถีชี้ความคิด	 ธ	ทรงกิจการผองต้องคำสอน

	 ธ	ทรงนำคำแนะและขั้นตอน	 ธ	ทรงสอน“พอเพียง”เคียงคู่ตน

	 ธ	ทรงกล่าวป่าวร้องพระดำรัส	 ธ	ทรงตรัส“น้ำ	คือชีวิต”	ทุกแห่งหน

	 ธ	ทรงชี้มีประโยชน์ทั่วทุกคน	 ธ	ทรงดลผลดีทั่วเขตคาม

	 ธ	ทรงแนะสร้าง	“ฝายน้ำ”	นำชีวิต	 ธ	ทรงคิด	“ทฤษฎีใหม่”ไม่ครั่นคร้าม

	 ธ	ทรงย้ำ	“น้ำ”	มีค่าอย่าผลีผลาม	 ธ	ทรงตามทำ“แก้มลิง”อิงธรรมชาติ

	 ธ	ทรงคิดประดิษฐ์มั่นนั่น	“ฝนหลวง”	 ธ	ทรงห่วงปวงพสกปกครองราษฎร์

	 ธ	ทรงนามสมัญญาคือจอมปราชญ์	 ธ	ทรงศาสตร์“ปราชญ์แห่งน้ำ”จำขึ้นใจ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเข้า

คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(นายทวีศักดิ์  สุขธงไชยกูล  ประพันธ์)
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 “Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ”	 เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๘	 พรรษา	 วันที่	 (๑๑	 ธันวาคม	
๒๕๕๘)		สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	
พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	
และพระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์	
เสด็จฯ	 มาถึงลานพระราชวังดุสิต	 (พระบรมรูปทรงม้า) 
อันเป็นจุดเริ่มต้นในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	เนือ่งในโอกาสเฉลมิพระชนม	
พรรษา	๘๘	พรรษา	๕	ธันวาคม	๒๕๕๘	“Bike for Dad 
ปั่นเพื่อพ่อ”	 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 ท่ามกลางพสกนิกร 
ซึ่งพร้อมใจกันเปล่งเสียง	 “ทรงพระเจริญ”	 อย่างกึกก้อง	
ก่อนจะทรงทำพิธีเปิดกิจกรรม	 Bike	 for	 Dad	 จากนั้น	
พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	กราบบังคมทูล 
ถวายรายงานภาพรวมกจิกรรม	“Bike for Dad ป่ันเพ่ือพ่อ” 
เพื่ อปั่ นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 	 เนื่ อ ง ในโอกาส	

“Bike	for	Dad	ปั่นเพ ่อพ่อ”	
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๘๘	พรรษา

เฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๘	 พรรษา	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘	
ภายหลังพิธีเปิด	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยาม	
มกุฎราชกุมาร	 เสด็จจากพลับพลาที่ประทับไปยังบริเวณ 
จุดเริ่มต้นจักรยานบริเวณลานพระราชวังดุสิต	 ทรงปั่น	
นำขบวน	 ซึ่งขบวน	 A	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	
สยามมกุฎราชกุมาร	 ทรงปั่นนำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และ 
ประชาชน	 ขบวน	 B	 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า 
พัชรกิติยาภา	 ทรงปั่นนำขบวนข้าราชการและประชาชน	
ขบวน	C	พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์	
ทรงป่ันนำขบวน	 ท่ามกลางบรรดาประชาชนนักป่ันท่ีเข้าร่วม 
ขบวนปัน่จกัรยานและนกัศกึษา	รบัขบวนเสดจ็	พรอ้มโบกธง	
ชาติไทยและธงสีเหลืองท่ีเป็นสัญลักษณ์การถวายความจงรัก	
ภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และเปล่งเสียง	
ทรงพระเจริญ	 ทั้งสองข้างทาง	 ในการนี้กรมทรัพยากรน้ำ	
โดยคณะผู้ บ ริ หาร 	 ข้ า ร าชการ 	 ร่ วมปั่ นจั ก รยาน	
เฉลิมพระเกียรติฯ	ครั้งนี้ด้วย
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	 นายสพุจน	์โตวจิกัษณช์ยักลุ	อธบิดกีรมทรพัยากรนำ้	

พร้อมรองอธิบดี	 คณะผู้บริหารกรม	 และเจ้าหน้าที่กรม 

ทรัพยากรน้ำทั้งจากส่วนกลางและสำนักงานทรัพยากรน้ำ 

ภาค	๑-๑๑	 ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 

และพลังของแผ่นดิน	เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	

กรมทรัพยากรน้ำร่วมพ ธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพ ่อเป็นข้าราชการที่ดี	และพลังของแผ่นดิน 
เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๘

๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ 

จงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	 อีกทั้งยังเป็นการ 

ถวายสัตย์ปฏิญาณ	 ในการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี 

สร้างประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่อไป

กรมทรัพยากรน้ำ
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กรมทรัพยากรน้ำร่วมงาน
การแถลงผลการดำเนินงานรอบ	๑	ปีของรัฐบาล
	 เมื่อวันที่	 ๒๓	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘	 พลเอกประยุทธ์		

จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี	

และรัฐมนตรี	ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานรอบ	๑	ปี	ของ	

รัฐบาลในด้านต่างๆ	๖	ด้าน	ประกอบด้วย	ด้านความมั่นคง	

ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม	 ด้านการต่างประเทศ	 ด้านการ	

บรหิารราชการแผน่ดนิ		และดา้นกฎหมายและกระบวนการ	

ยุติธรรม	ณ	ตึกสันติไมตรี	(หลังนอก)	ทำเนียบรัฐบาล	

	 งานแถลงผลงานรฐับาล	๑	ป	ีดงักลา่ว	มกีารจดัแสดง 

นิทรรศการของทุกหน่วยงาน	 เพื่อส่งต่อผลการดำเนินงาน 

ถึงประชาชนทั่วไปได้ร่วมชม	 และร่วมเล่นเกม	 ซึ่งถือเป็น 

สว่นหนึง่ของนทิรรศการมชีวีติ		โดยประชาชนทัว่ไปสามารถ	

เข้าร่วมชมนิทรรศการดังกล่าวได้ต้ังแต่เวลา	๘.๓๐	-	๑๖.๓๐	น.	

ระหว่าง	 วันที่	 ๒๓	–	๒๕	ธ.ค.	๒๕๕๘	ณ	บริเวณหน้าตึก	

ทำเนียบรัฐบาล
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ยุทธการภัยแล้ง	๒๕๕๘	-	๒๕๕๙
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	 วนัที	่	๑๙	ธนัวาคม		๒๕๕๘	กรมทรพัยากรนำ้	นำโดย		
นายสุพจน์	 โตวิจักษณ์ชัยกุล	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	
พร้อมด้วย	 นายธีระวุฒิ	 	 สุคนธประดิษฐ	 	 ผู้อำนวยการ 
สำนกังานทรพัยากรนำ้ภาค	๑	นำคณะผูอ้ำนวยการสว่นและ	
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	 ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการเครือข่าย 
อาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน	 “อินทนนท์ฟ้าใส 
เชียงใหม่ปลอดควัน”	 ณ	 ดอยผาตั้ง	 อุทยานแห่งชาติ 
ดอยอินทนนท์		อำเภอจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม่		
	 นายประจวบ	 กันธิยะ	 ปลัดจังหวัดเชียงใหม่	 เป็นผู้	
กล่าวต้อนรับ	นางสาวภาวิณี		ปุณณกันต์	อธิบดีกรมส่งเสริม	
คณุภาพและสิง่แวดลอ้ม	เปน็ผูก้ลา่วรายงาน	พลเอก	สรุศกัดิ	์
กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม	 	 เป็นประธานเปิดตัวเครือข่ายอาสาสมัคร 
เฝ้าระวังไฟป่า	 ลดหมอกควัน	 “อินทนนท์ฟ้าใส เชียงใหม่ 
ปลอดควัน” 

รมว.ทส.	เปดตัวเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังไฟปา่ลดหมอกควัน 
“อินทนนท์ฟ้าใส	เชียงใหม่ปลอดควัน”

	 ในการน้ี	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	
และสิ่งแวดล้อม	 ได้มอบนโยบาย	 การเฝ้าระวังไฟป่าและ	
หมอกควัน	 ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้	 โดยภายในงาน	
มกีารประกาศเจตนารมณ	์เปดิตวัเครอืขา่ยอาสาสมคัรรว่มใจ	
เฝ้าระวังไฟป่า	ลดหมอกควัน	โดยผู้แทนเครือข่ายอาสาสมัครฯ	
การมอบกองทุนชุมชน	 และแผนที่เครือข่ายอาสาสมัคร 
เฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน	 พื้นที่บูรณาการความร่วมมือ	
ดอยอินทนนท์	ดอยสุเทพ-ปุย	และชมนิทรรศการเครือข่าย 
อาสาสมัครชุมชนและหน่วยงานในการเฝ้าระวังไฟป่า	
ลดหมอกควัน	
	 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย	 นายชลธิศ		
สุรัสวดี	อธิบดีกรมป่าไม้	พร้อมคณะ		นายวิจารย์		สิมาฉายา	
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมคณะข้าราชการหน่วยงาน 
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที ่
ภาคเหนือ	 ประชาชนและเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวัง 
ไฟป่าในพื้นที่	จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 วันที่	๒๐	ธันวาคม	๒๕๕๘	กรมทรัพยากรน้ำ	นำโดย		
นายสุพจน์	 โตวิจักษณ์ชัยกุล	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	
พร้อมด้วย	 นายธีระวุฒิ	 สุคนธประดิษฐ	 ผู้อำนวยการ 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๑	 นำคณะผู้อำนวยการส่วน 
และนกัปัน่เจา้หนา้ทีข่องสำนกังานทรพัยากรนำ้ภาค	๑		และ	
ภาค	๙	จำนวน	๕๐	คน	รว่ม	“โครงการนกัปัน่อาสาตรวจหา 
ไฟป่า (Bike against forest fire) ประจำปี ๒๕๕๙” 
ณ	อุทยานหลวงราชพฤกษ์	(พืชสวนโลก)	จังหวัดเชียงใหม่
	 โดยพลเอก	 	 สุรศักดิ์	 กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป็นประธาน 
ปลอ่ยขบวนนกัปัน่อาสาตรวจหาไฟปา่	(Bike	against	forest	
fire)	และป่ันนำขบวนนักป่ัน	ฯ	เส้นทางท่ี	๒	อุทยานราชพฤกษ์-
คันคลองชลประทาน-เกษตรแม่เหี๊ยะ-อุทยานราชพฤกษ์	
ระยะทางประมาณ	๑๐	 กิโลเมตร	 กรมทรัพยากรน้ำ	 โดย	

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	ร่วมโครงการ
นักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า	(Bike	against	forest	fire)	ประจำปี	๒๕๕๙

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๑	ได้ตั้งจุดบริการน้ำดื่มสำหรับ	
นักปั่นฯ	 และผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้	 จำนวน	 ๑,๐๐๐	 ขวด	
ด้วย
 “โครงการนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า (Bike 
against forest fire) ประจำปี ๒๕๕๙”	เป็นโครงการที่	
ดำเนินการ	 โดยกรมอุทยานแห่งชาต	ิ สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชมรม 
ปั่นจักรยานและประชาชนทั่วไป	 ที่ชื่นชอบและรักการ		
ปั่นจักรยาน	ให้เป็นนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า	เพื่อเป็นการ 
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ตลอดจน 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์	 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า	 เพื่อลด	
ผลกระทบจากไฟป่า

กรมทรัพยากรน้ำ
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อทน.	ประชุมหารือการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ปี	๖๐
	 เมื่ อ วั นที่ 	 ๓ 	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘	 นายสุพจน์ 	

โตวิจักษณ์ชัยกุล	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 เป็นประธาน 

การประชุมหารือการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

การบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำ	 ปี	 ๒๕๖๐	 โดยมี 

นายสุเทพ	น้อยไพโรจน์	อธิบดีกรมชลประทาน	พร้อมคณะ 

ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ	 อาทิ	 สำนักงบประมาณ	

กรมโยธาธิการและผังเมือง	 กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น	

กรมเจ้าท่า	 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	 กรมอุทยานแห่งชาติ	

สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	

และกรมทรัพยากรน้ำ 	 ได้ เข้ าร่ วมประชุมในครั้ งนี้  

ณ	ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์	 ชั้น	 ๓	 กรมส่งเสริมคุณภาพ	

สิ่งแวดล้อม	 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดทำงบประมาณ 

ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์จากรัฐมนตรี	 และ 

ข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการ	ประจำปี	๒๕๖๐	

อีกทั้งเพื่อพิจารณาทบทวนกิจกรรมย่อยในแต่ละกลยุทธ์ 

และจำแนกพื้นฐานงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

ทรัพยากรน้ำ	 ตลอดจนแนวทางการพิจารณาจัดลำดับ 

ความสำคัญแผนงาน/โครงการ		

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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	 วันท่ี	๑๔	ธันวาคม	๒๕๕๘		นายสุพจน์		โตวิจักษณ์ชัยกุล		
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 	 เปิดแถลงข่าวการบริหารจัดการ 
ทรพัยากรนำ้ในสภาวะภยัแลง้เพือ่ใหป้ระชาชนมนีำ้ใชอ้ยา่ง 
ยั่งยืนในอนาคต	 โดยการจัดทำยุทธการในการแก้ปัญหา 
ภัยแล้งรวม	๑๖	มาตรการ	ซ่ึงประกอบด้วย	มาตรการช่วยเหลือ	
มาตรการบรรเทาและมาตรการแก้ไข	 ณ	 ห้องประชุม	
ศูนย์เมฆขลา		ชั้น	๑๑		กรมทรัพยากรน้ำ
	 นายสพุจน	์	โตวจิกัษณช์ยักลุ		อธบิดกีรมทรพัยากรนำ้		
กล่าวว่า	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ได้เร่งรัดให้กรมทรัพยากรน้ำ	และ	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีประสบภัยแล้งมาอย่าง	
ต่อเนื่องจากสภาวะการขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้น	 โดยร่วมกับ	
จังหวัด		อำเภอ		อบจ.	อบต.	เทศบาล	รวมทั้งการประปา 
ส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวงเพื่อส่งน้ำให้กับ 
ประชาชนทีข่าดแคลนนำ้ในการดำรงชวีติ	โดยเฉพาะนำ้เพือ่	
การอุปโภคและบริโภค	 	 ซึ่งขณะนี้กรมทรัพยากรน้ำได้เข้า 
ชว่ยเหลอื	โดยมกีารสบูนำ้หรอืทอยนำ้	เพือ่ชว่ยเหลอืราษฎร	
ในพืน้ทีต่า่งๆไวใ้ชส้ำหรบัการผลติประปาไปแลว้จำนวนกวา่		
๕.๘	ล้านลูกบาศก์เมตร	ซึ่งเทียบได้กับน้ำบรรจุขวด	๑	ลิตร	
จำนวน	 ๕,๘๐๐	 ล้านขวด	 ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	 โดยมี 
ผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นกว่า	๑๒๐,๐๐๐	คน
	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 ได้กล่าวต่อว่า	 มาตรการ	
ช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน	 ประกอบด้วย	 การแจกจ่าย	
น้ำสะอาด	 เพื่อใช้ในหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปาหมู่บ้าน 
จำนวน	๔,๗๔๑	หมู่บ้าน	และในพื้นที่ที่ระบบประปาชำรุด 
อีกจำนวน	 ๖,๕๕๙	 หมู่บ้าน	 และยังมีการจ้างงานในพื้นที่ 
ที่เกษตรกรไม่มีรายได้เพราะขาดแหล่งน้ำในการทำเกษตร 

โดยจ้างแรงงานเกษตรกรเพ่ือสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กในพ้ืนท่ี		
ส่วนมาตรการบรรเทาปัญหาอย่างเป็นระบบน้ัน		จะเน้นพ้ืนท่ี	
ที่มีการขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับทำน้ำกินน้ำใช้หรือการ 
ผลิตประปา		ซ่ึงประกอบด้วย	๓	มาตรการ	คือ		การสูบทอยน้ำ	
เพือ่เตมินำ้ใหก้บัแหลง่นำ้ทีใ่ชผ้ลติประปา	การผลตินำ้ประปา	
จากทะเล	 	 แม้วิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูง	 แต่ก็มีความจำเป็นใน 
บางพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำจืด	 โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตาม 
เกาะแก่งต่างๆ	 รวมทั้งการอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลในพื้นที่ 
กรุงเทพและปริมณฑลเป็นการชั่วคราว	 ในช่วงที่เกิดภาวะ	
ขาดแคลนน้ำ	สำหรับมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน	
ในพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากนั้น	 จะมี	 ๑๑	 มาตรการ	
ซึ่งแบ่งเป็นด้านสิ่งก่อสร้าง	 	 ๘	 	 มาตรการและด้านไม่ใช้ 
สิ่งก่อสร้าง	 จำนวน	 ๓	 มาตรการ	 โดยจะมีทั้งการจัดทำ 
อ่างหมู่บ้าน	 อ่างนาหรือแก้มลิง	 การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง 
การเติมน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และอื่นๆ	 ตลอดจนการสร้าง 
ความรู้และตระหนักในคุณค่าของน้ำ	เป็นต้น
	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 ได้กล่าวสรุปว่า	 ปริมาณ 
น้ำฝนในปีนี้ถือได้ว่าน้อยกว่าหลายปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก	
จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ร่วมกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและ 
ช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำท่ีมีอยู่ให้เกิดความสะอาด	ปราศจาก	
สิ่งสกปรกหรือไม่ทิ้งน้ำเสียตลอดจนสารเคมีลงในลำน้ำ	
แม่น้ำ	 คู	 คลอง	 ตลอดจนการติดตามข่าวสารของราชการ 
เพื่อรับรู้ถึงสภาวะของน้ำที่เกิดขึ้น	 ทั้งนี้ความร่วมมือของ 
ประชาชนจากทุกภาคส่วน	 	 จะช่วยให้มาตรการการแก้ไข 
ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้สามารถลดความเดือดร้อน 
จากการขาดแคลนน้ำลงได้และช่วยให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค 
บริโภคอย่างยั่งยืนในอนาคตอย่างแน่นอน

กรมทรพัยากรนำ้	จดัแถลงขา่วการแกภ้ยัแลง้ เพ อ่ใหป้ระชาชน	มนีำ้ใชอ้ยา่งยัง่ยนื

กรมทรัพยากรน้ำ
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กรมทรัพยากรน้ำจัดสัมมนา	TNMC	FORUM	 เวทีเสวนาคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติ 
“สองทศวรรษภายใตก้รอบความรว่มมอืแมน่ำ้โขงจากอดตีสูอ่นาคต”
	 เม่ือวันท่ี	๑๔	ธ.ค.	๒๕๕๘	พลเอกสุรศักด์ิ		กาญจนรัตน์	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	
เป็นประธานเปิดงาน	 เวทีเสวนาคณะกรรมการแม่น้ำโขง 
แหง่ชาตไิทย	“สองทศวรรษภายใตก้รอบความรว่มมอืโขง 
จากอดีตสู่อนาคต”		ในการนี้มี	นายเกษมสันต์	จิณณวาโส	
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม	
นายสุพจน์	 โตวิจักษณ์ชัยกุล	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 	 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรม 
ทรพัยากรนำ้	รว่มงานและใหก้ารตอ้นรบั	เวทเีสวนาดงักลา่ว	
จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
ทำงานรว่มกบัคณะกรรมาธกิารแมน่ำ้โขง	ทัง้ในระดบับรหิาร	
และระดับปฏิบัติการ	โดยมีการแสดงความคิดเห็น	แลกเปล่ียน	

ประสบการณก์ารทำงาน	ชว่ยกำหนดทศิทางการดำเนนิงาน	
ทั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงาน	๑๕๐	คน		ณ	โรงแรม	
เรดิสัน	บลู	พลาซ่าบางกอก
  “...บทบาททา่ทขีองไทยในปจัจบุนัรว่มกบักมัพชูา	
ลาว	และเวียดนาม	ในการร่วมกันก่อตั้งคณะกรรมาธิการ 
ลุ่มน้ำโขง	หรือ	MRC	 เพ่ือการพัฒนาลุ่มน้ำโขงอย่างย่ังยืน 
เนื่องจากในอนาคตน้ำจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น	
โดยเฉพาะน้ำนานาชาติ	 จึงมีความจำเป็นที่เราจะต้อง 
มองในมิติของอนาคต	ทำให้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง 
มทีศิทางทีช่ดัเจนขึน้	ผา่นการพดูคยุ	แลกเปลีย่นความเหน็	
ร่วมกันภายใต้กรอบความร่วมมือ...”	 รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	กล่าวเปิดงาน

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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กรมทรัพยากรน้ำจัดอบรมช่างคุมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
	 วันที่ 	 ๑๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘	 นางสาวอมรรัตน์	
พุ่มศรีพักตร์	ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ	เป็นประธาน 
เปิดโครงการฝึกอบรมช่างควบคุมงานก่อสร้างโครงการ 
ด้านแหล่งน้ำ(แนวทางการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง 
และการตรวจรับงานโครงการด้านแหล่งน้ำ)	 เพื่อซักซ้อม 
ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับวิธีการควบคุมงานก่อสร้าง 
และตรวจรับงานโครงการด้านแหล่งน้ำ	 ในหลักเกณฑ์ที่ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	
มีคุณภาพการควบคุมงานที่ได้มาตรฐานและมีแนวทาง 
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน	 สามารถรายงานผลการ 

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้	 ทั้งนี้ผู้ เข้ารับ	
การฝึกอบรม	 ประกอบด้วย	 ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่ง 
นายช่างโยธาระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	 วิศวกรโยธา	
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการและนักวิเคราะห์นโยบายและ 
แผนระดับชำนาญการและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเป็นกรรมการ 
ตรวจการจ้าง	 สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๑	 -	 ๑๑ 
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำและสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครั้งนี้จำนวน	 ๕๐	 คน	
ระหว่างวันที่	๑๑	–	๑๓	ธันวาคม	๒๕๕๘	ณ	เดอะเลกาซี	
ริเวอร์แคว	รีสอร์ท	จังหวัดกาญจนบุรี

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 วันท่ี	๒๐	ธันวาคม	๒๕๕๘	นายสุพจน์	โตวิจักษณ์ชัยกุล	
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและนายนิวัติชัย	คัมภีร์	ผู้ตรวจราชการ	
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ 
ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่เส้า	
พร้อมระบบส่งน้ำ	ตำบลทาสบเส้า	อำเภอแม่ทา	จังหวัดลำพูน	
โดยมีนายธีระวุฒิ	 สุคนธประดิษฐ	 ผู้อำนวยการสำนักงาน 
ทรัพยากรน้ำภาค	 ๑	 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน	 และ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ	 ซึ่งถือเป็นโครงการที่ 
กรมทรัพยากรน้ำได้รับงบประมาณดำเนินการตามพระราช 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	 ๒๕๕๖-๒๕๕๘		
เป็นการดำเนินการ	 เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ 
อุปโภคบริโภค	และน้ำเพ่ือการเพาะปลูกของราษฎรในฤดูแล้ง	

เพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำให้สามารถเก็บกักและใช้งานได้	
เต็มประสิทธิภาพ		รักษาระบบนิเวศ	และเป็นแหล่งน้ำส่งเสริม	
ให้ราษฎรได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	จำนวนครัวเรือน	๑,๐๐๐	
ครัวเรือน	พื้นที่การเกษตร	๑,๒๐๐		ไร่	และเป็นโครงการที่ 
ชุมชน	 กลุ่มผู้ใช้น้ำ	 มีความเข้มแข็งในการบริการจัดการ 
การใช้น้ำและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
	 ลักษณะอ่างเก็บน้ำเป็นเขื่อนดินสูง	๑๔	 เมตร	กว้าง	
๖	เมตร		ยาว	๒๗๕	เมตร	ความจุเก็บกักเดิม	๑,๘๑๓,๐๐๐	
ลูกบาศก์เมตร	 ความจุเก็บกักหลังปรับปรุงซ่อมแซม	
๒,๓๒๓,๘๐๐		ลูกบาศก์เมตร

	 เมื่อวันที่	๑๖	ธันวาคม	๒๕๕๘	มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษา 
ดงูานระบบสารสนเทศในการบรหิารจดัการนำ้	เพือ่เปน็การ	
เปิดโลกทัศน์	เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการศึกษา	

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำตรวจเยี่ยมโครงการ	ปรับปรุง	ซ่อมแซม
อ่างเก็บน้ำแม่เส้า	พร้อมระบบส่งน้ำ	จังหวัดลำพ น

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาศึกษาดูงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการน้ำ

ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออาจารย์	 และนักศึกษา	
ตอ่ไปในภายภาคหนา้	โดยมคีณาจารยแ์ละนกัศกึษาเขา้รว่ม 
ดูงานในครั้งนี้	รวมทั้งสิ้น	๘๐	คน	ณ	ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ 
และศูนย์เมขลา	ชั้น	๑๑	กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 เมือ่วนัที	่๒๔	ธนัวาคม	๒๕๕๘	สำนกังานทรพัยากรนำ้	
ภาค	 ๓	 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง 
ส่วนที่	 ๓	 จัดฝึกอบรมหลักสูตร	 พื้นฐานความรู้ด้านการ 
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	 ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๙ 
ให้แก่คณะทำงานลุ่มน้ำสาขาห้วยน้ำก่ำ	 นายช่างโยธา 
ชา่งโยธาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	ในพืน้ทีลุ่ม่นำ้สาขา	

สทภ.๒	ประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

	 เมื่อวันที่	๓	ธันวาคม	๒๕๕๘	นายเอนก	ชมพานิชย์	
ผอ.สทภ.๒	 มอบหมายให้	 นางจารุทรรศน์	 สื่อประเสริฐสุข 
ผอ.ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก	 และ	
เจ้าหน้าที่	 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 ชี้แจง 
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ ำระดับลุ่ มน้ ำและแผนปฏิบัติ การของ 
หนว่ยราชการ	ณ	หอ้งประชมุ	The	Boss	โรงแรมสระบรุอีนิน	์

อำเภอเมือง	 จังหวัดสระบุรี	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อจัดทำ	
แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการ	
ซึ่งเป็นการบูรณาการแผนฯทั้งในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ	 ภูมิภาค
และในส่วนกลางผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงาน 
ภาคราชการและคณะกรรมการลุ่มน้ำ	 จังหวัดสระบุรี	
จำนวนทั้งสิ้น	๑๓	คนด้วยกัน

สทภ.๑๐	สว่นประสานฯ	ลุม่นำ้ตาปี	จดัประชมุคณะกรรมการลุม่นำ้ตาปี	ครัง้ที	่๓/๒๕๕๘

	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 ธันวาคม	๒๕๕๘	นายศุภวัชร	 ศักดา 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธาน	ี เป็นประธาน	 ประชุม	
คณะกรรมการลุ่มน้ำตาปี	ครั้งที่	๓/๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุม 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๑๐	 อำเภอเมือง	 จังหวัด	
สุราษฎร์ธานี 	 เพื่อพิจารณาแผนการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	ประจำปี	๒๕๖๐	และขั้นตอน 
การจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบ 
บูรณาการ	 ประจำปี	 ๒๕๖๑-๒๕๖๔	 ซึ่งมติที่ประชุม	
ได้ให้เห็นชอบแผนฯ	ดังกล่าว

สทภ.๓	โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่	๓	จัดฝึกอบรมหลักสูตร
พ ้นฐานความรู้	ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๙

ห้วยน้ำก่ำ	 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 มีความรู้พื้นฐาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	 และให้	
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 สามารถนำความรู้ไปใช้ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 
ได้อย่างเหมาะสม	ณ	โรงแรม	ธาตุพนมริเวอร์วิว	อ.ธาตุพนม	
จ.นครพนม
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สทภ.๑๑	ช่วยเหลือภัยแล้งในพ ้นที่จังหวัดยโสธร

	 เมื่อวันที่	 ๑๔	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘	 ศูนย์อำนวยการ 
ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งส่วนหน้า	 สำนักงาน			
ทรัพยากรน้ำภาค	 ๕	 ส่วนบริหารจัดการน้ำสนับสนุน 
เครือ่งสบูนำ้ขนาด	๑๒	นิว้	จำนวน	๑	เครือ่งพรอ้มทอ่อปุกรณ	์
และเจา้หนา้ที	่ดำเนนิการสบูนำ้จากหนองกระทดื	สง่นำ้ตาม	
ท่อผ้าใบขนาด	๑๒	นิ้ว	ลงร่องชักน้ำระยะทาง	๑,๕๐๐	เมตร	

	 นายประสิทธิ์	 หวานเสร็จ	 ผู้อำนวยการสำนักงาน 
ทรัพยากรน้ำภาค	 ๑๑	 มอบหมายให้ส่วนบริหารจัดการน้ำ 
เขา้ชว่ยเหลอืปญัหาการแกภ้ยัแลง้โดยการสบูนำ้จากลำนำ้ช ี
เติมน้ำต้นทุนให้แหล่งน้ำผลิตระบบประปาหมู่บ้าน													
บา้นตมู	หมู	่๒,๑๐	ตำบลกดุนำ้ใส	อำเภอคอ้วงั	จงัหวดัยโสธร	

สทภ.๕	ช่วยเหลือภัยแล้ง

เข้าหนองกระทิง	 สระน้ำดิบระบบประปาบ้านแดง	 หมู่	 ๗	
ตำบลบึง	 อำเภอเขวาสินรินทร์	 จังหวัดสุรินทร์	 เพื่อแก้ไข 
ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำ 
อปุโภคบรโิภคใหก้บัราษฎร	บา้นแดง	หมู	่๗	และบา้นกนัตรง	
หมู่	 ๘	 รวม	 ๒๓๘	 หลังคาเรือน	 ๘๓๕	 คน	 ทั้งนี้จะมีการ 
ดำเนินงานถึงวันที่	๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๘

ในระหว่างวันที่	 ๑๘-๒๓	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘	 มีประชาชน	
ได้รับประโยชน์	 ๒	 หมู่บ้าน	 รวม	 ๓๐๒	 หลังคาเรือน	
รวมจำนวนทั้งสิ้น	 ๑,๔๕๕	 คน	 อยู่ในระหว่างการสูบ	
(สูบได้แล้ว	๓,๒๐๐	ลบ.ม.)
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	 เมื่อวันที่ 	 ๒๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘	 	 นายสมฤทธิ์ 		
วิไลพรรัตนา	 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๖	
มอบหมายให้ส่วนบริหารจัดการน้ำ	 ดำเนินการติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ำขนาด	 ๑๒	 นิ้ว	 จำนวน	 ๓	 เครื่อง	 ที่	 ม.๒	
บริเวณคลองสนามโพธ์ิ	และบริเวณวัดหาดยาง	ตำบลหาดยาง	
อำเภอศรีมหาโพธิ	 จังหวัดปราจีนบุรี	 โดยสูบน้ำจากแม่น้ำ 

	 วันที่	 ๒๒	 ธันวาคม	๒๕๕๘	 เจ้าหน้าที่ส่วนประสาน 
และบริหารจัดการลุ่มน้ำยม	 ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
บ้านดอนเงิน	 หมู่ที่1	 ต.ออย	 อ.ปง	 จ.พะเยา	 ร่วมสร้าง	
ฝายมีชีวิตพิชิตภัยแล้ง	ณ	 บริเวณลำน้ำงิม	 อ.ปง	 จ.พะเยา	
ซึง่เปน็พืน้ทีต่น้นำ้ลุม่นำ้ยม	ดว้ยกระบวนการมสีว่นรว่มของ 
กลุ่มผู้ใช้น้ำ	โดยใช้วัสดุธรรมชาติ	เช่น	ไม้ไผ่ในการสร้างฝาย	

สทภ.๖	ช่วยบรรเทาภัยแล้งที่อำเภอศรีมหาโพธิ	จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรีลงคลองสนามโพธิ์และคลองหาดยาง	 สูบน้ำเพื่อ 
การอุปโภคบริโภคและการเกษตร	 ราษฎรได้รับประโยชน์	
๘๔๙	 ครัวเรือน	 ประชากร	 ๒,๘๘๘	 คน	 พื้นที่การเกษตร	
๖,๑๕๐	 ไร่ 	 ทั้ งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาง

สทภ.๙	ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำยม	จัดกิจกรรมเครือข่ายเดิม

เพื่อเก็บกักและชะลอน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง	 และเพื่อรักษา 
สมดุลของระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน	 ซึ่งการจัดกิจกรรม	
ในครัง้นี	้มผีูไ้ดร้บัประโยชน	์จำนวน	๑,๕๐๐	คนคดิเปน็	๕๐๐	
ครัวเรือน	 และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์	 จำนวน	
๘๐๐	ไร่
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สทภ.๔	จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

	 สำนกังานทรพัยากรนำ้ภาค	๑	โดยสว่นประสานและ 
บรหิารจดัการลุม่นำ้ปงิตอนลา่ง	ไดจ้ดักจิกรรมการฝกึอบรม 
โครงการจดัตัง้และใหค้วามรูก้ลุม่ผูใ้ชน้ำ้	(เครอืขา่ย)	จำนวน	
๒	กลุ่ม	คือ	วันที่	๑๖	ธันวาคม	๒๕๕๘	จัดฝึกอบรมโครงการ 
จัดต้ังและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแพะยาว	ณ	บริเวณ	
สนามกลางหมู่บ้านหมู่ที่	๕	ตำบลตากออก	อำเภอบ้านตาก	
จังหวัดตาก		มีสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมฝึกอบรมฯ	จำนวน	
๘๑	คน	และวนัที	่๑๗	ธนัวาคม	๒๕๕๘	จดัฝกึอบรมโครงการ	
จัดต้ังและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มเยาวชนคนรักน้ำโรงเรียน	
บา้นดงซอ่ม	ณ	หอประชมุโรงเรยีนบา้นดงซอ่ม	ตำบลโกสมัพ	ี

อำเภอโกสมัพนีคร	จงัหวดักำแพงเพชร		มสีมาชกิกลุม่ผูใ้ชน้ำ้	
เขา้รว่มฝกึอบรมฯ	จำนวน	๑๑๒	คน		โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่	
จัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ 
ลุ่มน้ำสาขา	ซึ่งได้มีการบรรยายให้ความรู้	ความเข้าใจ	และ	
ร่วมกันกำหนดกฎ	กติกา	ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	
ในพื้นที่ของตนเองทั้ง	 ๒	 แห่ง	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประโยชน์สูงสุด	 ตลอดจนให้กลุ่มผู้ใช้น้ำมีบทบาทและ 
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำในพื้นที่โครงการ	
ต่อไป

	 เมื่อวันที่ 	 ๑๔-๒๐	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘	 ที่ผ่านมา	
นายวรเกยีรต	ิมณเีนตร	ผูอ้ำนวยการสำนกังานทรพัยากรนำ้	
ภาค	 ๔	 ได้มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการ 
ลุ่มน้ำชีตอนบน	 ออกรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน	พ.ศ.	๒๕๔๘	เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์	เหตุผล	
ความจำเป็น	 สาระสำคัญ	 สถานที่	 ขั้นตอนต่างๆ	 รวมทั้ง	
ผลกระทบต่างๆ	 ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่เขต 
ดำเนินการ	เพ่ือเพ่ิมบทบาทของประชาชนให้เข้าไปมีส่วนร่วม	
ในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ	 โดยเฉาพะอย่างยิ่งการ 
ดำเนินการโครงการของรัฐที่สำคัญ	 ที่มีผลกระทบต่อ	
ประชาชน	เพื่อชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ 
โครงการ	 และรับฟังปัญหาอุปสรรคและกำหนดแนวทาง 
การแก้ไข	โดยมีทั้งหมด	๒๑โครงการ	ได้แก่
		 ๑.	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองนกเอี้ยง	๒.	โครงการ 
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกระชา	 ๓.	 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู	

แหล่งน้ำหนองบุ่งเวียน	 ๔.	 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	
ลำห้วยคณฑา	๕.	 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัว 
๖.	โครงการอนรุกัษฟ์ืน้ฟแูหลง่นำ้หนองเลงิใหญ่	๗.	โครงการ	
อนุรักษืฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยแหย่ง	 ๘.	 โครงการอนุรักษ์		
ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำกุดไชยสอ	๙.	โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองพระบุ	
๑๐.	โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำไหนองไข่นุ่น	๑๑.	โครงการ	
อนรุกัษฟ์ืน้ฟแูหลง่นำ้หนองไขอ่อ้		๑๒.	โครงการอนรุกัษฟ์ืน้ฟ	ู 
แหลง่นำ้ลำหว้ยชลีองใต	้๑๓.	โครงการอนรุกัษฟ์ืน้ฟแูหลง่นำ้	 
บ้านโนนม่วง	 ๑๔.	 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ 
บ้านโคกใหญ่	 ๑๕.	 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยจงอาง 
๑๖.	โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำหนองขุมดิน	๑๗.	โครงการ	
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยทราย	 ๑๘.	 โครงการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกระทุ่ม	 ๑๙.	 โครงกาอนุรักษ์ฟื้นฟู 
แหล่งน้ำหนองเรือ	 ๒๐.	 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 
หนองเขมร	 ๒๑.	 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง 
วังหลวง

สทภ.๑	จัดฝึกอบรมโครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ	(เครือข่าย)	
ในพ ้นที่ลุ่มน้ำปงตอนล่าง จำนวน	๒	กลุ่ม

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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	 เมื่อวันที่	 	 ๒๔	 	 ธันวาคม	 	 ๒๕๕๘	 	 ผู้อำนวยการ 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๗	 อนุมัติให้ส่วนประสานและ 
บริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน	 	 จัดโครงการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ	 (เครือข่ายเดิม)	 กลุ่มผู้ใช้น้ำบึงหนองใหญ่	
ตำบลหัวโพธิ์ 	 อำเภอสองพี่น้อง	 	 จังหวัดสุพรรณบุรี 	
โดยมีนางวัชรี	 นิ่มอนงค์	 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

	 วันที่	 ๒๔	 ธันวาคม	๒๕๕๘	สำนักงานทรัพยากรน้ำ 
ภาค	๘	โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบ 
สงขลา	 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานความรู้ด้าน 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	 ณ	 โรงแรมลำปำ	 รีสอร์ท	
อำเภอเมือง	 จังหวัดพัทลุง	 นายสัมพันธ์	 ดุลยาภรณ์	 
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบ	
สงขลา	 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและบรรยายหัวข้อ 

สทภ.๗	จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	(เครือข่ายเดิม)

หัวโพธิ์	 	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ	 เพื่อสนับสนุน 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม	 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
สมาชิกกลุ่ม	 ประชาชน	 และผู้นำท้องถิ่น	 ซึ่งมีกิจกรรม	
ปรับปรุงภูมิทัศน์	ตัดแต่งต้นไม้	ทำความสะอาด	เก็บวัชพืช	
บริเวณบึงหนองใหญ่	มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน	๑๑๐	คน

สทภ.๘	จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพ ้นฐานความรู้ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระบบลุ่มน้ำและยุทธศาสตร์	
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	 นายนราพงษ์	 บุญช่วย	
วิศวกรโยธาชำนาญการ	บรรยายเร่ืองสถานภาพและศักยภาพ	
ของลุ่มน้ำ	และพ้ืนฐานการวางโครงการอนุรักษ์	ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ	
และฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ	 กลุ่มเป้าหมายจากองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources



อยากรู้ข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำ	เชิญรับฟังวิทยุรายการ

“ชนบทที่รัก...คลื่นข่าวชาวกรมน้ำ”

	 ๕	ธนัวาคม		พ.ศ.	๒๕๕๘	กรมทรพัยากรนำ้	กระทรวง	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 จัดนิทรรศการ	
เฉลิมพระเกียรติ		๘๘	พรรษาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
ด้วยกิจกรรมในด้าน	 “น้ำ”	 ที่พระองค์ทรงได้รับการ				
ยกย่องเป็น	 “พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ” 
รวมทั้ง	“ปราชญ์แห่งน้ำ”	ด้วย
 “...หลกัสำคญัวา่ตอ้งมนีำ้บรโิภค	นำ้ใช	้นำ้เพือ่การ	
เพาะปลูก	 เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น	 	 ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้	 ไม่มีน้ำ	
คนอยู่ไม่ได้	 ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้	 แต่ถ้ามีไฟฟ้า	 ไม่มีน้ำ	
คนอยู่ไม่ได้...”
	 พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ที่พระองค์ทรงตรัสไว้เมื่อวันที่	 	 ๑๗	 มีนาคม	พ.ศ.	 ๒๕๒๙	 

ณ	 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน	 สวนจิตรลดา	 คงทำให้ 
หลายๆ	ท่านได้รู้ถึงความสำคัญของ	“น้ำ”	ที่เป็นทรัพยากร 
ซึ่งมีความจำเป็นต่อชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์รวมทั้งพืชต่างๆ 
มากมายที่ต้องใช้	“น้ำ”	เพื่อการดำรงชีพให้คงอยู่
	 ในปี	พ.ศ.	๒๔๙๖	นับเป็นปีแรกที่โครงการพระราช 
ดำริด้านแหล่งน้ำได้เกิดขึ้นอันเป็นผลเนื่องจากพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงทราบความยากลำบากของ 
ประชาชนในหมู่บ้านเขาเต่า 	 อำเภอหัวหิน	 จังหวัด	
ประจวบคีรีขันธ์	 ซึ่งต่างขาดแคลนน้ำทั้งในด้านการอุปโภค	
บรโิภค	และเสรมิการเกษตร	ตลอดจนการเลีย้งปลาในชว่งที	่
น้ำทะเลขึ้น	 เพราะน้ำเค็มจะไหลเข้าท่วมพื้นที่สร้างความ 
เดือดร้อนแก่ประชาชนมากมาย

๘๘ พรรษา
เฉลิมพระเกียรติมหาราช “ปราชญ์แห่งน้ำ”


