


	 “…ควรสร้างฝายชุ่มชื้นกั้นตามร่องน้ำรอบๆ	บริเวณศูนย์พัฒนาฯ	เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของป่าต้นน้ำลำธาร 
บริเวณพื้นที่ตอนบน	 ทั้งนี้จะต้องอนุรักษ์ทั้งพันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์ป่าด้วย	 ส่วนพื้นที่ตอนล่างซึ่งเป็นเขตพัฒนานั้น 
ควรจัดระบบชลประทานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	 โดยสร้างบ่อพักน้ำตามจุดต่างๆ	 เพื่อรับน้ำจากฝาย	
มาเก็บสำรองไว้	 สำหรับจ่ายไปยังบริเวณที่พักอาศัยหรือแปลงเพาะปลูกรอบๆ	 บ่อพักน้ำแต่ละแห่ง	 นอกจากนั้น 
น่าจะพิจารณาจัดตั้งโรงสีข้าวขนาดเล็กราคาประหยัด	 เพื่อบริการสีข้าวให้แก่ธนาคารข้าว	 และยังสามารถเลี้ยงไก่ 
แบบเลี้ยงปล่อยบริเวณโรงสีได้อีกด้วย	...”

พระราชดำริ
ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง  ตามพระราชดำริ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕



EDITOR TALK
	 บก.บอกกล่าว

	 จดหมายข่าวฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์	 ๒๕๕๙	 นี้	 ซึ่งปีนี้มีวันที่	 ๒๙	
กมุภาพนัธด์ว้ย	กค็ดิวา่คงจะทำใหผู้ท้ีเ่กดิในวนันัน้	มคีวามดใีจและคงมโีอกาสไปทำบญุ	
เนื่องในวันเกิดที่	๔	ปีมีครั้ง	
	 มีเรื่องราวที่อยากบอก	 อยากเล่าสู่กันฟัง	 ทั้งเรื่องที่เป็นภารกิจสำคัญมากๆ	
ในช่วงนี้	 	 นั่นคือ	 การเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับภาวะภัยแล้ง	 ซึ่งขณะนี้ 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคต่างๆ	 ก็ได้เข้าช่วยเหลือท้ังการเอาเคร่ืองสูบน้ำไปช่วยสูบน้ำ	
เข้าพ้ืนท่ีแหล่งน้ำต้นทุน	 ท้ังการแจกจ่ายน้ำในพ้ืนท่ีท่ีชาวบ้านประสบกับความขาดแคลน	
ในเรื่องน้ำกินน้ำใช้	 แม้จะเป็นเรื่องที่หลายคนเห็นภาพที่เกิดแล้วไม่สบายใจก็ตาม 
เพราะนี่คือความเดือดร้อนของประชาชน	ที่	ณ	วันนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่
	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 	 ในฐานะโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม	 ก็ได้ออกตรวจเย่ียมและให้กำลังใจแก่ชาวบ้านท่ีประสบกับภัยแล้งในช่วงน้ี	 
ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ได้ไปเยี่ยมเยียนทั้งในพื้นที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๒	
และสำนกังานทรพัยากรนำ้ภาค	๖	สรา้งความดใีจแกท่ัง้เจา้หนา้ทีแ่ละชาวบา้นทีไ่ดร้บั 
ความช่วยเหลือจากกรมทรัพยากรน้ำ	 นอกจากนี้ยังได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการ 
ช่วยเหลือชาวบ้านผ่านสื่อมวลชนด้วย
	 นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเดิม	 เพื่อสร้างความรู้	 ความเข้าใจ 
ที่ดีต่อกันในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	 ทำให้เจ้าหน้าที่และสมาชิก 
ได้พบปะกัน	 ซึ่งเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน	 สร้างความเชื่อมั่นและเกิดความ 
ศรัทธาในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
	 ข่าวสารในเรื่องของการช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนจากภาวะภัยแล้งขณะนี้ 
มีการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนมากขึ้นทั้งวิทยุ	 โทรทัศน์	 และสื่อสิ่งพิมพ์	 โดยเฉพาะ	
ในส่วนของวิทยุนั้น	ขณะนี้นอกจากรายการ	“น้ำ คือชีวิต”	ที่เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 กทม.	 ในระบบ	 เอ	 เอ็ม	 ความถี่	 ๘๓๗	 กิโลเฮิร์ท	
ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี	ระหว่างเวลา	๐๙.๑๐	–	๑๐.๐๐	น.	โดยจะมีการสัมภาษณ์	 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในรายการด้วย	 ทั้งนี้นอกจากการติดตามรับฟังทางเครื่องรับวิทยุแล้ว	
ยังสามารถติดตามรับฟังทาง	Online	ได้ด้วย	โดยคลิกไปที่กรมประชาสัมพันธ์	ซึ่งจะมี 
ช่องทางให้เลือกฟังข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์มากมายทั้งวิทย	ุ โทรทัศน์	 ดังนั้น	
ผู้ที่อยู่ไกลๆ	ก็สามารถติดตามรับฟังรายการทางวิทยุได้ชัดเจน		
	 ขณะนี้	 ทราบว่า	 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคต่างๆ	 ก็ได้ไปใช้บริการด้านนี้ 
เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงงานที่ทำไปแล้วด้วย	นับเป็น 
ช่องทางที่สะดวกและได้รับประโยชน์ไม่น้อยจากการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ผลงานต่างๆ	ของแต่ละภาค	ซึ่งอาจจะมีโทรทัศน์	ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
																												พบกันใหม่ฉบับหน้า
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สารบัญ
CONTENT

 อทน. ลงพื้นที่ร่วมสำรวจการเติมน้ำในชั้นบาดาล อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ๕

 สทภ.๙ ลงพื้นที่ตามโครงการรวมพลังประชารัฐ สร้างฝายชะลอน้ำสู้ภัยแล้ง ๖

 สทภ.๑๑ ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเข็ง  ๗

 สทภ.๖ ให้การช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง  ๗

 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำเข้าร่วมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ๘

 และจัดนิทรรศการเนื่องจากในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี ๒๕๕๙     

 กรมทรัพยากรน้ำจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ “การกำหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาข้าราชการ”  ๙

 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ๑๐

 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่ )

 สทภ.๕ ช่วยเหลือภัยแล้ง ๑๑

 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และคณะ ติดตามการสูบน้ำช่วยภัยแล้งในเขตพื้นที่ สทภ.๖ ๑๒

 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะ ติดตามการสูบน้ำช่วยประชาชน ๑๓

 สทภ.9 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO (Reverse Osmosis) ๑๔

 สทภ.๑ จัดสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสำหรับอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง ๑๔

 สทภ.๑ จัดประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิงระดับจังหวัด(จังหวัดเชียงใหม่)   ๑๕

 สทภ.๔ จัดประชุมแผนยุทธศาสตร์ฯ ลุ่มน้ำชี   ๑๕

 สทภ.๙ นำผู้ตรวจราชการ ทส. ติดตามผลโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดน่าน ๑๖

 สทภ.๘ จัดอบรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม) ๑๗

 รอง อทน.ตรวจเยี่ยม สทภ.๓ ๑๘

 สทภ.๑ จัดชุดปฏิบัติการเผชิญเหตุ “ประชารัฐรวมใจสู้ภัยแล้ง”  ๑๘

 ช่วยเหลือประชาชนในภาวะภัยแล้ง

 สทภ.๗ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับสาขา/จังหวัด เพื่อจัดทำเป้าหมายเชิงพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี ๑๙

 สทภ.๙ ร่วมตรวจภูมิประเทศ ที่ใช้ฝึกการบริหารจัดการสาธารณภัยร่วม ประจำปี ๒๕๕๙ ๒๐

 นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ จ.อุทัยธานี ๒๑

 รมว.ทส. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและปฏิรูปทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรณี และพิบัติภัย ๒๒

 รมว.ทส. พร้อมคณะร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๓



จดหมายข่าว กรมทรัพยากรน้ำ
ปีที่ ๑๐  ฉบับที่ ๗๖  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

5

 วันท่ี	๑	 กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	นายสุพจน์	 โตวิจักษณ์ชัยกุล 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและคณะเจ้าหน้าที่จากกรม		
ทรัพยากรน้ำและนางอรัญญา	 เฟื่องสวัสดิ์	 รองอธิบดี	
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	 เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำ 
บาดาล	 ลงพื้นที่ศึกษาการใช้น้ำบาดาลในโครงการธนาคาร 
น้ำบาดาล	ในพื้นที่น้ำยืน	อ.น้ำยืน	จ.อุบลราชธานี	ร่วมด้วย																				
พันเอก	ธนศักดิ์	มิตรภานนท์	ผู้บังคับการกรมทหารราบที่	๖ 
หัวหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพ่ือความ	
มั่นคง	 เฉพาะพื้นที่ป่าดงทามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	

อทน.	ลงพ ้นที่ร่วมสำรวจ
การเติมน้ำในชั้นบาดาล	อ.น้ำยืน	จ.อุบลราชธานี

นายอำเภอ	นายก	อบต.	กำนัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และประชาชน	
ชาวเก่าขาม	 อ.น้ำยืน	 ทั้งนี้ในพื้นที่น้ำยืนจะมีการใช้เทคนิค 
เติมน้ำในช้ันน้ำบาดาล	 ซ่ึงพ้ืนท่ีน้ีมีลักษณะใต้ดินท่ีเหมาะสม	
ในการเติมน้ำบาดาล	 แต่ต้องระมัดระวังเรื่องความสกปรก 
ที่อาจปนเปื้อนลงไป	 ในเบื้องต้นการดำเนินการได้ผลดีและ 
สามารถดำเนินการได้	โดยไม่ต้องเจาะน้ำบาดาลบ่อลึกหรือ 
หาแหล่งน้ำผิวดินเพิ่มเติม	 จึงได้รวบรวมข้อมูลและร่วมกัน 
นำเสนอเป็นโครงการที่จะใช้น้ำในแบบนี้ให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดโดยเร็ว

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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	 วันที่	 ๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๙	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 น.	
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๙	 โดย	 ว่าที่	 ร.ต.ประพัฒน์	
เดชหาญ	 ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการ 
ลุ่มน้ำยม	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่	 ได้ร่วมลงพื้นที่ตามโครงการ 
รวมพลังประชารัฐ	 สร้างฝายชะลอน้ำสู้ภัยแล้ง	 ณ	 ดอยผี	
อำเภอสอง	 จังหวัดแพร่	 โดยได้รับเกียรติจากนายพิเชษฐ	

สทภ.๙	ลงพ ้นที่ตามโครงการ
รวมพลังประชารัฐ	สร้างฝายชะลอน้ำสู้ภัยแล้ง

ไพบูลย์ศิร	ิ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร	่ เป็นประธานในพิธีเปิด	
พร้อมด้วยนางชูสม	 รัตนนิตย์	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร	่
หวัหนา้สว่นราชการ	กำลงัทหารจาก		ม.พนั	๑๒	คา่ยพระยา	
ไชยบูรณ์	 และชาวบ้านจากหลายๆ	 ตำบลร่วมในกิจกรรม	
ดังกล่าว

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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	 เมื่อวันที่ 	 ๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๙	 นายประสิทธิ์ 	
หวานเสร็จ	 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๑๑ 
มอบหมายให้ส่วนพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ำและส่วนวิชาการ 
ร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู 

	 เม่ือวันท่ี	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	สำนักงานทรัพยากรน้ำ	 
ภาค	๖	โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ	(ชลบุรี)	ร่วมกับองค์การ 
บรหิารสว่นตำบลหนองมว่ง	เพือ่ชว่ยบรรเทาภยัแลง้ในพืน้ที ่
ประสบภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิ	(ภยัแลง้)		โดยตดิตัง้เครือ่งสบูนำ้	
ขนาด	๑๒	นิ้ว	จำนวน	๑	 เครื่อง	ที่บ้านหนองแคน	หมู่	๒	

สทภ.๑๑	ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟ แหล่งน้ำหนองเข็ง

แหล่งน้ำหนองเข็ง	 (กุดหลวง)	 บ้านธาตุลุ่ม	 หมู่ 	 ๔ 
ต.สหธาตุ 	 อ.เขื่องใน	 จ.อุบลราชธานี 	 งบปี	 ๒๕๕๙	
(ด้านแหล่งน้ำ)	ผลงานสะสม	๓๕%

สทภ.๖	ให้การช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง

ต.โคกสูง	 อ.หนองม่วง	 จ.สระแก้ว	 เพื่อสูบทอยน้ำจาก 
คลองยางเข้าสระเก็บน้ำบ้านโคกสว่าง	 หมู่	 ๕	 อ.โคกสว่าง	
ต.หนองม่วง	 จ.สระแก้ว	 เพื่อใช้ ในการผลิตประปา	
โดยมีจำนวนผู้ได้รับประโยชน์	๓	หมู่บ้าน	ได้แก่	หมู่	๔,	๗	และ	
หมู่	๑๑	จำนวน	๖๔๔	ครัวเรือน	ประชากร	๓,๐๗๖	คน

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 เมื่อวันที่	 ๒	 กุมภาพันธ	์ พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ดร.อัษฎาพร	
ไกรพานนท์	รองเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากร	
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นประธานเปิดงานการประชุม 
เชิงปฏิบัติการและจัดนิทรรศการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 
ประจำปี	 ๒๕๕๙	 โดยมีสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 
เข้าร่วมงานในครั้งนี้	ระหว่างวันที่	๒	-	๓	กุมภาพันธ์		พ.ศ.	
๒๕๕๙	ณ	โรงแรม	ซันทารา	เวลเนส	รีสอร์ทแอนด์	โฮเต็ล	
อำเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา
	 การจัดงานในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่คุณค่า	
ความสำคัญ	 และการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชุ่มน้ำอย่างย่ังยืน 

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟ แหล่งน้ำเข้าร่วมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
และจดันทิรรศการเนือ่งจากในวนัพ น้ทีชุ่ม่นำ้โลก	ประจำป	ี๒๕๕๙

ของพื้นที่ชุ่มน้ำแบบต่างๆ	 ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำ	 จนถึงพื้นที่ 
ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลเพื่อเป็นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งด้านการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนระหว่าง 
ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ	
ภาคประชาชน	โดยมีกลุ่มงานประชาสัมพันธ์	กรมทรัพยากรน้ำ		
ได้ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ	 ในหัวข้อการจัดกิจกรรม 
“Wetland	:	Sustainable	livelihood”	หรือ	“พื้นที่ชุ่มน้ำ	
วิถีชีวิตท่ีย่ังยืน”	 โดยมีหน่วยงานต่างๆเยาวชนและประชาชน 
เข้าร่วมชมกิจกรรมดังกล่าว

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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	 เมื่อวันที่	 ๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๙	 กลุ่มงานบุคคล	
สำนักบริหารกลาง	กรมทรัพยากรน้ำ	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ						
เรื่อง	 “การกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา 
ข้าราชการ”	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรกรม 
ทรัพยากรน้ำ	 สามารถพัฒนารูปแบบและวิธีการวางแผน 
กับการบริหารและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับบทบาท 
ภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ	
“การกำหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาข้าราชการ” 

	 ในการนี้นายวิวัฒน์	 โสเจยยะ	 รองอธิบดีกรม	
ทรัพยากรน้ำ	 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ	 นายมงคล	
หลักเมือง	 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	 เป็นผู้กล่าว 
รายงาน	 โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน	 กพ.	 เป็นวิทยากร 
บรรยายให้แก่บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำที่เข้าร่วมการ 
ฝึกอบรมครั้งนี้	 ณ	 ห้องอบรมสัมมนา	 โรงแรมเสนาเพลส	
กรุงเทพฯ

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 เมื่อวันที่ 	 ๑๓	 กุมภาพันธ์ 	 ๒๕๕๙	 นายสุพจน์	
โตวิจักษณ์ชัยกุล	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 พร้อมด้วย																															
นายสมฤทธ์ิ		วิไลพรรัตนา	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ	
ภาค	 ๗	 และคณะ	 เดินทางไปที่ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร									
(เขาชนไก่)	ตำบลลาดหญ้า	อำเภอเมือง	จังหวัดกาญจนบุรี	
โดยมีพันเอกวรภพ	 ถาวรแก้ว	 หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด.							
(หัวหน้าสำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร	 กองบัญชาการ	
กองอาสา	หนว่ยบญัชาการรกัษาดนิแดน)	พรอ้มคณะใหก้าร	
ต้อนรับ	 จากนั้นได้เข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาการบริหาร 

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	ลงพ ้นที่เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟ แหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ
ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร	(เขาชนไก่)

จัดการน้ำภายในค่ายที่ประสบปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอ 
ต่อความต้องการน้ำในช่วงเวลาปกติและช่วงที่มีการฝึก 
นักศึกษาวิชาทหารมากเป็นพิเศษ	 ในช่วงเดือนมกราคม	
ถึงมีนาคมของทุกปี	 โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 ได้ให้ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและมอบหมายให้สำนักงาน 
ทรัพยากรน้ำภาค	 ๗	 ไปเร่งรัดดำเนินการตามแนวทาง 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ 
ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร(เขาชนไก่)	ต่อไป

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 เมื่อวันที่	 ๑๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๙	 ศูนย์อำนวยการ 
ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งส่วนหน้า	 สำนักงาน	 
ทรัพยากรน้ำภาค	๕	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	นำเครื่องสูบน้ำ	
ขนาด	 ๑๒	 นิ้ว	 ๑	 เครื่อง	 พร้อมท่ออุปกรณ์และเจ้าหน้าที่	
ดำเนินการสูบน้ำจากหนองทำนบบน	 ส่งน้ำตามท่อผ้าใบ	
ขนาด	๑๒	นิ้ว	ระยะทาง	๒๐๐	เมตร	 เข้าหนองทำนบล่าง	 

สทภ.๕	ช่วยเหลือภัยแล้ง
แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา	ระบบประปาบ้านสนวน	
ตำบลตากูก	อำเภอเขวาสินรินทร์	จังหวัดสุรินทร์	เพื่อแก้ไข	 
ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในการขาดแคลน 
น้ ำอุปโภคบริ โภคให้กับราษฎรบ้ านสนวน	 หมู่ 	 ๕ 
รวม	๑๓๕	หลังคาเรือน	๕๕๖	คน

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 วันอังคารที่	 ๑๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๙	 นายสุพจน์	
โตวิจักษณ์ชัยกุล	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 พร้อมด้วย		
นายนิรุติ	 คูณผล	 ผู้อำนวยการกองการสื่อสารพัฒนาการ	
นายสาธิต	 สื่อประเสริฐสุข	 (รก.)	 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกัน 
วิกฤติน้ำ	 นางจรรยา	 ไตรรัตน์	 (รก.)	 ผู้อำนวยการสำนัก	
บริหารจัดการน้ำ	 และดร.คณพศ	 วรรณดี	 ผู้เชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ	 ได้เดินทางมา 
ตรวจเย่ียมการปฏิบัติงานสูบน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ	
อุปโภคบริโภคของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๖	ณ	ตำบล	
ดงกระทงยาม	 อำเภอศรีมหาโพธิ	 จังหวัดปราจีนบุรี	 โดยมี	
นายอมร		ใยเยือ่	ผูอ้ำนวยการสว่นวชิาการ	รกัษาราชการแทน	
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๖	 ให้การต้อนรับ	
และได้รับฟังบรรยายสรุปผลการสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคที่ชาวตำบลดงกระทงยาม	

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	และคณะ
ติดตามการสูบน้ำช่วยภัยแล้งในเขตพ ้นที่	สทภ.๖

ประสบปญัหาการขาดแคลนนำ้	ตัง้แตเ่ดอืนธนัวาคม	๒๕๕๘	
–	 มกราคม	 ๒๕๕๙	 ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๖	
ใหก้ารสนบัสนนุเครือ่งสบูนำ้	ขนาด	๑๒	นิว้	จำนวน	๒	เครือ่ง	
โดยสูบน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรี	ผลการสูบน้ำได้	๑,๓๔๘,๐๐๐	
ลบ.ม.	ราษฎรได้รับประโยชน์	๘๔๙	ครัวเรือน	๒,๘๘๘	คน	
จะต้องดำเนินการจนถึงเดือนมีนาคม	 ๒๕๕๙	 คาดว่า	
ชาวตำบลดงกระทงยาม	จะสามารถผา่นพน้วกิฤตภยัแลง้ได้	
พร้อมรับฟังปัญหาการขาดแคลนน้ำจากผู้นำท้องถิ่น	
ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 ได้มอบหมายให้สำนักงาน 
ทรัพยากรน้ำภาค	 ๖	 ให้เร่งรัดดำเนินการเพื่อช่วยเหลือ 
ชาวบ้านตำบลดงกระทงยามให้มีน้ำเพียงพอกับการอุปโภค 
บริโภค	 ทั้งนี้ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	 ได้ตรวจสอบ	
โครงการแหล่งน้ำแล้ว	 ต้องใช้งบประมาณ	 ๒.๕	 ล้านบาท	
และจะได้เสนอของบเหลือจ่ายต่อไป

กรมทรัพยากรน้ำ
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 วันท่ี	๑๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	นายสุพจน์	โตวิจักษณ์ชัยกุล 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	พร้อมคณะ	ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการ 
ปฏิบัติงานสูบน้ำป้องกันการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	
ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๒	ณ	 สถานีผลิตน้ำของ 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี	 อ.ธัญบุรี	 จ.ปทุมธานี 
โดยมี	 นายประกอบ	ทิพยากร	 ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค 
เขต	๒	 นายชัยฤทธิ	์ จูสกุลวิจิตร	์ ผอ.กองแผนและวิชาการ	
กปภ.	 เขต	 ๒	 น.ส.นุชนาฎ	 เอี้ยวสกุล	 ผจก.การประปา	
ส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี	 นายเอนก	 ชมพานิชย์	 ผอ.
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๒	 นายกษิดิศ	 โททอง	 ผอ.
ส่วนบริหารจัดการน้ำที่	๑	นายสมชาย	ประจันทร์นวล	ผอ.
ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 	 ๒	 และเจ้าหน้าที่ของสทภ.๒	
ให้การต้อนรับ	 โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 พร้อมคณะ 
ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการสูบน้ำ	 เพื่อป้องกันและ 
แก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน 
ในพื้นที่อำเภอธัญบุรี	 (ตั้งแต่คลอง	 ๕	 ถึงคลอง	 ๑๕)	
อำเภอลำลูกกาทั้งอำเภอ	 และอำเภอหนองเสือบางส่วน	

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	พร้อมคณะ 
ติดตามการสูบน้ำช่วยประชาชน

รวมผู้ใช้น้ำ	๕๐,๐๐๐	ครัวเรือน	ซ่ึงทางสำนักงานทรัพยากรน้ำ	
ภาค	๒	ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด	๑๒	นิ้ว	จำนวน	๔	เครื่อง	
ไปติดตั้ง	 ณ	 สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขา 
ธัญบุรี	 อ.ธัญบุรี	 จ.ปทุมธานี	 ช่วยเหลือในการสูบน้ำดิบ 
จากคลองระพีพัฒน์	เข้าสู่รางรับน้ำดิบ	เพราะหากระดับน้ำ 
ในคลองระพีพัฒน์ลดลงจนน้ำไม่สามารถไหลเข้าสู่รางรับ 
น้ำดิบได้	 จำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำช่วยสูบทยอยน้ำเข้า 
รางรับน้ำดิบ	 เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำดิบ 
ในการผลิตน้ำประปา	 ให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างต่อเนื่อง	
ทั้งนี้ 	 มีหน่วยงานที่ร่วมให้ความช่วยเหลือทั้งหมด	 ๓	
หน่วยงาน	 คือ	 กรมทรัพยากรน้ำ	 การประปาส่วนภูมิภาค	
และกรมชลประทาน	 จากนั้น	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	
พร้อมคณะ	 ได้เดินสำรวจการให้ความช่วยเหลือ	 และได้ให้ 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค	
ต่อผู้นำชุมชน	 โดยให้ช่วยกันสงวนน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค	เพื่อจะได้มีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 วันที่	๑๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	หน่วยปฏิบัติการพิเศษ	
เผชิญเหตุทรัพยากรน้ำ	 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๙															
ได้นำเครื่องกรองน้ำ	 RO	 (Reverse	 Osmosis)	 อัตรา 
การกรอง	 ๕๐๐	 ลิตร/ชั่วโมง	 จำนวน	 ๑	 เครื่อง	 ไปติดตั้ง	
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน	 หมู่ที่	 ๘	 ตำบลข่อยสูง	 อำเภอตรอน	
จงัหวดัอตุรดติถ	์เพือ่ใชใ้นการอปุโภคบรโิภค	ในหมูบ่า้นและ	

	 วันที่	 ๑๓	 -	 ๑๙	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๙	 นายธีระวุฒิ		
สุคนธประดิษฐ		ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๑	
มอบหมายให	้เจา้หนา้ทีส่ว่นบรหิารจดัการนำ้	จดัสรา้งระบบ	
ผลิตน้ำดื่มสำหรับอุปโภคบริโภค	 และส่งมอบให้บริการแก่ 
ประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง		ในถิ่นทุรกันดาร	ตามแนว 
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช	
กมุาร	ี	ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชนชาวไทยภเูขาแมฟ่า้หลวง	(ศศช.)	
ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง	 จังหวัดตาก	 จำนวน	 ๕	 แห่ง	
ได้แก่
	 ๑.	 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง	
บ้านทีมูโกะทะ	หมู่ที่	๑	ตำบลแม่สอง
	 ๒.		ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง	
บ้านกลูแจทะ		หมู่ที่	๑	ตำบลแม่สอง

	 ๓.		ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง	
บ้านแม่หีดคี	(ห้องเรียนสาขาบ้านแสนสุขสันติธรรม)	หมู่ท่ี	๙	
ตำบลแม่วะหลวง
	 ๔.		ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง	
บ้านบอหมาก		หมู่ที่	๕	ตำบลแม่วะหลวง
	 ๕.		ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง	
บ้านมอโจ้		หมู่ที่	๑๑	ตำบลแม่สอง
	 ระบบผลตินำ้ดืม่ชนดิทรายกรองชา้	ขนาด	๑๐๐	ลติร	
/ชั่วโมง	สามารถบริการประชาชนได้	ตลอด	๒๔	ช่ัวโมง
	 การจัดสร้างคร้ังน้ีเป็นการร่วมแรงร่วมใจระหว่าง	
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 และประชาชน	 	 เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	 พึ่งพา	
ตนเอง	 และบริหารจัดการได้ด้วยชุมชนเอง	 สามารถแก้ไข 
ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งได้

สทภ.๙	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ	RO	(Reverse	Osmosis)

เปน็การชว่ยเหลอืแบง่เบาภาระความเดอืดรอ้นใหก้บัชมุชน 
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล	
ข่อยสูง	 ซึ่งมีพื้นที่ได้รับผลประโยชน์กว่า	 ๓	 หมู่บ้าน	 ๒๕๐	
หลังคาเรือนได้แก่	หมู่ท่ี	๔	บ้านดงจันทร์	หมู่ท่ี	๓	บ้านไผ่ลูกช้าง	
และ	หมู่ที่	๘	บ้านปลายรางบน

สทภ.๑	จัดสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสำหรับอุปโภคบริโภค
ให้แก่ประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 วันที่	๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	นายวรเกียรติ	มณีเนตร	
ผูอ้ำนวยการสำนกังานทรพัยากรนำ้ภาค	๔	ไดม้อบหมายให้ 
ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนบน	 จัดประชุม	
เชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำชี	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๕๙	 
ณ	ห้องประชุมชั้น	๒	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๔	โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

	 วันที่	 ๑๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๙	 สำนักงานเลขานุการ 
คณะกรรมการลุ่มน้ำปิง	 	 โดยส่วนประสานและบริหาร 
จัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน	 ได้จัดการประชุมคณะทำงาน 
ลุ่มน้ำปิงระดับจังหวัด(จังหวัดเชียงใหม่)	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๕๙ 
ณ	หอ้งประชมุศาลากลางจงัหวดัเชยีงใหม่	โดยมวีตัถปุระสงค	์
เพื่อให้คณะทำงานฯได้รับทราบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ 
ลุม่นำ้ปงิ	ขอ้มลูดา้นแหลง่นำ้	คำสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการนำ้ 

สทภ.๑	จดัประชมุคณะทำงานลุม่นำ้ปงระดบัจงัหวดั	(จงัหวดัเชยีงใหม)่

แห่งชาติ	 คำสั่งโอน	 สบอช.	 	 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ	 แผนยุทธศาสตร์ของ	
กรมทรพัยากรนำ้	แผน/ผลการดำเนนิงานของกรมทรพัยากร	
น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง	 มีผู้เข้าร่วมประชุมฯทั้งสิ้น	 ๕๕	 คน	
ในการนี้	 นายประจวบ	 กันธิยะ	 ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ

สทภ.๔	จัดประชุมแผนยุทธศาสตร์ฯ	ลุ่มน้ำชี

การจัดการน้ำของประเทศ	 และลุ่มน้ำชี	 และกำหนด 
เปา้หมายกรอบเวลาและกรอบวงเงนิงบประมาณของลุม่นำ้ 
ปี	 ๒๕๖๑	 -	 ๒๕๖๔	 รวมถึงขอความร่วมมือในการกำหนด 
แผนงานโครงการในพื้นที่ลุ่มน้ำชี	ปี	๒๕๖๑	-	๒๕๖๔	อีกทั้ง 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ 
มาตรการบรรจแุผนความตอ้งการของทอ้งถิน่เขา้สูแ่ผนของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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	 วันที่ 	 ๑๙	 กุมภาพันธ์ 	 ๒๕๕๙	 พลตำรวจเอก 
เอก	 อังสนานนท์	 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	 พร้อมด้วย																
นายนิวัติชัย	 คัมภีร์	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ผู้ตรวจราชการสำนักนายก	 
รัฐมนตรี	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
และคณะผู้ติดตาม	 ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามผลการดำเนินงาน 
ในพื้นที่จังหวัดน่าน	 โดยได้ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำเรียบ	 บ้านดอนแท่น	 ตำบลเชียงคาน			
อำเภอเชียงกลาง	 จั งหวัดน่าน	 โดยมีนายรั งสรรค์ 		
ขวัญเมืองเดิม	 นายอำเภอเชียงกลาง	 ได้กล่าวต้อนรับ 
ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา	 วิถีชีวิต 
ของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ซึ่งช่วยให้ประชาชนพึ่งพา 
ตนเองและช่วยเหลือกันภายในชุมชนก่อนที่จะพึ่งพา 
ทรัพยากรในการดำรงชีพจากภายนอก	ซึ่งโครงการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำเรียบสามารถเก็บกักน้ำได้	๑๑๑,๗๐๐	

สทภ.๙	นำผู้ตรวจราชการ	ทส. 
ติดตามผลโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟ แหล่งน้ำจังหวัดน่าน

ลบ.ม.		มีประชาชนได้รับประโยชน์	๙๐	ครัวเรือน	และพื้นที่ 
เกษตรกรรมได้รับประโยชน์จำนวน	 ๓๓๐	 ไร่ 	 โดย	
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๙	 ได้ดำเนินการปรับปรุงและ 
ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับคืนสภาพการใช้ประโยชน์ 
และใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคของราษฎร	
อีกทั้งยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรกรรมในฤดูแล้ง 
ทำให้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพในฤดูแล้งได้	 โดย	
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๙	ได้มอบหมายให้นายจิรวิทย์		
อุตส่าห์ 	 ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ		
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่	ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการในครั้งนี้
	 ทั้งนี้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะผู้ตรวจ 
ให้ข้อคิดเห็นว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของภาครัฐอย่างที่ 
ทา่นนายกรฐัมนตรเีนน้ยำ้วา่		ประชารฐัตอ้งมาอยากเหน็ภาพ		
ทุกฝ่ายบูรณาการร่วมกันในการทำงานโดยการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 
ต่อไป

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 เมื่อวันที่	๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	ส่วนประสานและ 
บริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	 จัดอบรมโครงการ 
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	(เครือข่ายเดิม)	กลุ่มประชาชน 
และเยาวชนน้ำตกโตนลุงไข่/น้ำตกหินสามก้อน	ณ	 น้ำตก	
โตนลุงไข่/น้ำตกหินสามก้อน	 หมู่ที่	 ๗	 ตำบลท่าชะมวง	
อำเภอรัตภูมิ	 จังหวัดสงขลา	 โดยการฝึกปฏิบัติการก่อสร้าง 

สทภ.๘	จดัอบรมโครงการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้	(เครือขา่ยเดมิ)

ฝายชะลอการไหลของนำ้เพือ่เพิม่ความชุม่ชืน้	(Check	Dam)	
แบบหินเรียงยาแนว
	 ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายให้มีการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำ	 รวมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งของกลุ่ม 
เครือข่าย	 และสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่ม 
เครือข่ายให้มีการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 เมื่อวันที่	 	 ๒๓	 กุมภาพันธ์	 	 ๒๕๕๙	 นายวิวัฒน์		
โสเจยยะ	รองอธบิดกีรมทรพัยากรนำ้	เดนิทางมาตรวจเยีย่ม	
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๓	 และได้มอบนโยบายในการ 
ทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมทรัพยากรน้ำ 

 วันท่ี	๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	นายธีระวุฒิ	สุคนธประดิษฐ 
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๑	 มอบหมายให้ 
ชุดปฏิบัติการเผชิญเหตุ	 “ประชารัฐรวมใจสู้ภัยแล้ง” 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๑	 นำรถบรรทุกน้ำขนาด 
๖,๐๐๐	 ลิตร	 ให้ความช่วยเหลือประชาชนในภาวะภัยแล้ง	
ขาดแคลนนำ้อปุโภคบรโิภค	จากการลงพืน้ที	่ตำบลรอ่งเคาะ	
อำเภอวังเหนือ	 จังหวัดลำปาง	 ของผู้อำนวยการสำนักงาน 
ทรพัยากรนำ้ภาค	๑	และเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง	ไดร้บัแจง้จาก	
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลรอ่งเคาะวา่	ประชาชนบา้นวงัใหม่	

หมู่	 ๑๒	 ตำบลร่องเคาะ	 ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	
อย่างรุนแรง
	 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ	 จึงขอรับการ	
สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ	 จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๑								
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะภัยแล้งอย่างเร่งด่วน	
ในการนี้	 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๑ 
ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนด้วยตนเอง 
และได้ให้การสนับสนุนเพื่อบรรเทาภัยต่อไป

รอง	อทน.ตรวจเยี่ยม	สทภ.๓

และของรฐับาล	โดยใหป้ฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัย	์สจุรติ	
นึกถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก	 รู้รัก	 สามัคคี	
มีความตั้งใจ	 เต็มใจ	 มุ่งมั่นในการทำงานในหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบตามหน้าที่

สทภ.๑	จัดชุดปฏิบัติการเผชิญเหต“ุประชารัฐรวมใจสู้ภัยแล้ง”	
ช่วยเหลือประชาชนในภาวะภัยแล้ง

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 วันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	สำนักงานทรัพยากรน้ำ 
ภาค	๗	 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเพชรบุร ี
และประจวบคีรีขันธ์ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ระดับสาขา/จังหวัด	 เพื่อจัดทำเป้าหมายเชิงพื้นที่ลุ่มน้ำ 
เพชรบรุ	ีณ	หอ้งมกุดา	โรงแรมรอยลั	ไดมอน	จงัหวดัเพชรบรุ	ี
นางกรวิภา	จุลเจริญ	ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหาร 
จดัการลุม่นำ้เพชรบรุแีละประจวบครีขีนัธ	์เปน็ประธานและ	
บรรยายเร่ือง	“ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ของประเทศ” 
	 นางสาวธนินี	เขียวอยู่	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชำนาญการ	 กล่าวรายงาน	นายมนตรี	 โภโค	นายช่างโยธา	

สทภ.๗	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับสาขา/จังหวัด 
เพ ่อจัดทำเป้าหมายเชิงพ ้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี

ชำนาญงาน	 ชี้แจงเรื่องแผนยุทธศาสตร์/เป้าหมายระยะสั้น	
ระยะกลาง	ระยะยาวในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี	และได้ร่วมกัน 
แบ่งกลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาเพื่อทบทวนประเด็นปัญหา	
แผนงานความตอ้งการในทอ้งถิน่	เพือ่เสนอแนวทางแผนงาน	
โครงการระยะเร่งด่วน	 ระยะกลาง	 ระยะยาว	 โดยมีผู้แทน	
นายอำเภอ	 หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 และผู้แทน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมจำนวน	๖๙	คน	
เจ้าหน้าที่และวิทยากรจำนวน	 ๗	 คน	 โดยที่ประชุมได้ 
สรุปผลการประชุมเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำแผน 
ความต้องการพิจารณาเข้ากรอบแผนปี	 ๒๕๖๑-๒๕๖๔	
ต่อไป

กรมทรัพยากรน้ำ
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 เม่ือวันท่ี	๒๕	 กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	สำนักงานทรัพยากรน้ำ 
ภาค	 ๙	 ได้มอบหมายให้	 นายสุนัน	 บวบนา	 ผู้อำนวยการ	
ส่วนอุทกวิทยา	 (พิษณุโลก)	 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 
ตรวจภูมิประเทศ	โดยมีนายวุฒิชัย	เสาวโกมุก	รองผู้ว่าราชการ	
จงัหวดันา่น	และพ.อ.	รตันะ	พฒันโสภพ	(ผูแ้ทน)	ผูบ้ญัชาการ	
มณฑลทหารบกที่	 ๓๘	 นำทหาร	 หัวหน้าหน่วยงาน	 และ	
ภาคประชาสงัคม	เขา้รว่มตรวจภมูปิระเทศทีจ่ะใชใ้นการฝกึ	
การบรหิารจดัการสาธารณภยัรว่ม	ประจำป	ี๒๕๕๙	ระหวา่ง	

สทภ.๙	ร่วมตรวจภูมิประเทศ	ที่ใช้ฝึก
การบริหารจัดการสาธารณภัยร่วม	ประจำปี	๒๕๕๙

กองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 
เขต	๑๕	เชียงราย	โดยใช้สถานการณ์แผ่นดินไหวอาคารถล่ม	
อัคคีภัย	 อุทกภัยและดินถล่ม	 ในพื้นที่ จั งหวัดน่าน 
ณ	อ่างเก็บน้ำห้วยแฮด	 วิทยาลัยการอาชีพปัว	 โรงเรียนปัว 
เทศบาลตำบลปัวและตลาดปัวเพื่อบูรณาการปฏิบัติตาม 
แผนปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัของหนว่ยงาน	ตลอดจน	
สร้างความเข้าใจท่ีสอดคล้องต่อกลไกการประสานงานร่วมกัน	
ต่อไป

กรมทรัพยากรน้ำ
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 ในวันท่ี	๒๖	 กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	 	ฯพณฯ	พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 	 พร้อมคณะ	 ประกอบด้วย			
พล.อ.อนุพงษ์	 เผ่าจินดา	 รมว.มหาดไทย	 พล.อ.ฉัตรชัย	
สาริกัลยะ	รมว.เกษตรและสหกรณ์	พล.อ.สุรศักด์ิ	กาญจนรัตน์	
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และพล.อ.วิลาศ	
อรุณศรี	 เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ		
โดยช่วงเช้า	 นายกฯ	 พร้อมคณะเดินทางมาสถานที่จัดงาน 
ณ	 ชุมชน	 ๖	 หมู่ที่	 ๘	 ต.ระบำ	 อ.ลานสัก	 จ.อุทัยธานี	 ได้ 
ตรวจเยี่ยมโครงการสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ	 โดยมีอธิบดี	
กรมทรัพยากรน้ำ	นายสุพจน์		โตวิจักษณ์ชัยกุล	พร้อมคณะ 
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ	 และข้าราชการจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	 ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีร่วมให้การ 
ต้อนรับ	ในการนี้		นายกฯ	ได้เป็นประธานสักขีพยานในพิธี 
มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
แก่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ	 จำกัด	 ภายใต้คณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ	 (คทช.)	 เพื่อจัดสรรที่ดินให้แก่ 
ผูไ้รท้ีท่ำกนิและเกษตรกร	เปน็การลดปญัหาความเหลือ่มลำ้	
และสร้างความเป็นธรรม	 ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ 
รัฐบาลเร่งดำเนินการ	 ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จากนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม		และได้มอบปัจจัยการผลิต 
ใหแ้กผู่แ้ทนสมาชกิสหกรณฯ์อาท	ิปุย๋อนิทรยี	์ตน้พนัธุห์มอ่น	
เมล็ดพันธุ์ปอเทือง	 ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ	 ไก่พันธุ์แสมดำ	
พันธุ์เมล็ดข้าวโพด	 และปลากินพืช	 เป็นต้น	 จากนั้นได้ 
เยี่ยมชมนิทรรศการของส่วนราชการ/ภาคส่วนต่างๆ	 ของ	
จังหวัดอุทัยธานี	และผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร
	 ในช่วงบ่าย	 นายกฯ	 พร้อมคณะ	 ได้ประชุมติดตาม 
การดำเนินการแก้ปัญหาภัยแล้งและรับฟังการบรรยายสรุป 
เร่ืองสถานการณ์น้ำในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุทัยธานี	ณ	ห้องประชุม	

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา	 ต.ระบำ	 อ.ลานสัก										
จ.อุทัยธานี	 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	แม่ทัพภาคท่ี	๓	
และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค	๖	 เข้าร่วมประชุม	ซึ่งจาก	
การประชุมฯ	สรุปประเด็นสำคัญ	ดังนี้	
 ๑.	 ความต้องการโครงการได้แก่ 	 การขุดลอก	
ห้วยทับเสลา	ปรับปรุงอาคาร	และการเสริม	spillway	
	 ๒.	 ในประเด็นเร่ืองเข่ือนแม่วงก์ประชาชนเห็นด้วยกับ 
โครงการฯ	 ซึ่งช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย	 ให้กับอำเภอลาดยาว	
และเปน็แหลง่นำ้ใหท้กุชมุชน	โดยมมีตใิหศ้กึษารายละเอยีด 
ต่อไป	
	 ๓.	 ลองขยายคลองโพธ์ิหรือหาทางเลือกอ่ืนมอบหมาย 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	ไปหาทางเลือกเพ่ิมเติม	และในกรณี	
การบริหารจัดการทีด่ิน	ต้องมีการจัดระเบียบพื้นที่	แยกเป็น	
กลุ่มจังหวัด	 เปล่ียนเกษตรกรเป็นผู้แปรรูปการผลิตโดยให้ใช้	
ทฤษฎีใหม่แบบเป็นพื้นที่	 ต้องเอาระบบน้ำ/ศักยภาพน้ำ	
มากำหนดการผลิต	
	 ๔.	 ให้มี	 พรบ.ทรัพยากรน้ำและพรบ.การเกษตรฯ	 
และให้ผู้นำเกษตรกรไปศึกษาการผลิต	 การแปรรูป		
ในรูปแบบที่แตกต่างกัน	
	 ๕.	 มีการรวมกลุ่มและคณะขับเคลื่อน	มียุทธศาสตร์ 
สร้างความเข้มแข็งในระดับภูมิภาค	เป็นยุทธศาสตร์	๒๐	ปี	
มกีารเปลีย่นเกษตรกรรมใหเ้ปน็เกษตรอตุสาหกรรม	เพือ่ให ้
ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคง	 มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
ต่อไป

นายกรัฐมนตรี	พร้อมคณะลงพ ้นที่	จ.อุทัยธานี

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 เมื่อวันที่	 ๒๙	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๙	 พลเอกสุรศักดิ์	 
กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม	 เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน 
ขับเคลื่อนและปฏิรูปทรัพยากรน้ำ	 ทรัพยากรธรณี	 และ	
พิบัติภัย	 (คขป.นธภ.)	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๕๙	 โดยมีหน่วยงาน 
ในสงักดั	ทส.	เขา้รว่มประชมุ	ประกอบดว้ย	กรมทรพัยากรนำ้	
ก ร มท รั พ ย า ก รน้ ำ บ า ด า ล 	 ก ร มท รั พ ย า ก ร ธ รณี 	

รมว.ทส.	การประชุมคณะทำงาน
ขบัเคลือ่นและปฏริปูทรพัยากรนำ้	ทรพัยากรธรณ	ีและพ บตัภิยั

กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	 กรมป่าไม้	
ก ร มท รั พ ย าก รท า งทะ เ ล และช ายฝั่ ง 	 พ ร้ อ มทั้ ง 
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๑	 -	 ๑๑	 และ 
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต	 ๑	 -	 ๑๒ 
ณ	ห้องประชุม	 ๒๐๒	 ชั้น	 ๒	 อาคารกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ
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ปีที่ ๑๐  ฉบับที่ ๗๖  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
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	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๙	 พลเอกสุรศักดิ์		
กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่ งแวดล้อม	 พร้อมนายเกษมสันต์ 	 จิณณวาโส 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม	
นายสุพจน์	 โตวิจักษณ์ชัยกุล	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 และ 
ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในสังกัด	 ร่วมลงนาม 
ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ณ	ตึกราชพิพิธภัณฑ์	พระบรมมหาราชวัง

รมว.ทส.	พร้อมคณะ
ร่วมลงนามถวายพระพร	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

	 ทั้งนี้	 สำนักพระราชวังได้จัดสถานที่ไว้ให้ประชาชน 
ทุกหมู่เหล่าไปลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จ											
พระเจา้อยูห่วั	เพือ่แสดงความจงรกัภกัด	ีโดยตลอดทัง้วนัไดม้	ี
ข้าราชการ	คณะทูตานุทูต	ทหาร	ตำรวจ	พ่อค้า	ประชาชน					
ไปร่วมลงนามเป็นจำนวนมาก

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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