ที่ ผ ่ า นมาประเทศไทยประสบปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ยากรน�้ ำ      
เป็นประจ�ำทั้งในด้านปริมาณน�้ำและคุณภาพน�้ำในบางครั้งสถานการณ์     
อาจรุนแรงขึ้นจนกลายเป็น “วิกฤติน�้ำ” เช่น อุทกภัย ภัยแล้งหรือน�้ำเสีย     
ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของคน สัตว์ หรือพืช หรืออาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สนิ ของประชาชนหรือของรัฐอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนีย้ งั มีปจั จัยอืน่ ได้แก่ การเปลีย่ นแปลง
ภูมิอากาศ การขยายตัวของเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนไป ความ
ต้องการใช้น�้ำเพิ่มสูงขึ้น ปัญหามลพิษทางน�้ำ  ฯลฯ ที่อาจส่งผลให้ปัญหา
“วิกฤติน�้ำ” ทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ได้ หาก
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
ตัง้ แต่ปพี .ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติ หรือ      
สทนช. ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานหลักทีบ่ ริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ของประเทศ
ทัง้ ระบบในกรณีฉกุ เฉิน สทนช. ได้จดั ตัง้ “ศูนย์เฉพาะกิจชัว่ คราวในภาวะวิกฤติ”
อ�ำนวยการและบูรณาการการปฏิบตั เิ พือ่ แก้ปญ
ั หาวิกฤตินำ 
�้ ติดตาม ประเมิน
วิเคราะห์สถานการณ์นำ�้ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยเทคนิคและวิชาการที    ่
ทันสมัยจนเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ เช่น กรณีอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.๒๕๖๑ และเหตุการณ์พายุ “ปาบึก” พ.ศ.๒๕๖๒ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน�้ำ  พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำ         
โดยมาตรา ๒๔ ก�ำหนดให้ นายกรัฐมนตรีมีอ�ำนาจจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการ
เฉพาะกิจ” เพือ่ ควบคุมสถานการณ์นำ�้ ในกรณีฉกุ เฉิน
เพือ่ ให้การแก้ไขปัญหา “วิกฤตินำ�้ ” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
เจตนารมย์ของพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน�ำ้ พ.ศ.๒๕๖๑ สทนช. จึงจัดท�ำแผน
ปฏิบตั กิ ารป้องกันและแก้ไขวิกฤตินำ�้ ขึน้ เพือ่ ก�ำหนดกรอบแนวทางการด�ำเนินงาน
ของ “ศูนย์บญ
ั ชาการเฉพาะกิจ” พร้อมทัง้ ก�ำหนดกรอบโครงสร้างและ “กอง
อ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ” เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองในการยกระดับ
สถานการณ์ภาวะวิกฤตน�ำ้ เป็นศูนย์บญ
ั ชาการเฉพาะกิจและสนับสนุนในการ
แก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำ  ตั้งแต่การป้องกันเตรียมความพร้อมรับมือและฟื้นฟู      
โดยยึดหลักสากลการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) บัญชาการ
อ�ำนวยการ บูรณาการการปฏิบตั ริ ว่ มกับหน่วยงานทุกภาคส่วน อาศัยเทคนิค
และวิชาการด้านทรัพยากรน�ำ้ ทีท่ นั สมัยเพือ่ บริหารจัดการ “มวลน�ำ้ ” สามารถ
แจ้งเตือนสถานการณ์น�้ำต่อประชาชนและหน่วยงานปฏิบัติได้อย่างแม่นย�ำ    
ทันการณ์ในภาวะวิกฤติสามารถเชื่อมโยงการท�ำงานร่วมกับพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ หรือกฎหมายฉบับอืน่ ได้ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการรับมือกับวิกฤตินำ�้ ในอนาคตได้และสามารถลดความเสียหาย
และการสูญเสียต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป
ส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติ
ตุลาคม ๒๕๖๒
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๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างสมดุลและยั่งยืน มุ่งสร้างเอกภาพในการจัดการน�้ำ   
ทั้งระบบ ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๕๖๐ จึงจัดตั้งส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. ให้เป็นหน่วยงานหลักที่ก�ำกับดูแล
และบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ของประเทศอย่างเป็นระบบ และประกาศใช้พระราชบัญญัตทิ รัพยากรน�ำ 
้ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑
เพือ่ ป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ของประเทศในทุกมิติ และหนึง่ ในองค์ประกอบของพระราชบัญญัติ
ฉบับนีค้ อื “ศูนย์บญ
ั ชาการเฉพาะกิจ” ในกรณีฉกุ เฉิน (มาตรา ๒๔) ซึง่ สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือเพือ่ อ�ำนวยการแก้ไขปัญหา
“วิกฤติน�้ำ” เป็นการชั่วคราวจนกว่าปัญหาวิกฤติน�้ำจะผ่านพ้นไป
ในการบูรณาการ ประสานงาน และบัญชาการสถานการณ์เพื่อลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความ   
สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังเช่น อุทกภัยใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือ อุทกภัยในภาคใต้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อมาภายหลังจากที่
สทนช. เข้ามาก�ำกับดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำของประเทศ ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ (กนช.)
จึงได้ดำ� เนินการรวมรวมเชือ่ มโยงข้อมูลและระบบสารสนเทศทีเ่ ป็นปัจจุบนั ผ่าน “ระบบคลังข้อมูลน�ำ้ และภูมอิ ากาศแห่งชาติ”
ที่ด�ำเนินการโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำ  (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ร่วมกับอีก ๓๘ หน่วยงาน ท�ำให้ สทนช. สามารถติดตามวิเคราะห์คาดกาณณ์สถานการณ์น�้ำและสภาพอากาศ
ได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ บูรณาการการปฏิบตั ริ ว่ มกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพือ่ บริหารจัดการ “มวลน�ำ้ ” ได้อย่างเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพตามหลักเทคนิคและวิชาการด้านทรัพยากรน�ำ 
้ และในกรณีฉกุ เฉิน สทนช. ได้จดั ตัง้ “ศูนย์เฉพาะกิจชัว่ คราว
ในภาวะวิกฤติ” ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๖๑ ปัจจุบันใช้ชื่อ
“ศูนย์อำ� นวยการน�ำ้ เฉพาะกิจ” เพือ่ อ�ำนวยการและบูรณาการการปฏิบตั เิ พือ่ แก้ปญ
ั หาวิกฤตินำ 
�้ ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์
สถานการณ์นำ�้ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิชาการทีท่ นั สมัย จนเกิดผลสัมฤทธิเ์ ป็นทีป่ ระจักษ์ เช่น กรณีอทุ กภัย
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๖๑ และเหตุการณ์พายุ “ปาบึก” พ.ศ.๒๕๖๒ ความส�ำเร็จนีเ้ กิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วนภายใต้
กลไกการท�ำงานของ สทนช. ทีส่ ามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการรับมือกับสาธารณภัยด้านทรัพยากรน�ำ้ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในช่วงก่อนเกิดปัญหา “วิกฤติน�้ำ” ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการรับมือกับ “วิกฤติน�้ำ” ในอนาคตภายใต้กลไกของ “ศูนย์
บัญชาการเฉพาะกิจ” ตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ  พ.ศ.๒๕๖๑ ที่บูรณาการร่วมกับ “กองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)” ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ และกฎหมาย
ว่าด้วยการเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ  พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการอ�ำนวยการด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�ำ้ ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติ (กนช.) ในการประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้ดำ� เนินการ
จัดท�ำกรอบโครงสร้างศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจและกองอ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ และ ในการประชุมกนช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒  มีมติรับทราบผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯและให้ด�ำเนินการตามมติ ดังนั้น สทนช.
จึงได้จดั ท�ำกรอบโครงสร้างและแนวทางการด�ำเนินงานเพือ่ การบริหารจัดการ “วิกฤตินำ�้ ” ตามระดับการจัดการสาธารณภัย
(ระดับ ๑ – ๓) ที่มุ่งเน้นการจัดการ “มวลน�้ำ” มากกว่า “มวลชน” ในภาวะฉุกเฉิน ยึดหลักสากลการจัดการความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ (Disaster Risk Management) ตั้งแต่การเตรียมการป้องกันก่อนเกิดภัย การเตรียมความพร้อมร่วมกับ   
หน่วยปฏิบตั ิ การวางแผนและจัดสรรน�ำ้ อย่างเหมาะสม การวิเคราะห์คาดการณ์ทแี่ ม่นย�ำทันต่อเหตุการณ์ การผันน�ำ้ ข้ามลุม่
เพื่อบรรเทาผลกระทบ และการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป
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๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อก�ำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของ “ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ” ที่เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ
“มวลน�้ำ” ในภาวะวิกฤติเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
๒) เพื่อก�ำหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานของ “กองอ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ” ท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองในการยก
ระดับสถานการณ์ภาวะวิกฤตินำ�้ เป็นศูนย์บญ
ั ชาการเฉพาะกิจ และท�ำหน้าทีส่ นับสนุนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตินำ�้ ตัง้ แต่การ
ป้องกัน เตรียมความพร้อม รับมือ โดยมี คณะท�ำงานเป็นหน่วยปฏิบัติงานสนับสนุนข้อมูลต่างๆเพื่อให้ กองอ�ำนวยการน�้ำ
แห่งชาติ นั้นกลั่นกรองและก�ำหนดมาตรการณ์หรือนโยบายในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ภาวะวิกฤติน�้ำ
๓) เพื่อก�ำหนดแนวทางการท�ำงานอย่างเป็นระบบ บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�ำ 
้ และหน่วยงานด้านสาธารณภัยให้มคี วามสอดคล้องส่งเสริมกัน ทัง้ ในเรือ่ งการสัง่ การ และอ�ำนวยการในภาวะ
วิกฤติจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
๔) จัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำ  โดยการติดตามเฝ้าระวัง วิเคราะห์สถานการณ์น�้ำและ    
ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยภาวะวิกฤติน�้ำ และก�ำหนดมาตรการเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำ

๓. โครงสร้างองค์กรและองค์ประกอบ
การบริหารจัดการน�้ำในภาวะวิกฤตินั้น จ�ำเป็นต้องก�ำหนดองค์กรหรือผู้รับผิดชอบเพื่อท�ำหน้าที่ในส่วนต่างๆ เอาไว้
เป็นการล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น�้ำและลดความสับสนในการท�ำงาน โดยการก�ำหนด
โครงสร้างองค์กรและองค์ประกอบคณะท�ำงาน ให้เชือ่ มโยงสอดคล้องกันระหว่างพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน�ำ 
้ พ.ศ.๒๕๖๑
และแผนป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับบัญชาการ ระดับอ�ำนวยการ และ
ระดับปฏิบัติการ ดังนี้
๓.๑ ระดับนโยบาย
๑) คณะกรรมการทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ (กนช.) มีหน้าที่จัดท�ำนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรน�้ำ  พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและแก้ไขภาวะน�้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน�้ำ
ท่วมของคณะกรรมการลุ่มน�้ำต่างๆ เพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขภาวะน�้ำท่วมระหว่างลุ่มน�้ำ  ตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน�้ำ พ.ศ.๒๕๖๑
๒) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) มีหน้าที่ก�ำหนดนโยบายในการจัดท�ำ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
ในปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยอาศัยแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ในการรับมือกับ
สาธารณภัยทุกประเภท
๓.๒ ระดับบัญชาการ
๑) ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ  ท�ำหน้าที่ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน�้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ระบุว่า “ในกรณีเกิดปัญหาวิกฤติน�้ำจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของคนสัตว์
หรือพืช หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐอย่างรุนแรง ให้นายกรัฐมนตรีมีอ�ำนาจ    
จัดตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการเฉพาะกิจ โดยนายกรัฐมนตรีเป็น ผูบ้ ญ
ั ชาการ อ�ำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤตินำ�้ เป็นการชัว่ คราว จนกว่า
ปัญหาวิกฤติน�้ำจะผ่านพ้นไป ทั้งนี้ ให้ส�ำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ           
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เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดตัง้ และสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน” ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ภาวะวิกฤตินำ�้ หรือคาดว่าจะเกิดวิกฤติ (ระดับ ๓)
โดยมีหน้าที่และอ�ำนาจ ดังนี้
(๑) ควบคุม สั่งการ บัญชาการ และอ�ำนวยการแก้ไขวิกฤติน�้ำเป็นการชั่วคราวจนกว่าปัญหาวิกฤติน�้ำจะผ่านพ้นไป
(๒) ออกค�ำสั่งเพื่อการป้องกันแก้ไข ควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
และประกาศค�ำสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า
(๓) บัญชาการร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ในกรณีทเี่ ป็นสาธารณภัย
ด้านทรัพยากรน�้ำหรือวิกฤติน�้ำ 
๒) กองอ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ หน้าที่และอ�ำนาจซึ่งอยู่ในเกณฑ์วิกฤติน�้ำรุนแรงหรือคาดการณ์ว่าจะรุนแรง
(ระดับ ๒) ในการอ�ำนวยการ บริหารจัดการ รวบรวม บูรณาการ เชือ่ มโยงข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน�ำ 
้ ติดตาม วิเคราะห์
แนวโน้ม ควบคุม ก�ำกับ ดูแลสถานการณ์น�้ำ  รวมถึงประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง           
เพื่อบริหารจัดการน�้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น�้ำต่อกองอ�ำนวยการป้องกัน     
และบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) และสร้างการรับรู้ให้แก่สาธารณชน โดยอ�ำนวยการและบูรณาการร่วมกับ         
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เพือ่ พิจารณาระดับความรุนแรงสถานการณ์ภาวะวิกฤตินำ 
�้
และออกค�ำสัง่ เป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ขอ้ มูลหรือเอกสาร หลักฐาน หรือวัตถุใด มาเพือ่ ประกอบการพิจารณาได้ตาม
ความจ�ำเป็น โดยมีองค์ประกอบดังนี้
ตารางที่ ๑ องค์ประกอบ ของกองอ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ
ล�ำดับ				
องค์ประกอบ						
  (๑) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
  (๒) เลขาธิการส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ
  (๓) โฆษกประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
  (๔) ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้แทน
  (๕) ผู้บัญชาการทหารบกหรือผู้แทน
  (๖) ผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทน
  (๗) ผู้บัญชาการทหารอากาศหรือผู้แทน
  (๘) ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติหรือผู้แทน
  (๙) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
(๑๐) ผู้ว่าการประปานครหลวง
(๑๑) ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค
(๑๒ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(๑๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๑๔) ผู้อ�ำนวยการศูนย์อ�ำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
(๑๕) ผู้อ�ำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำ (องค์การมหาชน)
(๑๖) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ต�ำแหน่ง
  ผู้อ�ำนวยการ
  รองผู้อ�ำนวยการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
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ล�ำดับ				
องค์ประกอบ						
(๑๗)
เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(๑๘)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
(๑๙)
อธิบดีกรมเจ้าท่า
(๒๐)
อธิบดีกรมชลประทาน
(๒๑)
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๒๒)
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(๒๓)
อธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ
(๒๔)
อธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
(๒๕)
อธิบดีกรมทางหลวง
(๒๖)
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
(๒๗)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
(๒๘)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒๙)
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
(๓๐)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(๓๑)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(๓๒)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
(๓๓)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(๓๔)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(๓๕)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(๓๖)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(๓๗)
รองเลขาธิการส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย
(๓๘)
ผู้บัญชาการส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
(๓๙)
ผู้อ�ำนวยการศูนย์อ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ
ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ
(๔๐)
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน�้ำ
ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ

ต�ำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
และเลขานุการร่วม
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอ�ำนาจ
  (๑) อ�ำนวยการ บริหารจัดการ รวบรวม บูรณาการ ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้ม ควบคุม ก�ำกับ ดูแลสถานการณ์น�้ำทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
  (๒) อ�ำนวยการ บูรณาการ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการน�้ำ     
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
  (๓) อ�ำนวยการและบูรณาการร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
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หน้าที่และอ�ำนาจ
   (๔) พิจารณาระดับความรุนแรงสถานการณ์ภาวะวิกฤติน�้ำเสนอนายกรัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ ตามนัย
มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑
  (๕) ออกค�ำสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ข้อมูลหรือเอกสาร หลักฐาน หรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา  
ได้ตามความจ�ำเป็น
  (๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจ�ำเป็น
  (๗) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน�้ำแห่งชาติหรือประธานมอบหมาย
๓) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) กระทรวงมหาดไทย ท�ำหน้าที่บังคับ
บัญชา อ�ำนวยการ ควบคุม ก�ำกับ ดูแล และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ�ำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ โดยมีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย เป็นผูบ้ ญ
ั ชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณี
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกรณีการจัดการสาธารณภัย         
ร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ
รับผิดชอบ บังคับบัญชา อ�ำนวยการ วินจิ ฉัยสัง่ การ ควบคุมและประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการสาธารณภัยตาม
ความรุนแรง ระดับ ๓ และ ระดับ ๔
๓.๓ ระดับอ�ำนวยการ
๑) ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์         
แผนแม่บท และมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ของประเทศและขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ รวมทัง้
บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ แผนงาน โครงการ งบประมาณ บริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ โดยให้มีหน้าที่และอ�ำนาจดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์นำ 
�้ เพือ่ เสนอแนะนโยบาย และจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
แผนแม่บท และมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำและประสานให้เกิดการน�ำไปสู่การปฏิบัติ
(๒) จัดท�ำข้อเสนอเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรน�ำ้ และกรอบงบประมาณของประเทศแบบบูรณาการ และเสนอแนะแนว
ทางการวางแผนเพื่อการบริหารทรัพยากรน�้ำต่อคณะกรรมการทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ
(๓) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และมาตรการ     
ที่ได้ก�ำหนดไว้
(๔) บูรณาการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน�ำ้ ทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ ประเมินความต้องการในการใช้นำ�้
เพื่อการต่างๆ ความสามารถในการสนองความต้องการดังกล่าว และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้ง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์อ�ำนวยการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ
(๕) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ
(๖) ด�ำเนินการให้มีศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในกรณีจ�ำเป็นฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตน�้ำ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นหน้าที่และอ�ำนาจของส�ำนักงานหรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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๒) กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดังนี้
ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของ           
สรรพก�ำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ
ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ การติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ รวมถึงวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทัง้ รายงานและเสนอความเห็นต่อผูบ้ ญ
ั ชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย เพื่อตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น   
โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการประกอบก�ำลังเริ่มปฏิบัติการ
ภาวะเกิดภัย อ�ำนวยการและบูรณาการประสานการปฏิบตั ิ ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และ
ขนาดกลาง (ระดับ ๒) โดยและให้ กอปภ.ก. รับผิดชอบในการอ�ำนวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอ�ำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ รวมถึงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ รายงาน
สถานการณ์ และแจ้งเตือน พร้อมทัง้ เสนอความคิดเห็นต่อผูบ้ ญ
ั ชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพือ่ ตัดสินใจ
ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ซึง่ นายกรัฐมนตรี
มอบหมายในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงยิ่ง (ระดับ ๔)
๓.๔ ระดับปฏิบัติการ
๑) ศูนย์อ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ สทนช. มีอ�ำนาจหน้าที่ ตามข้อ ๑๓ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส�ำนักงาน
ทรัพยากรน�้ำ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้
ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และคาดการณ์ข้อมูลอากาศ รวมทั้งพยากรณ์สถานการณ์น�้ำ  เพื่อสนับสนุนการ
วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ 
ศึกษา วิจยั วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบคลังข้อมูลบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ  
้ ก�ำหนดมาตรฐาน
ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน�้ำ  และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน�้ำ  กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
บูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน การบริหารทรัพยากรน�้ำและการตัดสินใจของ  
กนช. และคณะกรรมการลุ่มน�้ำ   
เป็นศูนย์อ�ำนวยการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และเตือนภัย
สถานการณ์น�้ำ   
ติดตามและจัดท�ำรายงานสถานการณ์น�้ำของประเทศ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส�ำนักงาน
จัดท�ำผังน�้ำ และฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศผังน�้ำ  
ให้ค�ำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังน�้ำแก่หน่วยงานของรัฐ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�ำข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรน�้ำ  เพื่อใช้ในการสื่อสาร การน�ำเสนอข้อมูล  
และสนับสนุนการบริหารทรัพยากรน�้ำ 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และออกแบบการจัดท�ำฐานข้อมูลทะเบียนแหล่งน�ำ 
้ ทะเบียน ผูใ้ ช้นำ�้ ประเภทต่าง ๆ
และทะเบียนองค์กรผู้ใช้น�้ำ 
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ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน�้ำ  เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารทรัพยากรน�ำ้ ด�ำเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อมูลสารสนเทศ
ทรัพยากรน�้ำเดียวกัน
ทั้งนี้ ศูนย์อ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ ต้องปฏิบัติงานร่วมกับ คลังข้อมูลน�้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ บูรณาการข้อมูล ติดตามประเมิน วิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์คาดการณ์สถานการณ์นำ 
�้ ทัง้ ในภาวะปกติ และ
ในภาวะวิกฤติเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านกองอ�ำนวยการน�ำ้ แห่งชาติและศูนย์บญ
ั ชาการเฉพาะกิจ ตัง้ แต่กอ่ นเกิดภัยจนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้มีหน่วยงานภายใต้ สทนช. สนับสนุนเสริมการปฏิบัติงาน
๒) กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ท้องถิน่ และ กทม.) กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบ
อ�ำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ พร้อมทัง้
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในเขตพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
๓) หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ  มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ       
พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจ�ำเพื่อสนับสนุนการท�ำงานของ กองอ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ และศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ เมื่อเกิด
ภาวะวิกฤติน�้ำหรือมีการร้องขอ
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๔. แนวทางการด�ำเนินงานแบบบูรณาการ
ในการบริหารจัดการวิกฤตินำ�้ อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์นนั้ นอกจากการก�ำหนด โครงสร้าง องค์กร หน้าที่
และอ�ำนาจแล้ว ควรออกแบบกลไกการแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำโดยอาศัยกฎหมายหรือระเบียบที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ซึ่งปัจจุบัน สทนช.ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักที่จะบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำของประเทศทั้งระบบ ตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน�้ำ พ.ศ.๒๕๖๑ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๖๒
และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ  ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำของประเทศ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงกฎหมายที่เชื่อมโยงกับวิกฤติน�้ำด้วย เช่น พระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
เป็นต้น
๔.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสาธารณภัยด้านทรัพยากรน�้ำ
ในอดีตการจัดการสาธารณภัยด้านทรัพยากรน�ำ้ อาศัยกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็น
เครื่องมือส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำ  ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนเป็นหลัก ต่อมาภายหลังมีการจัดตั้ง สทนช. ขึ้นมาท�ำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำทั้งระบบ ท�ำให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติมีความเป็นเอกภาพ ตั้งแต่การก�ำหนดนโยบาย การจัดท�ำแผน
ป้องกัน แนวทางมาตรการในป้องกันและแก้ไขเป็นการล่วงหน้า โดยอาศัยข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็น       
ส่วนเสริมให้กบั แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนทีเ่ ป็นสาธารณภัย
ด้านทรัพยากรน�้ำ  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือกับวิกฤติน�้ำ  ตั้งแต่การป้องกัน การเตรียมความพร้อม การรับมือ
และการเยียวยา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะเกิดเหตุที่จะใช้ควบคุม ก�ำกับ แก้ไข การบริหารจัดการ “มวลน�้ำ” ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
การบูรณาการร่วมกันระหว่าง สนทช. และ กระทรวงมหาดไทย ในภาวะวิกฤตินำ�้ นัน้ ควรเริม่ ตัง้ แต่กระบวนการ
ก�ำหนดนโยบาย จัดท�ำแผน กิจกรรม งบประมาณ แนวทางมาตรการในขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ  การแก้ไขปัญหาน�้ำวิกฤติ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาเครื่อง
มือกลไกต่างๆ การจัดการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน�้ำ  การบูรณาการข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ใน
กระบวนการแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำ  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ระบบคลังข้อมูลน�้ำแห่งชาติ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหา ให้ทันต่อสถานการณ์น�้ำ และเกิดการบูรณาการ
รับมือ การป้องกัน บรรเทา ปัญหาวิกฤติน�้ำ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
นอกจากนโยบายทีไ่ ด้กำ� หนดส�ำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ในภาพรวมแล้วจ�ำเป็นต้องมีการการแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติส�ำหรับการบริหารจัดการวิกฤติน�้ำของประเทศไทยนั้นโดยเฉพาะในภาวะวิกฤติ จ�ำเป็นต้องมี
ศูนย์กลางการบัญชาการหรือศูนย์ปฏิบตั กิ ารเฉพาะกิจเพือ่ รับภาวะเหตุฉกุ เฉินระดับต่าง ๆ รวมทัง้ ต้องมีกระบวนการปฏิบตั ิ
งานและระบบช่วยการตัดสินใจให้กบั ผูบ้ ญ
ั ชาการสถานการณ์หรือผูอ้ ำ� นวยการสถานการณ์ และในมิตขิ องผูบ้ ญ
ั ชาการหรือ
ผูอ้ ำ� นวยการ ทีเ่ ป็นผูม้ อี ำ� นาจในการตัดสินใจในปฏิบตั กิ าร ประกอบด้วยการใช้เงือ่ นไขใดในการตัดสินใจต่อสถานการณ์นำ�้
ระหว่างเงื่อนไขด้านความพร้อม ก�ำลังความสามารถ และความรุนแรงของสถานการณ์
ทัง้ นี้ หากพิจารณาถึงหลักสากลการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย ทีเ่ ริม่ ต้นจากการป้องกันและลดผลกระทบ   
(Prevention and Mitigation) การเตรียมความพร้อม (Preparedness) การเผชิญเหตุบรรเทาทุกข์ (Response and
Relief) และฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง (Rehabilitation and Reconstruction) แล้ว สทนช. สามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรับมือกับสาธารณภัยจากวิกฤตินำ�้ ได้ทกุ ขัน้ ตอน ภายใต้พระราชบัญญัตทิ รัพยากรน�ำ้ แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑
ดังแสดงในภาพที่ ๒ และ ตารางที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำ
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ภาพที่ ๒ การจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้านทรัพยากรน�้ำ
ที่เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นโดย สทนช.

12
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๑๑

ละอำนาจตามกฎหมายที
่สามารถบู
รณาการร่
พื่อลดความเสี
่ยงจากวิ
ตารางที่ ๒ หน้าทีที่แ่และอ�
ำนาจตามกฎหมายที่สามารถบู
รณาการร่
วมกัวนมกั
ได้นเพืได้่อเลดความเสี
่ยงจากวิ
กฤติกนฤติ
�้ำ น้ำ
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๔.๒ ระดับการจัดการภาวะวิกฤติน�้ำ
การจัดการภาวะวิกฤตินำ 
�้ ควรคํานึงถึงความสอดคลอ งกับระดับการจัดการสาธารณภัย ตามแผนการ ปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ทีม่ กี ารแบง สาธารณภัยออกเปน ๔ ระดับ ซึง่ ทีผ่ า นมา การพิจารณายกระดับ
สาธารณภัยจะคํานึงถึงขนาดพืน้ ทีป่ ระสบภัย จาํ นวนประชากรทีไ่ ดร บั ความเดือดรอ น หรือความสามารถในการรับมือเผชิญเหตุ      
ดวยทรัพยากรทีแ่ ตล ะพืน้ ทีม่ อี ยูเ ปน หลัก สว นการจัดการวิกฤตินำ 
�้ หรือสาธารณภัยดานทรัพยากรน�ำ้ นัน้ มีปจ จัยสาเหตุมา
จากสภาวะอากาศเปนหลัก แตในปจจุบันระบบขอมูล ตรวจวัด ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีคาดการณสถานกาณน�้ำ
ความกาวหนาไปมาก สามารถประเมิน แนวโนมของวิกฤติน�้ำไดแมนยํากวาในอดีต และแจงเตือนหนวยปฎิบัติไดดี ทั้งนี้
การกําหนดระดับสถานการณ  ภัยเพื่อการบริหารจัดการควรคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก  ๑) สภาพอากาศ เปนการ
ประเมินจากการคาดการณสภาพอากาศในระยะสั้น กลาง ยาว และนาน รวมถึงสภาพอากาศปจจุบัน เพื่อพิจารณาถึง
ปรากฏการณหรือสภาวะที่สงผลใหมีแนวโนมผิดปกติ ๒) สถานการณน�้ำในปจจุบัน เปนการประเมินสถานการณน�้ำทา
ระดับน�้ำ ปริมาณน�้ำไหลผานและ คุณภาพน�้ำ จากสถานีหลัก รวมถึงปริมาณน�้ำในเขื่อน ที่มีแนวโนมเกิดอุทกภัย ภัยแลง
และปญหาคุณภาพน�ำ 
้ ซึง่ ในอนาคตจะมีการกาํ หนด “สถานีอทุ กวิทยาหลักแหงชาติ” เพือ่ เปนจุดเฝาระวังสําคัญ ๓) ความ
ซับซอนของสถานการณ ประเมินความรุนแรงของสถานการณ ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ตอ สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน สถานทีส่ าํ คัญ
และการใหความชวยเหลือ การคาดการณการขยายตัวของภัย พื้นที่ที่จะ เสียหายตอไป ระยะเวลาที่ใหความชวยเหลือ    
๔) ผลกระทบทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ เปนการประเมินความรุนแรงของสถานการณท คี่ าดวา จะ สง ผลกระทบตอ ทรัพยสนิ
ชีวติ อยูในระดับรุนแรง ศักยภาพในการรับมือ ๕) ดุลยพินิจของผูบัญชาการ พิจารณาผลจากทุกปจจัยดังกลาวขางตน    
มาประเมินพิจารณาตัดสินใจ
ดังนัน้ เพือ่ เปนการจัดโครงสรางการสัง่ การ บัญชาการ และอาํ นวยการรว มกันระหวา ง สทนช. และ กระทรวง
มหาดไทย จึงแบงระดับสถานการณในกรณีของวิกฤติน�้ำไดเปน ๓ ระดับ ใหสอดคลองกัน ดังนี้
ตารางที่ ๓ ระดับสถานการณ์เพื่อบริหารจัดการภัยของ สทนช. และ กระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ (สทนช.)
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กระทรวงมหาดไทย (มท.)

ระดับ
ภัย

สถานการณ์/แนวโน้ม

ผู้บัญชาการ/
อ�ำนวยการ
วิกฤติน�้ำ

ระดับ
ภัย

๑

สทนช.

๑

สาธารณภัยขนาดเล็ก

๒

ปกติ ติดตามสถานการณ์
และเฝ้าระวัง
รุนแรง (หรือคาดว่าจะรุนแรง)

๓

วิกฤติ (หรือคาดว่าจะวิกฤติ)

รอง
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี

๒
๓
๔

สาธารณภัยขนาดกลาง
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สาธารณภัยขนาดใหญ่
รมว.มหาดไทย
สาธารณภัยขนาดร้ายแรง นายกรัฐมนตรี
ยิ่ง

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำ

การจัดการ

ผู้บัญชาการ/
อ�ำนวยการ
สาธารณภัย
นายอ�ำเภอ

ทัง้ นี้ ในการปฏิบตั งิ านของทัง้ สองส่วนจ�ำเป็นต้องบูรณาการเชือ่ มโยงกันอย่างใกล้ชดิ ในกรณีสาธารณภัยด้านน�ำ 
้
แบ่งได้  ๓ ระดับ โดยระดับ ๑ ระดับปกติ ศูนย์อ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติภายใต้ สทนช. นั้นมีหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์ และ
จัดท�ำรายงานสถานการณ์น�้ำของประเทศ เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และเตือนภัยสถานการณ์น�้ำ  โดยปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อสถานการณ์ภาวะวิกฤติน�้ำนั้นมีการยกระดับความรุนแรงเป็น
ระดับที่ 2 ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด “กองอ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ” ซึ่งท�ำหน้าที่อ�ำนวยการ บริหารจัดการ รวบรวม บูรณาการ
เชือ่ มโยงข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน�ำ ้ ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้ม ควบคุม ก�ำกับ ดูแล รวมถึงประสานการปฏิบตั กิ บั หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง ในสถานการณ์นำ�้ ทัง้ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ โดยอ�ำนวยการและบูรณาการร่วมกับกอง
บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) และมีคณะท�ำงานช่วย สนับสนุนในการปฏิบัติงานในด้าน
ต่างๆ แต่ในกรณีที่ความรุนแรงนั้นถูกยกระดับเป็นระดับที่ 3 ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด กองอ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ จะถูก         
ยกระดับพิจารณาเสนอจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ” โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการ เหตุการณ์ภาวะวิกฤติน�้ำ
อย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขปัญหาจนกว่าดหตุการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
โดย ส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติและคณะท�ำงาน จะเป็นผูว้ เิ คราะห์สถานการณ์ รายงานกองอ�ำนวยการน�ำ    
้
แห่งชาติแล้วแจ้งเตือนไปยัง กอปภ.ก. และหน่วยปฏิบัติอื่นๆ เพื่อรับทราบข้อวิเคราะห์คาดการณ์ พื้นที่เป้าหมายในการ
ปฏิบตั กิ าร รวมทัง้ แนวโน้มความรุนแรงเป็นการล่วงหน้า ดังนัน้ การยกระดับ ๓ ระดับของ สทนช. จะมีลกั ษณะเป็น “เชิงรุก”
กล่าวคือจะยกระดับภัยก่อนกระทรวงมหาดไทยหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ จากนั้นจะประสานงาน อ�ำนวยการร่วม
และบัญชาการร่วมกันจนกว่าจะพ้นวิกฤติ

ภาพที่ ๓ การเปรียบเทียบระดับการจัดการสาธารณภัยดานทรัพยากรน�้ำ ระหวาง สทนช. และ กระทรวงมหาดไทย
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๔.๓ โครงสร้างภายในศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ
สทนช. จะพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆ แล้วประเมินว่าเหตุการณ์/สถานการณ์น�้ำอยู่ในภาวะวิกฤติเห็นควรมี
หน่วยงานถาวร “กองอ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ” เพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนงาน “ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ” ทั้งนี้ ในการ       
ยกระดับประกาศจัดตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการเฉพาะกิจ เพือ่ การตัดสินใจ สัง่ การเพือ่ ประสานการปฏิบตั ดิ า้ นการบริหารจัดการน�ำ 
้
โดยล�ำดับการบังคับบัญชา และระบบสื่อสารในที่เกิดเหตุอย่างชัดเจน มีการสั่งการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานในภาพรวม
ในแต่ละเหตุการณ์วิกฤติน�้ำจะต้องมีการจัดตั้ง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น การบังคับบัญชาต้องมี
เอกภาพในการสัง่ การ จะช่วยลดความสับสน เกิดความชัดเจน โดยโครงสร้างมีองค์ประกอบหลัก และแนวทางการยกระดับ
และการปฏิบัติงานในแต่ระดับ

ภาพที่ ๔ แนวทาง/เงี่อนไข การแจงเตือน และพิจารณายกระดับศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ  หรือกองอํานวยน�้ำแหงชาติ
๔.๔ ความเชื่อมโยงและการประสานการปฏิบัติ
ในกรณีของสาธารณภัยดานทรัพยากรน�้ำ  ความเชื่อมโยงระหวางพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ  พ.ศ. ๒๕๖๑
และพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ไดมีการจัดองคกรหรือสวนงาน ตาง ๆ เพื่อรับผิดชอบ
ทั้งในระดับนโยบาย ระดับบัญชาการ ระดับอํานวยการ และระดับปฎิบัติการ ตามระดับภัยตาง ๆ โดยเฉพาะในกรณีที่
สาธารณภัยรายแรงอยูในระดับ ๓ – ๔ โดยความเชื่อมโยงจะแสดงอยูในภาพที่ ๔
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แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำ

ซึ่งสามารถน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการประสานการปฏิบัติในกรณีที่เกิดวิกฤติน�้ำได้ ทั้งนี้ การประสานการ
ปฏิบัติ  ยังคงต้องค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเอกชนด้วยเพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้นจึงควรอาศัย
กลไกของคณะอนุกรรมการน�้ำจังหวัดหรือคณะกรรมการลุ่มน�้ำเพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำ

ภาพที่ ๕ ความเชื่อมโยงและการประสานงานเพื่อจัดการสาธารณภัยดานทรัพยากรน�้ำ

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำ
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ตารางที่ ๔ แนวทางการปฏิบัติงานของ สทนช. ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

แนวทางการปฏิบัติงานของ สทนช. ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
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การปฏิบัติงานในภาวะปกติ

การปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติ

๑. ติดตาม เฝ้าระวัง สภาพ
อากาศ สถานการณ์ น้� ำ ใน ล� ำ น�้ ำ      
อ่างเก็บน�้ำ
๒. บูรณาการ เชื่อมโยงข้อมูล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. วิเคราะห์สถานการณ์น�้ำ    
ทั้ ง ด้ า นปริ ม าณน�้ ำ และคุ ณ ภาพน�้ ำ     
ที่อาจส่งผลให้เกิดอุทกภัย ภัยแล้ง
และปั ญ หาคุ ณ ภาพน�้ ำ ในแหล่ ง น�้ ำ 
และบู ร ณาการการท� ำ งานร่ ว มกั น
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจาก
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หน่วยงาน  
ท้องถิ่นและชุมชน
๔. ร่วมกับหน่วยงานบริหาร
จัดการน�้ำ
๕. สรุ ป สถานการณ์ น�้ ำ ใน    
ภาพรวม

๑. ติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง เพื่ อ
ประเมินสถานการณ์ตลอดเฝ้าระวัง
สถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒. ประเมินการแจ้งเตือนข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
๓. บัญชาการร่วมกับ บกปภ.ช.
และอ�ำนวยการร่วมกับ กอปภ.ก.
๔. ประสานหน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง ในพื้ น ที่ เ พื่ อ การบริ ห าร
จั ด การน�้ ำ  ผ่ า นคณะอนุ ก รรมการ
ทรัพยากรน�้ำจังหวัด
๕. จัดท�ำข้อมูลเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผา่ นทางช่องทางต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง
๖. ประมวลผลข้อมูลเพื่อน�ำ
เสนอไปสู่การตัดสินใจยกระดับเป็น
ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ หรือการ
ประกาศเข้าสู่ภาวะปกติ

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำ

การเปลี่ยนปฏิบัติงานเข้าสู่
ปฏิบัติงานของ
ศูนย์บัญชาการ
(Mobilization Activation)
๑. ติดตามเฝ้าระวังเพื่อ
ประเมินสถานการณ์นำ 
�้ อย่างต่อ
เนื่องตลอดเวลา
๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมิ น ตั ด สิ น ใจร่ ว มกั น เพื่ อ
เสนอผู้บัญชาการสั่งการ ในการ
บริหารจัดการน�้ำในภาวะวิกฤติ
๓. การแจ้งเตือนข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ
๔. จัดท�ำข้อมูลเพือ่ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผา่ นทางช่องทาง
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

๔.๕ เกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับของสถานการณ์น�้ำ (เบื้องต้น)
ตารางที่ ๕ เกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับของสถานการณ์น�้ำ (เบื้องต้น)
เกณฑ์
การพิจารณา
๑. คาดการณ์
สภาพอากาศ

ระดับสถานการณ์น�้ำ
ระดับ ๑ ปกติ

ระดับ ๒ เฝ้าระวัง

ระดับ ๓ วิกฤติ

คาดการณ์สภาพอากาศ คาดการณ์สภาพอากาศมีแนวโน้ม
ผิดปกติและอาจส่งผลกระทบ
ปกติ

• น�้ำท่วม น�้ำหลาก

• ล่วงหน้า ๒สัปดาห์
• พบร่องหรือหย่อมความกด
• มี แ นวโน้ ม พบร่ อ งหรื อ อากาศต�่ำปกคลุมซึ่งอาจจะ
หย่อมความกดอากาศต�ำ่ มีผลกระทบต่อประเทศไทย
ก่อตัวคาดว่าจะมีผลกระทบ • มี พ ายุ จ รที่ แ นวโน้ ม เข้ า สู ่
กับประเทศไทย
ประเทศไทย
• มีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์นำ�้
รุนแรงในพื้นที่หลายจังหวัด
• น�้ำแล้ง
• ล่วงหน้า ๓ เดือน
• ล่วงหน้า ๑-๒ เดือน ฝนต�่ำ
กว่าปกติ    
• ฝนทิ้งช่วงจนคาดว่าจะเกิด
ผลกระทบ
• เกิดภาวะการขาดแคลนน�้ำ
ในพื้นที่
ปกติ
๒. สถานการณ์น�้ำ
มีแนวโน้มผิดปกติถึงรุนแรง
ในปัจจุบัน

สภาพอากาศมีแนวโน้มวิกฤติ
• สภาพอากาศมีความรุนแรงและ
คาดว่ า จะมี ค วามรุ นแรงอย่ าง
ต่อเนื่อง
• มีสภาพน�ำ้ ท่วมเกิดความเสียหาย
เป็นวงกว้าง

• ปริมาณฝนสะสม ๓ เดือนทีผ่ า่ นมา
ต�่ำกว่าค่าปกติมาก และคาดว่า
จะมีฝนต�ำ่ กว่าปกติตอ่ เนือ่ งยาวนาน
• มี ภ าวะการขาดแคลนน�้ ำ ใน
หลายจังหวัดเป็นวงกว้าง
มีแนวโน้มวิกฤติ

๒.๑ ปริมาณน�้ำฝน

• น�้ำท่วม

• น�้ำแล้ง

ปริ ม าณฝนอยู ่ ใ นเกณฑ์ • ปริมาณฝนอยูใ่ นเกณฑ์หนัก
ปกติ
ถึงหนักมาก (มากกว่า ๙๐๑๕๐ มม./วั น ) ต่ อ เนื่ อ ง
มากกว่า ๓ วัน ขึน้ อยูศ่ กั ยภาพ
การรับน�้ำของพื้นที่
ปริ ม าณฝนอยู ่ ใ นเกณฑ์ • เกิ ด ภาวะฝนทิ้ ง ช่ ว งหรื อ
ปกติ
ปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลีย่
ร้อยละ ๒๐  

• ปริมาณฝนอยูใ่ นเกณฑ์หนักมาก
• (มากกว่า ๑๕๐ มม./วัน) ต่อเนือ่ ง
• พื้ น ที่ ไ ม่ เ หลื อ ศั ก ยภาพในการ
รับน�้ำ
• เกิดภาวะฝนแล้งรุนแรงต่อเนื่อง
ยาวนาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำ
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ตารางที่ ๖ เกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับของสถานการณ์น�้ำ (เบื้องต้น)
เกณฑ์
การพิจารณา

ระดับสถานการณ์น�้ำ
ระดับ ๑ ปกติ

ระดับ ๒ เฝ้าระวัง

ระดับ ๓ วิกฤติ

๒.๒ น�้ำท่า
• น�้ำท่วม

• น�้ำแล้ง

๒.๓ ปริมาณน�้ำ
ในเขื่อน
• น�้ำท่วม

• น�้ำแล้ง

• ปริมาณน�้ำ/ระดับน�้ำอยู่ • ปริมาณน�ำ้ /ระดับน�ำ้ มากกว่า • ปริมาณน�ำ้ /ระดับน�ำ ้ มีปริมาณสูง
ในเกณฑ์ปกติถึงร้อยละ ร้อยละ ๘๐ของล�ำน�ำ 
้ หรือมี อยู่ในระดับวิกฤติอย่างต่อเนื่อง
๘๐ ของล�ำน�ำ 
้ ระยะเวลา น�้ ำ ล้ นตลิ่ ง ระยะเวลาการ
ของน�ำ้ มากกว่า ๗๒ ชัว่ โมง เดินทางของน�ำ้ น้อยกว่า ๗๒
ชั่วโมง
• ปริมาณน�้ำ/ระดับน�้ำอยู่ • ปริมาณน�ำ้ /ระดับน�ำ ้ < ๓๐% • ปริมาณน�ำ้ /ระดับน�ำ ้ มีปริมาณต�ำ่
อยู่ในระดับวิกฤติหรือน้อยกว่า
ในเกณฑ์ ป กติ ถึ ง ร้ อ ยละ ของล�ำน�้ำ
ร้อยละ ๓๐ อย่างต่อเนื่อง
๓๐ ของล�ำน�้ำ

• ปริมาณน�้ำระหว่าง ๓๐- • ปริมาณน�้ำระหว่างร้อยละ
๘๐-๑๐๐
๘๐%
• มีแหล่งน�้ำมากกว่าร้อยละ
๑๐๐ เป็นบางแห่ง
• ปริมาณน�ำ้ ใช้การเพียงพอ • ปริมาณน�้ำใช้การประมาณ
ร้อยละ ๑๐-๕๐

๒.๔ คุณภาพน�้ำ
• คุณภาพน�้ำ

• ปริมาณน�ำ้ มากกว่าร้อยละ ๑๐๐
• มีน�้ำล้นเป็นจ�ำนวนมาก

• ปริมาณน�ำ้ ใช้การ น้อยกว่าร้อยละ
๑๐

• ดัชนีคุณภาพน�้ำ (WQI) • ดัชนีคุณภาพน�้ำ (WQI) มี • ค่า WQI มีค่าอยู่ในค่าวิกฤติ
มี ค ่ า ดั ช นี อ ยู ่ ใ นระดั บ มากกว่าหรือน้อยกว่าค่าดัชนี ยาวนาน
ุ ภาพน�ำ้ หลายรายการ
ปลอดภัย หรือมากกว่า มาตรฐาน ± ๑๐-๗๐ ของ • มีคา่ ดัชนีคณ
มีคา่ ต�ำ่ กว่า/สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
หรือน้อยกว่าค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน
• มีคา่ ดัชนีคณุ ภาพน�ำ้ บางรายการ อยู่ในระดับอันตราย
ได้ไม่เกิน ±๑๐%
มีคา่ เกินเกณฑ์ มาตรฐาน อยูใ่ น
ระดับทีส่ ง่ ผลกระทบหรือเป็น
อันตรายต่อสิง่ แวดล้อม การใช้
ประโยชน์และก่อให้เกิดความ
เสียหาย
๓. พืน้ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ • ต�่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของ • ร้อยละ ๑๐-๗๐ ของพื้นที่ • มากกว่าร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่
(หรือคาดการณ์พนื้ ที)่
พื้นที่
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ตารางที่ ๗ บทบาทหน้าที่ / ภารกิจ

หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่ / ภารกิจ

สํานักงานทรัพยากรน�้ำแหงชาติ

(๑) ดูแล ก�ำกับ นโยบายการบริหารจัดการน�้ำ  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ 
๒๐ ปี
(๒) อ�ำนวยการ บริหารจัดการ รวบรวม บูรณาการ เชื่อม
โยงข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน�้ำ  ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้ม
ควบคุม ก�ำกับ ดูแลสถานการณ์น�้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤติ
(๓) อ�ำนวยการ บูรณาการ และประสานการปฏิบัติกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการน�้ำทั้ง
ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
(๔) อ�ำนวยการและบูรณาการร่วมกับกองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(๑) จัดท�ำฐานข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย
และพื้นที่ที่เกิดภัยในอดีต (กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง
กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม)
(๒) วางแผนและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณภัย ด้านการเกษตร (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว และกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร)
(๓) พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชลประทานเพื่อลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง
กรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดิน)
(๔) ติดตามสถานการณ์ภัยและแจ้งเกษตรกรเพื่อเตรียม
พร้ อ มรั บสถานการณ์ (ส� ำ นั ก งานปลั ดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดิน และกรมการข้าว)
(๕) ส�ำรวจและประเมินความเสียหายด้านการเกษตร เพือ่
ให้การช่วยเหลือตาม ระเบียบของทางราชการ (ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริม การเกษตร กรมประมง
และกรมชลประทาน)

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำ
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หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่ / ภารกิจ

กระทรวงมหาดไทย

(๑) จัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
เสนอคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพือ่
ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) สั่งการ และประสานให้จังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียงหรือเมื่อ
ได้รับการร้องขอ  
(๓) ด�ำเนินการตามมาตรการด้านผังเมืองเพื่อการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(๔) ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อสามารถ  
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๕) อ� ำ นวยการและประสานการปฏิ บั ติ ก ารจั ด การ          
สาธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฟื้นฟูและ
บูรณะสภาพพื้นที่ประสบอุทกภัยในกรณีที่มีผลกระทบรุนแรง
กว้างขวาง
(๖) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยเงินทดรอง ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยการประกาศเขตให้ความช่วย
เหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน และเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดประกาศ
โดยผูว้ า่ ราชการ จังหวัด และเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ประกาศ
โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) ประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลสภาพอากาศ สิง่ ปกคลมุดนิ ปริมาณน�ำ้ ฝน สถานการณ์นำ 
�้
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ รวมทัง้ ข้อมูล พืน้ ที่ เสีย่ งภัยและพืน้ ที่
ที่เกิดอุทกภัย พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้ง
เตือน ประชาชน และเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์
(๒) ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
วางแผนควบคุม ป้องกัน ปัญหาด้านวิกฤติทรัพยากรน�้ำ  ทั้งน�้ำ
นอกเขตชลประทาน และคุณภาพน�้ำ  โดย กรมทรัพยากรน�้ำ   
กรมควบคุมมลพิษ รวมทัง้ เรือ่ งน�ำ้ ป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม
กรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
(๓) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนปรับปรุง และ
พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เพือ่ ลดความ
เสี่ยงจากอุทกภัย และภัยแล้ง

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำ

หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่ / ภารกิจ

กระทรวงคมนาคม

(๑) จัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานการรับมืออุทกภัย
และการเตรี ย มการรั บ มื อ ในภาวะฉุ ก เฉิ น ด้ า นคมนาคม ให้
สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย โดยการเพิ่ม
ศักยภาพการระบายน�ำ 
้ โดยการปรับปรุงระบบเส้นทางคมนาคม
(๒) ปรับปรุงเส้นทางและโครงข่ายคมนาคม และสนับสนุน
ภารกิจการส่งก�ำลังบ�ำรุง พร้อมทั้งแก้ไขเส้นทางเพื่อป้องกันและ
ลดผลกระทบจากอุทกภัย

กระทรวงอุตสาหกรรม

(๑) ก�ำกับการ ดูแลการก�ำหนดมาตรฐานภาพน�้ำจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ควบคุมมิให้เกิดการปนเปื้อนของน�้ำในดิน
และน�ำ้ ใต้ดนิ และติดตามตรวจสอบการปนเปือ้ นจากกระบวนการ  
(Down-gradient) ที่จะเกิดขึ้นต่อแหล่งน�้ำทั้งน�้ำในดินและ       
น�้ำใต้ดิน
(๒) ก�ำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน�้ำ
เสื่อมโทรมเนื่องจากการปนเปื้อน รวมทั้งก�ำหนดมาตรการ
ควบคุมและลดการปนเปือ้ นต่อแหล่งน�ำ้ ทัง้ น�ำ้ ในดินและน�ำ้ ใต้ดนิ

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

(๑) ให้บริการข้อมูลดาวเทียมส�ำรวจทรัพยากร ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ และข้อมูลจากเรดาร์ชายฝั่งเพื่อการป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัย และการสนับสนุนข้อมูลพืน้ ทีเ่ สีย่ งอุทกภัย พืน้ ที่
ประสบอุทกภัย พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง แหล่งน�้ำ  และการประเมิน
ปริมาณน�้ำต้นทุนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส�ำนักพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
(๒) ให้บริการการเชื่อมโยงข้อมูล สภาพน�้ำ สภาพอากาศ
และสนับสนุนข้อมูลการคาดการณ์ วิเคราะห์ สภาพอากาศ     
แนวโน้ม และผลกระทบปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ต่อการเกิด
อุทกภัยและภัยแล้ง การคาดการณ์ประเมินน�ำ้ ท่า น�ำ้ ในอ่างเก็บน�ำ้
เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านอุทกภัย และภัยแล้งโดย สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน�้ำ (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำ

23

หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่ / ภารกิจ

กระทรวงกลาโหม

(๑) สนับสนนุภารกิจของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
จากภัยพิบัติตามมาตรา 8 (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะด้านการบรรเทา
ปัญหา และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงประสบ     
ภัยแล้ง และอุทกภัย

กระทรวงพลังงาน

(๑) จัดท�ำเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการบริหารจัดการน�้ำ
ในอ่างเก็บน�้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ การจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
ความเสีย่ งอันจากขือ่ นวิบตั ิ ติดตาม เฝ้าระวัง และบริหารจัดการน�ำ้
ในกรณี วิ ก ฤติ เพื่ อ มิ ใ ห้ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ พื้ น ที่ ท ้ า ยน�้ ำ และ
ประชาชน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรม
พัฒนาพลังงงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(๒) ประสานงาน บูรณาการด้านการบริหารจัดการน�้ำ   
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมิให้เกิดปัญหาวิกฤติด้านน�้ำ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

24

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำ

(๑) สนับสนุนข้อมูลสภาวะและการพยากรณ์อากาศ ตลอด
จนการประเมินคาดการณ์ สภาพอากาศ เพื่อใช้ในการประเมิน
แนวโน้ ม และสถานการณ์ อุ ท กภั ย รวมทั้ ง การแจ้ ง เตื อ น
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลสภาพอากาศ (กรมอุตนุ ยิ มวิทยา) และสถิติ
เพือ่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ)
(๒) ให้บริการฐานข้อมูลด้านการเตือนภัยและการสื่อสาร
ในภาวะวิกฤติตลอดจน สนับสนุนการใช้ระบบสือ่ สารส�ำรอง เพือ่
บริการติดต่อสื่อสารได้ตลอดระยะ เวลาระหว่างที่เกิดภัยและ
พื้นที่ภายนอก เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วโดยบริษัท
กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
(๓) ประสานงาน และกับให้องค์กรหน่วยงานให้บริการ
เครือข่าย ส�ำหรับแจ้งเตือนอุทกภัย ประชาชนผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่ / ภารกิจ

ส�ำนักงบประมาณ

(๑) เสนอแนะและให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำในด้านงบประมาณ
แก่ รั ฐ บาลและหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน�้ำในภาวะวิกฤติ
(๒) จัดท�ำงบประมาณรายจ่ายที่สนองต่อนโยบายและ   
เป้าหมายนโยบายของรัฐบาล ในด้านการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน�ำ้
(๓) บริหารจัดการงบประมาณส�ำหรับการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาวิกฤติน�้ำ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ให้บรรลุ
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่ก�ำหนดไว้

ส�ำนักงานประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

(๑) เร่งรัด และขับเคลื่อนให้เกิดโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ การด�ำเนินงานของโครงการพัฒนา
แหล่งน�้ำ  อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ที่จะสามารถช่วยป้องกัน
แก้ไข ปัญหาด้านทรัพยากรน�้ำวิกฤติ
(๒) ติดตามการด�ำเนินงานบริหารจัดการน�ำ 
้ ของโครงการ
พัฒนาแหล่งน�้ำ  อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เพื่อแก้ไขปัญหา
คุณภาพชีวิตของประชาชนเนื่องมาจากผลกระทบวิฤติน�้ำ
(๓) ให้ค�ำปรึกษา แนวทางการบริหารจัดการโครงการ
พัฒนาแหล่งน�้ำ  เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
และภัยแล้ง

ศูนย์อ�ำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
๙๐๔ วปร.

(๑) ร่ ว มดู แ ลก� ำ กั บ อ� ำ นวยการ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ           
ต่อผู้ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง
(๒) อ�ำนวยการ และประสานการปฏิบัติของจิตอาสา       
ในการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ฟืน้ ฟู และบูรณะสภาพพืน้ ที่
ประสบอุทกภัยในกรณีที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง

๔.๖ การจัดการวิกฤติน�้ำเสีย
การแก้ไขปัญหามลพิษทางน�้ำหรือคุณภาพน�้ำที่ต�่ำกว่ามาตรฐานนั้น นอกจากการบ�ำบัดและก�ำหนดคุณภาพ
น�้ำทิ้งหรือมาตรการควบคุมคุณภาพน�้ำของแหล่งก�ำเนิดน�้ำเสียแล้ว ในภาวะวิกฤติน�้ำเสียรัฐบาลอาจจ�ำเป็นต้องอาศัยน�้ำ
สะอาดจากแหล่งน�้ำธรรมชาติหรืออ่างเก็บน�้ำมาเจือจางหรือผลักดันน�้ำที่มีคุณภาพต�่ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
ระบบนิเวศ หรือสุขอนามัยของประชาชน ท�ำให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทรัพยากรน�้ำที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ “มวลน�้ำ” ในช่วงฤดูแล้ง
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พระราชบัญญัตทิ รัพยากรน�ำ 
้ พ.ศ.๒๕๖๑ มีเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพน�ำ้ ในลักษณะทีเ่ ป็นมาตรการป้องกัน
หรือควบคุมไม่ให้ทรัพยากรน�้ำสาธารณะเสื่อมสภาพหรือเกิดภาวะมลพิษแก่แหล่งน�้ำ เช่น มาตรา ๗๘ ที่ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอ�ำนาจออกกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธกี ารควบคุมและรักษาทรัพยากรน�ำ้ สาธารณะเพือ่ ป้องกันความเสียหายหรืออันตรายต่อคุณภาพน�ำ 
้ และมาตรา ๘๓
ทีก่ ำ� หนดความรับผิดของผูท้ ที่ ำ� ให้เกิดความเสียหาย  นอกจากนีพ้ ระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๓๕ ก็เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่สามารถใช้การจัดการวิกฤติน�้ำเสียด้วยเช่นกัน โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้องดังนี้
มาตรา ๙ เมือ่ มีเหตุฉกุ เฉินหรือเหตุภยันตรายต่อสาธารณชน นายกรัฐมนตรีมอี ำ� นาจสัง่ ตามทีเ่ ห็นสมควร เพือ่
ควบคุม ระงับ หรือบรรเทาภาวะมลพิษ นายกรัฐมนตรีมอบอ�ำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้
มาตรา ๑๐ เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไข ระงับหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยันตรายจากภาวะมลพิษตาม
มาตรา ๙ ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ก�ำหนดมาตรการป้องกัน และจัดท�ำแผนฉุกเฉิน          
เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า
มาตรา ๕๙ ในกรณีทปี่ รากฎว่าท้องทีใ่ ดมีปญ
ั หามลพิษซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ มี
อ�ำนาจก�ำหนดให้ท้องที่นั้นเป็น “เขตควบคุมมลพิษ” เพื่อดาเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได้ และมาตรา ๖๙ ถึง
๗๗ “การควบคุมมลพิษทางน�้ำ” (หมวด ๔ ส่วนที่ ๕)
ทั้งนี้ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่มีบทบัญญัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำเสียที่ควรค�ำนึงถึง        
ดังตัวอย่างเช่น
พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ.๑๒๑
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.๒๔๘๕
พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.๒๕๒๖
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕
พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๖๒
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เอกสารอ้างอิง
๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของส�ำนักงาน
ทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ (๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑)
๓) ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
แห่งชาติ (๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
๔) ค�ำสั่งส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ ที่ ๒๖๑/๒๕๖๑ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ                
(๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)
๕) พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ พ.ศ.๒๕๖๑ (๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑)
๖) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ (๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐)
๗) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ (๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕)
๘) พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ (๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑)
๙) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ “บทว่าด้วยการบริหารจัดการน�้ำและ
อุทกภัย” (เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖)
๑๐) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ (๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘)
๑๑) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) (๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒)

28

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำ

30

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำ

