


หมายเหตุ :  
มีผู้แทน กฟผ. ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 

โครงสร้างคณะกรรมการก ากับดแูลการบริหารจัดการน า้ 

  
คณะกรรมการทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ(กนช.) 

ประธาน : นายกรัฐมนตรี 
 

  

 
  

คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล
น า้และภมิูอากาศแห่งชาต ิ

ประธาน : รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

 

 
 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการความต้องการใช้น า้  

ประธาน รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดกาทรัพยากรน า้  
ประธาน รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 คณะอนุกรรมการตดิตาม ประเมนิโครงการและประชาสัมพันธ์  
ประธาน รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

 คณะอนุกรรมการวเิคราะห์ตดิตามและแก้ไขปัญหาเร่ืองน า้  
ประธาน รมว. กระทรวงมหาดไทย 

 
 คณะอนุกรรมการรวบรวม ติดตาม  
วิเคราะห์ข้อมูลน า้และภมิูอากาศ 

ประธาน ผู้อ านวยการ สสนก. 

 

 คณะกรรมการ
อ านวยการบูรณาการ
แก้ไขปัญหาวิกฤตภัย

แล้งปี 2558/59  
  

คณะอนุกรรมการตดิตามและวเิคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์น า้ 

ประธาน รองอธิบดี กรมชลประทาน 
เลขานุการ กรมชลประทาน 

 

 

คณะกรรมการบริหารจัดการน า้บริเวณ
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ตามแนวพระราชด าริ 
ประธาน นายจริย์ ตุลยานนท์    

 

 

คณะกรรมการบริหารจัดการน า้ 
จังหวัดขอนแก่น 

ประธานท่ีปรึกษา ผวจ.ขอนแก่น 
ประธาน รอง ผวจ. ขอนแก่น 

คณะกรรมการอ านวยการเพื่อแก้ไข
ปัญหาเขื่อนปากมูล 

ประธาน รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

คณะกรรมการบริหารจัดการน า้ 
จังหวัดชัยภมิู 

ประธาน  ผวจ. ชัยภูมิ 

คณะอนุกรรมการ 
วางแผนและตดิตามการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาภัย
พบัิตด้ิานการเกษตร 
ประธาน ปลัด กษ.  

คณะท างานวางแผน 
การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 
ประธาน อธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร   

คณะกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยพบัิตด้ิาน

การเกษตร 
ประธาน รมว.กษ.  

 คณะกรรมการแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง 
เร่งด่วน 

(กองทพัภาคที่ 1) 
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 คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดกาทรัพยากรน า้  
ประธาน รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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ประชุมวันจันทร์ 
ทุกสัปดาห์ 

ประชุมวันศุกร์ 
ทุกสัปดาห์ 

ประชุมครัง้แรกวันอังคาร
ที่ 16 กพ. 59 

PMOC 
นายกรัฐมนตรี 





โครงการบรูณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
1) เพ่ือให้เกิดการบริหารจดัการพืน้ที่เพาะปลกูพืชฤดแูล้งให้สอดคล้องกบัปริมาณน า้ต้นทนุและสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง  
2) ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภยัแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ วันที่ 1 พฤศจกิายน 2558 – 30 เมษายน 2559 มี 8 มาตรการ 45 โครงการ 

 คณะกรรมการอ านวยการบูรณาการ
แก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี 2558/59  

  

1. มาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน  
 

2. มาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาช าระหนีท้ี่เกษตรกรมีภาระหนีกั้บสถาบันการเงนิ 
 
3. มาตรการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร  
 
4. มาตรการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภยัแล้ง   
5. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น า้ (การรณรงค์การใช้น า้อย่างประหยัด, โครงการส่งเสริมการปลูกข้าว
โดยวธีิเปียกสลับแห้ง) 
 
6. มาตรการเพิ่มปริมาณน า้ต้นทุน (การปฏบิัตกิารฝนหลวง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , การสูบน า้
ด้วยพลังงานแสงอาทติย์ โดยกระทรวงพลังงาน , การพัฒนาแหล่งน า้บาดาลเพื่อการเกษตร โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม, การสนับสนุนน า้ในพืน้ที่ประสบปัญหาภยัแล้ง โดยกระทรวงกลาโหม)  
7. มาตรการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
8. มาตรการสนับสนุนอ่ืนๆ   
 
 
 



 
 คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน า้และภมูอิากาศแห่งชาต ิ

 

 1. นายวรีะ วงศ์แสงนาค  ทีป่รึกษา 

 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์ 
ประธานคณะกรรมการ 

 3. ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีาสนเทศและการส่ือสาร 
รองประธานคณะกรรมการ 

 4. เจ้ากรมแผนทีท่หาร กองบัญชาการกองทพัไทย 

 5. อธิบดีกรมชลประทาน 6. อธิบดีกรมเจ้าท่า 

7. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

 8. อธิบดีกรมทรัพยากรน า้  9. อธิบดีกรมทรัพยากรน า้บาดาล 

 10.อธิบดีกรมอตุุนิยมวทิยา 

12. อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

11. อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

13. อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

14. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

15. ผู้ว่าการการประปานครหลวง 16. ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมภิาค 

17. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

18. ผู้อ านวยการส านักพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ 

19. ผู้แทนกองทพับก 20. ผู้แทนกองทพัเรือ 

21. ผู้แทนส านักงบประมาณ 

23. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

22.ผู้แทนส านักงานสถิตแิห่งชาต ิ

24. ผู้อ านวยการศูนย์เตือนภัยพบัิติแห่งชาติ 

25. ผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้และการเกษตร 
เลขานุการ 

26. ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส์ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

27. ผู้แทนส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 คณะอนุกรรมการรวบรวม ตดิตาม  
วเิคราะห์ข้อมูลน า้และภมูิอากาศ 

 



 
 คณะอนุกรรมการรวบรวม ตดิตาม  
วเิคราะห์ข้อมูลน า้และภมูอิากาศ 

  1. อธิบดีกรมชลประทาน  
2. อธิบดกีรมทรัพยากรน า้ 
3. อธิบดกีรมอุตุนิยมวทิยา 

ทีป่รึกษา 
 4. ผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้และการเกษตร 

ประธานคณะกรรมการ 

 5. รองผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้และการเกษตร 
รองประธานคณะกรรมการ 

 6. ผู้แทนกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

8. ผู้แทนกระทรวงอตุสาหกรรม 

 9. ผู้แทนกรแผนทีท่หาร 10. ผู้แทนกรมอทุกศาสตร์ กองทพัเรือ 

 11. ผู้แทนกรมชลประทาน 

13. ผู้แทนกรมอตุุนิยมวทิยา 

12. ผู้แทนกรมทรัพยากรน า้ 

15. ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

17. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

20. ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณ ี 21. ผู้แทนกรมควบคุมมลพษิ 

21. ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

23. ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

24. ผู้แทนการประปานครหลวง 

 
31. ผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน า้และการเกษตร 

เลขานุการ 

32. ผู้แทนส านักงานรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส์ เลขานุการร่วม 

33. ผู้แทนส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   เลขานุการร่วม 

 7. ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

14. ผู้แทนกรมเจ้าท่า 

16. ผู้แทนกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

18. ผู้แทนกรมพฒันาทีด่ิน 19. ผู้แทนกรมทรัพยากรน า้บาดาล 

25. ผู้แทนการประปาภูมภิาค 

26. ผู้แทนกรุงเทพมหานคร 27. ผู้แทนส านักงานสถิติแห่งชาติ 

28. ผู้แทนศูนย์เตือนภัยพบิัตแิห่งชาต ิ

29. ผู้แทนส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ 

30. ผู้แทนส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ



คณะอนุกรรมการ 
วางแผนและตดิตามการป้องกันแก้ไข

ปัญหาภยัพบิัตด้ิานการเกษตร 
ปลัด กษ. เป็นประธาน 

คณะท างานวางแผน 
การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร   
เป็นประธาน 

คณะท างานวางแผน 
เตรียมรับสถานการณ์ 
ภัยพบิัตด้ิานการเกษตร 

รองปลัด กษ. เป็นประธาน 

คณะท างานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาศัตรูพืชระบาด 

รองปลัด กษ. เป็นประธาน 

- จัดท า/ทบทวน แผนเตรียมรับ
สถานการณ์ภัยพบัิตด้ิาน
การเกษตร 

- ตดิตาม รายงานผลการด าเนินงาน 

- เสนอแนะมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขศัตรูพืชระบาด 

- ประสานการแก้ไขศัตรูพืชระบาด 

- ก าหนดนโยบาย มาตรการและแนวทาง 

- พิจารณาให้ความเห็นชอบ บูรณาการแผนงาน/โครงการ งบประมาณในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภยัพบิัติด้านการเกษตร 

- พัฒนาระบบบริหารจัดการภยัพิบัติด้านการเกษตร 

- อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภยัพิบัตด้ิานการเกษตร และการ
ช่วยเหลือเกษตรกร 

- เสนอแนะนโยบาย มาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภยั
พิบัติด้านการเกษตร 
- วางแผนเตรียมรับสถานการณ์ภยัพิบัติ แผนการเพาะปลูก  
- พิจารณากลั่นกรอง บูรณาการแผนงาน/โครงการ งบประมาณในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัพิบัติด้านการเกษตร 
- พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบหรือข้อก าหนดในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภยั 

- จัดท าแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 

- ตดิตาม ประเมินผล และก ากับดูแลให้การ
เพาะปลูกเป็นไปตามแผน และรายงานผลจน
สิน้สุดการเกบ็เกี่ยวพืชฤดูแล้ง 

- จัดตัง้ชุดเฉพาะกจิ  

- ปฏบิัตงิานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

16 ม.ค.58 

คณะท างาน 
เฉพาะกจิ 

แก้ไขปัญหาหมอก
ควนัและไฟป่า 

24 ก.พ.58 

คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภยั
พบิัตด้ิานการเกษตร 
รมว.กษ. เป็นประธาน 

โครงสร้างคณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารจัดการน า้ (Operation) 





 


