โครงสร้ างคณะกรรมการกากับดูแลการบริหารจัดการนา้
คณะกรรมการทรัพยากรนา้ แห่ งชาติ (กนช.)
ประธาน : นายกรัฐมนตรี

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการความต้ องการใช้ นา้
ประธาน รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการบูรณาการฐานข้ อมูล
นา้ และภูมิอากาศแห่ งชาติ
ประธาน : รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการบริหารจัดการนา้ บริเวณ
พืน้ ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตามแนวพระราชดาริ

คณะอนุกรรมการรวบรวม ติดตาม
วิเคราะห์ ข้อมูลนา้ และภูมิอากาศ

คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้ มสถานการณ์ นา้

ประธาน ผู้อานวยการ สสนก.
คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดกาทรัพยากรนา้

ประธาน นายจริย์ ตุลยานนท์

คณะกรรมการ
อานวยการบูรณาการ
แก้ ไขปั ญหาวิกฤตภัย
แล้ งปี 2558/59

ประธาน รองอธิบดี กรมชลประทาน
เลขานุการ กรมชลประทาน

ประธาน รมว. กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ ตดิ ตามและแก้ ไขปั ญหาเรื่ องนา้

ประธาน รมว. กระทรวงมหาดไทย
คณะอนุกรรมการติดตาม ประเมินโครงการและประชาสัมพันธ์

ประธาน รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการบริหารจัดการนา้
จังหวัดขอนแก่ น
ประธานที่ปรึกษา ผวจ.ขอนแก่ น
ประธาน รอง ผวจ. ขอนแก่ น

คณะกรรมการบริหารจัดการนา้
จังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการแก้ ไขวิกฤตภัยแล้ ง
เร่ งด่ วน
(กองทัพภาคที่ 1)
หมายเหตุ :
มีผ้ แู ทน กฟผ. ร่ วมเป็ นคณะกรรมการฯ

ประธาน ผวจ. ชัยภูมิ

คณะกรรมการอานวยการเพื่อแก้ ไข
ปั ญหาเขื่อนปากมูล
ประธาน รั ฐมนตรี ประจาสานักนายกรั ฐมนตรี

คณะกรรมการป้ องกันและ
แก้ ไขปั ญหาภัยพิบัตดิ ้ าน
การเกษตร
ประธาน รมว.กษ.

คณะอนุกรรมการ
วางแผนและติดตามการ
ป้ องกันแก้ ไขปั ญหาภัย
พิบัตดิ ้ านการเกษตร
ประธาน ปลัด กษ.

คณะทางานวางแผน
การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ ง

ประธาน อธิบดีกรมส่ งเสริม
การเกษตร

โครงสร้ างคณะกรรมการกากับดูแลการบริหารจัดการนา้
คณะกรรมการทรัพยากรนา้ แห่ งชาติ (กนช.)
ประธาน : นายกรัฐมนตรี

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการความต้ องการใช้ นา้
ประธาน รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการบูรณาการฐานข้ อมูล
นา้ และภูมิอากาศแห่ งชาติ
ประธาน : รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์

คณะอนุกรรมการรวบรวม ติดตาม
วิเคราะห์ ข้อมูลนา้ และภูมิอากาศ
ประธาน ผู้อานวยการ สสนก.

คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดกาทรัพยากรนา้

PMOC
นายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการบริหารจัดการนา้ บริเวณ
พืน้ ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตามแนวพระราชดาริ
ประธาน นายจริย์ ตุลยานนท์

คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้ มสถานการณ์ นา้
ประธาน รองอธิบดี กรมชลประทาน
เลขานุการ กรมชลประทาน

ประธาน รมว. กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ ตดิ ตามและแก้ ไขปั ญหาเรื่ องนา้

ประธาน รมว. กระทรวงมหาดไทย
คณะอนุกรรมการติดตาม ประเมินโครงการและประชาสัมพันธ์

ประธาน รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี

ประชุมวันศุกร์
ทุกสัปดาห์

ประชุมครั ง้ แรกวันอังคาร
ที่ 16 กพ. 59

ประชุมวันจันทร์
ทุกสัปดาห์

คณะกรรมการอานวยการบูรณาการ
แก้ ไขปั ญหาวิกฤตภัยแล้ งปี 2558/59

โครงการบูรณาการมาตรการช่ วยเหลือเกษตรกรที่ได้ รับผลกระทบจากภัยแล้ ง ปี 2558/59
1) เพื่อให้ เกิดการบริหารจัดการพื ้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ งให้ สอดคล้ องกับปริมาณน ้าต้ นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ อง
2) ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ รับผลกระทบจากภัยแล้ งให้ มีรายได้ จากกิจกรรมอื่นทดแทน
ระยะเวลาดาเนินโครงการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 30 เมษายน 2559 มี 8 มาตรการ 45 โครงการ

1. มาตรการส่ งเสริมความรู้และการสนับสนุนปั จจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ ายในครัวเรือน
2. มาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาชาระหนีท้ ่ เี กษตรกรมีภาระหนีก้ ับสถาบันการเงิน
3. มาตรการจ้ างงานเพื่อสร้ างรายได้ ให้ แก่ เกษตรกร

4. มาตรการเสนอโครงการตามความต้ องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ ง
5. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ นา้ (การรณรงค์ การใช้ นา้ อย่ างประหยัด, โครงการส่ งเสริมการปลูกข้ าว
โดยวิธีเปี ยกสลับแห้ ง)

6. มาตรการเพิ่มปริมาณนา้ ต้ นทุน (การปฏิบัตกิ ารฝนหลวง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , การสูบนา้
ด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกระทรวงพลังงาน , การพัฒนาแหล่ งนา้ บาดาลเพื่อการเกษตร โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, การสนับสนุนนา้ ในพืน้ ที่ประสบปั ญหาภัยแล้ ง โดยกระทรวงกลาโหม)
7. มาตรการเสริมสร้ างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวติ และทรั พย์ สิน

8. มาตรการสนับสนุนอื่นๆ

คณะกรรมการบูรณาการฐานข้ อมูลนา้ และภูมอิ ากาศแห่ งชาติ
1. นายวีระ วงศ์ แสงนาค ทีป่ รึกษา
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
ประธานคณะกรรมการ
3. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่ อสาร
รองประธานคณะกรรมการ
4. เจ้ ากรมแผนทีท่ หาร กองบัญชาการกองทัพไทย
5. อธิบดีกรมชลประทาน

6. อธิบดีกรมเจ้ าท่ า

7. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

คณะอนุกรรมการรวบรวม ติดตาม
วิเคราะห์ ข้อมูลนา้ และภูมิอากาศ
18. ผู้อานวยการสานักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ

19. ผู้แทนกองทัพบก

20. ผู้แทนกองทัพเรื อ

21. ผู้แทนสานักงบประมาณ

22.ผู้แทนสานักงานสถิตแิ ห่ งชาติ

8. อธิบดีกรมทรัพยากรนา้

9. อธิบดีกรมทรัพยากรนา้ บาดาล

23. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ

10.อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

11. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

24. ผู้อานวยการศู นย์ เตือนภัยพิบัติแห่ งชาติ

12. อธิบดีกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

13. อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
14. ผู้ว่าการการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
15. ผู้ว่าการการประปานครหลวง

16. ผู้ว่าการการประปาส่ วนภูมภิ าค

17. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

25. ผู้อานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ และการเกษตร
เลขานุการ
26. ผู้อานวยการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยเลขานุการ
27. ผู้แทนสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการรวบรวม ติดตาม
วิเคราะห์ ข้อมูลนา้ และภูมอิ ากาศ

4. ผู้อานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ และการเกษตร
ประธานคณะกรรมการ
5. รองผู้อานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ และการเกษตร
รองประธานคณะกรรมการ
6. ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
7. ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

8. ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
9. ผู้แทนกรแผนทีท่ หาร

10. ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรื อ

11. ผู้แทนกรมชลประทาน

12. ผู้แทนกรมทรัพยากรนา้

13. ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา

14. ผู้แทนกรมเจ้ าท่ า

15. ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

1. อธิบดีกรมชลประทาน

2. อธิบดีกรมทรัพยากรนา้
3. อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ทีป่ รึกษา
20. ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี

21. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ

21. ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
23. ผู้แทนการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
24. ผู้แทนการประปานครหลวง

25. ผู้แทนการประปาภูมภิ าค

26. ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

27. ผู้แทนสานักงานสถิติแห่ งชาติ

28. ผู้แทนศูนย์ เตือนภัยพิบัตแิ ห่ งชาติ
29. ผู้แทนสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ

30. ผู้แทนสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ

16. ผู้แทนกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

31. ผู้อานวยการฝ่ ายสารสนเทศทรัพยากรนา้ และการเกษตร
เลขานุการ

17. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

32. ผู้แทนสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เลขานุการร่ วม

18. ผู้แทนกรมพัฒนาทีด่ ิน

19. ผู้แทนกรมทรัพยากรนา้ บาดาล

33. ผู้แทนสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขานุการร่ วม

โครงสร้ างคณะกรรมการกากับดูแลการบริหารจัดการนา้ (Operation)
คณะกรรมการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาภัย
พิบัตดิ ้ านการเกษตร
รมว.กษ. เป็ นประธาน
คณะอนุกรรมการ
วางแผนและติดตามการป้ องกันแก้ ไข
ปั ญหาภัยพิบัตดิ ้ านการเกษตร
ปลัด กษ. เป็ นประธาน
16 ม.ค.58
คณะทางานวางแผน
การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ ง
อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร
เป็ นประธาน
- จัดทาแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ ง
- ติดตาม ประเมินผล และกากับดูแลให้ การ
เพาะปลูกเป็ นไปตามแผน และรายงานผลจน
สิน้ สุดการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ ง
- จัดตัง้ ชุดเฉพาะกิจ
- ปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย

- กาหนดนโยบาย มาตรการและแนวทาง
- พิจารณาให้ ความเห็นชอบ บูรณาการแผนงาน/โครงการ งบประมาณในการ
ป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
- พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร
- อานวยการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาภัยพิบัตดิ ้ านการเกษตร และการ
ช่ วยเหลือเกษตรกร
- เสนอแนะนโยบาย มาตรการและแนวทางในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาภัย
พิบัติด้านการเกษตร
- วางแผนเตรียมรับสถานการณ์ ภยั พิบัติ แผนการเพาะปลูก
- พิจารณากลั่นกรอง บูรณาการแผนงาน/โครงการ งบประมาณในการป้ องกัน
และแก้ ไขปั ญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
- พิจารณาปรับปรุ งหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบหรือข้ อกาหนดในการ
ช่ วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย

คณะทางานวางแผน
เตรี ยมรั บสถานการณ์
ภัยพิบัตดิ ้ านการเกษตร
รองปลัด กษ. เป็ นประธาน
- จัดทา/ทบทวน แผนเตรียมรับ
สถานการณ์ ภัยพิบัตดิ ้ าน
การเกษตร
- ติดตาม รายงานผลการดาเนินงาน

คณะทางานป้ องกันและแก้ ไข
ปั ญหาศัตรู พืชระบาด
รองปลัด กษ. เป็ นประธาน

คณะทางาน
เฉพาะกิจ
แก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่ า

- เสนอแนะมาตรการในการป้ องกัน
และแก้ ไขศัตรู พืชระบาด

24 ก.พ.58

- ประสานการแก้ ไขศัตรู พืชระบาด

