
ล ำดบัที่ กจิกรรมหลกั / ข ัน้ตอน
ผูร้บัผดิชอบ

(กนช./คณะอนกุรรมกำร ฯ/สทนช.)

ผูร้บัผดิชอบ

(คณะกรรมกำรลุม่น ำ้/คณะอนกุรรมกำรทรพัยำกรน ำ้จงัหวดั

/สทนช. ภำค)

1. กำรเตรยีมกำรและกำรสรำ้งกำรรบัรู ้
1.1 รวบรวมขอ้มลูดา้น Supply และ Demand (ในเขตและนอกเขตชลประทาน)

1) รวบรวมขอ้มลูน ้าตน้ทนุในแหลง่น ้าทกุแหง่

 - การคาดการณ์สภาพภมูอิากาศ อต., สสน.

 - ขอ้มลูปรมิาณน ้าในอา่งเก็บน ้าขนาดใหญ ่กลาง เล็ก แหลง่น ้าธรรมชาต ิแหลง่น ้าใตด้นิ ชป., ทน., กฟผ., พพ., ทบ., สถ., พด., ปภ. และ
GISTDA

2) รวบรวมขอ้มลูความตอ้งการใชน้ ้ารายกจิกรรม

      - ความตอ้งการใชน้ ้าดา้นการเกษตร (ในเขตและนอกเขตชลประทาน)

         + วเิคราะหส์ถานการณ์ : ปรมิาณน ้าในอา่งเก็บน ้า แนวโนม้การตลาด แผนการเพาะปลกูพชืของจังหวดั และ
ยกร่างแผนการเพาะปลกูพชืฤดแูลง้ทัง้ประเทศ (ขา้วรอบที ่2/พชืไร่-พชืผัก)

คณะท างานเฉพาะกจิจัดท าขอ้มลูวางแผนและ
สง่เสรมิการเพาะปลกูพชืฤดแูลง้ (กษ.)

         + พจิารณาใหค้วามเห็นชอบแผนการเพาะปลกูพชืฤดแูลง้ คณะท างานวางแผนการเพาะปลกูพชืฤดแูลง้ และ
คณะอนุกรรมการวางแผนและตดิตามการป้องกัน
และแกไ้ขปัญหาภัยพบิัตฯิ (กษ.)

      - ความตอ้งการใชน้ ้าดา้นอตุสาหกรรม East Water, กรอ. และ กนอ.

      - ความตอ้งการใชน้ ้าดา้นอปุโภคบรโิภค กปภ., กปน., ทบ., สถ., ปภ. และ East Water

      - ความตอ้งการใชน้ ้าดา้นรักษาระบบนเิวศ ชป., ทน., กปภ., กปน., คพ. และ อศ.

      - ความตอ้งการใชน้ ้าส ารองตน้ฤดฝูน (กรณีฝนทิง้ชว่ง) ชป., ทน., กปภ., กปน.,สถ.,พพ.,กฟผ.

1.2 การเตรยีมการดา้นบรหิารจัดการดา้นทรัพยากรน ้า จังหวดั/ ลุม่น ้า/ กลุม่ลุม่น ้า/ ประเทศ

1) ประเมนิปรมิาณน ้าตน้ทนุของทกุแหลง่น ้า ณ วนัที ่1 พ.ย. ชป., ทน., กฟผ., พพ., สถ., สสน., สทนช.

2) วเิคราะหส์มดลุน ้าและคาดการณ์พืน้ทีเ่สีย่งการขาดแคลนน ้า

      - ดา้นอปุโภคบรโิภค กปภ., กปน., ทบ., สถ., ปภ. สสน., East Water

      - ดา้นการเกษตร ชป., พด., กสก., ทน.,สสน.,GISTDA

      - ดา้นอตุสาหกรรม East Water, กรอ. และ กนอ.

      - ดา้นรักษาระบบนเิวศ ชป., ทน., กปภ., กปน., คพ. และ อศ.

      - ดา้นส ารองตน้ฤดฝูน (กรณีฝนทิง้ชว่ง) ชป., ทน., กปภ., กปน.,สถ.,พพ.,กฟผ., สทนช.

3) ร่างมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแลง้ ทกุหน่วยงานและ สทนช.

1.3 เสนอคณะอนุกรรมการอ านวยการดา้นการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า 
และ กนช. พจิารณาใหค้วามเห็นชอบมาตรการฯ / แผนบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า ฤดแูลง้

ทกุหน่วยงาน และ สทนช.

1.4 เสนอ ครม. เพือ่ทราบมาตรการและมอบแนวทางปฏบิัตใิหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
จัดท าแผนปฏบิัตกิารการเตรยีมรับสถานการณ์ภัยแลง้ในระดับพืน้ที่

สทนช. (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
อ านวยการดา้นการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า)

1.5 ประชาสัมพันธส์รา้งการรับรูใ้หก้ับภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งและประชาชน ทกุหน่วยงาน และ กปส.

2.  ตดิตำม วเิครำะห ์และประเมนิสถำนกำรณ์พืน้ทีเ่ส ีย่งภยัแลง้

2.1 ตดิตาม วเิคราะห ์และประเมนิสถานการณ์กจิกรรมการใชน้ ้า พรอ้มทัง้ตดิตามเฝ้าระวงัพืน้ทีเ่สีย่งภัยแลง้
อยา่งตอ่เนือ่ง และสรุปผลการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า รวมถงึการใหค้วามชว่ยเหลอืในภาพรวม

คณะท างาน(1),(2),(3) ภายใต ้กอนช., สทนช. 

และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

2.2 เสนอคณะอนุกรรมการอ านวยการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า พจิารณาใหค้วามเห็น และ
ปรับแผนบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า (ตามสถานการณ์/ถา้ม)ี

ทกุหน่วยงาน กอนช. และ สทนช.

2.3 รายงาน กนช. เพือ่รับทราบผลการด าเนนิงานระหวา่งฤดกูาล สทนช.

2.4 จัดท าการประชาสัมพันธ ์สรา้งการรับรูข้า่วสารสูป่ระชาชนอยา่งตอ่เนือ่ง ทกุหน่วยงาน และ กปส.

3 กำรบรหิำรจดักำรน ำ้ในภำวะวกิฤต

3.1 กรณีคาดการณ์วา่จะเกดิภาวะน ้าแลง้ /ภาวะน ้าแลง้รุนแรง เสนอ คณะกรรมการลุม่น ้า/ นายกรัฐมนตร ีประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษาก าหนดเขตภาวะน ้าแลง้ /ภาวะน ้าแลง้รุนแรง

กอนช, สทนช.

3.2 กรณีคาดการณ์วา่จะเกดิภาวะน ้าแลง้อยา่งรุนแรง เสนอ กนช. จัดตัง้ศนูยบ์ัญชาการเฉพาะกจิก ากับดแูลบัญชาการ
เหตกุารณ์ และประกาศเขตภาวะน ้าแลง้อยา่งรุนแรง

กอนช. และ คณะอนุกรรมการอ านวยการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน ้า

3.3 ก าหนดนโยบาย มาตรการในการบรหิารจัดการ ศนูยบ์ัญชาการเฉพาะกจิ

3.4 ด าเนนิการตามมาตรการ ตดิตาม วเิคราะห ์ประเมนิสถานการณ์การบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า
และรายงานผลการด าเนนิงานตอ่ผูบ้ังคับบัญชา

ทกุหน่วยงาน กอนช. และ สทนช.

3.5 เมือ่ภาวะน ้าแลง้หรอืภาวะน ้าแลง้อยา่งรุนแรงไดพ้น้ไปแลว้ เสนอนายกรัฐมนตรปีระกาศยกเลกิเขตภาวะน ้าแลง้
หรอืภาวะน ้าแลง้อยา่งรุนแรง

คณะอนุกรรมการอ านวยการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรน ้า, สทนช.

3.6 จัดท าการประชาสัมพันธ ์สรา้งการรับรูข้า่วสารสูป่ระชาชน ทกุหน่วยงาน และ กปส.

4 กำรประเมนิผลเมือ่ส ิน้สดุฤดกูำล

4.1 ประมวลผลสรุปการบรหิารทีผ่า่นมา คณะท างานภายใต ้กอนช.  สทนช. และ
ทกุหน่วยงาน

4.2 เสนอคณะอนุกรรมการอ านวยการดา้นการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า เพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นเพิม่เตมิ สทนช. (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
อ านวยการดา้นการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า)

4.3 สรุปน าเรยีน กนช. และ ครม. ตอ่ไป สทนช.

4.4 จัดท าสรุปบทเรยีน เพือ่ปรับปรุงแผนการเตรยีมรับสถานการณ์ภัยแลง้ รวมทัง้เสนอแผนงานโครงการ
ในการแกไ้ขปัญหาภัยแลง้

ทกุหน่วยงาน และ สทนช.

คณะกรรมการลุม่น ้า คณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวดั 
และ สทนช.1 - 4

คณะกรรมการลุม่น ้า คณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวดั 
และ สทนช.1 - 4

ปฏทินิกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน ำ้ ฤดแูลง้ (1 พ.ย. - 30 เม.ย.)

ส.ค.

ปีปจัจบุนั

หมายเหต ุ:   

1. เริม่ตน้ฤดแูลง้ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก เริม่ 1  พ.ย.,  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริม่ 1  ธ.ค., ภาคตะวันตก เริม่ 1  ม.ค., ภาคใต ้เริม่ 1  ม.ีค.

2. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ทส.) ส านักงานทรัพยากรน ้าแหง่ชาต ิ(สทนช.) ส านักงานทรัพยากรน ้าแหง่ชาตภิาค 1-4 (สทนช.1 -4) กรมชลประทาน (ชป.) กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กรมทรัพยากรน ้า (ทน.) กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ (สถ.) กรมพัฒนาทีด่นิ (พด.) 

กรมสง่เสรมิการเกษตร (กสก.) กรมควบคมุมลพษิ (คพ.) กรมอตุนุยิมวทิยา (อต.) การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) การประปานครหลวง (กปน.) การประปาสว่นภมูภิาค (กปภ.) กรมทรัพยากรน ้าบาดาล (ทบ.) กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร (ฝล.) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (GISTDA) กองทัพบก กรมการปกครอง (ปค.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า(องคก์ารมหาชน) (สสน.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) บรษัิท จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) (East Water) กรมโรงงานอตุสาหกรรม (กรอ.) การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) กรมอทุกศาสตร ์(อศ.) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาต ิ(บกปภ.ช.) กรมเจา้ทา่ (จท.) กรมประ

ชาสมัพันธ ์(กปส.)  คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแหง่ชาต ิ(กนช.) กองอ านวยการน ้าแหง่ชาต ิ(กอนช.)

3. คณะท างานภายใต ้กอนช. ประกอบดว้ย (1) คณะท างานดา้นอ านวยการ (2) คณะท างานดา้นประเมนิสถานการณ์ (3) คณะท างานดา้นบรหิารจัดการน ้า (4) คณะท างานดา้นสรา้งการรับรูแ้ละประชาสมัพันธ์

4. ปฏทินิกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน ำ้ ฉบบันี ้จดัท ำในเดอืนมกรำคม 2565

ก.ย.

ปีปจัจบุนั

ต.ค. 

ปีปจัจบุนั

พ.ย.

ปีปจัจบุนั

ธ.ค.

ปีปจัจบุนั

ม.ค.

ปีถดัไป

ก.พ.

ปีถดัไป

ม.ีค.

ปีถดัไป

เม.ย.

ปีถดัไป

พ.ค.

ปีถดัไป

ม.ิย.

ปีถดัไป

ก.ค.

ปีถดัไป

คณะกรรมการลุม่น ้า คณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวดั 
และ สทนช.1 - 4

คณะกรรมการลุม่น ้า คณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวดั 
และ สทนช.1 - 4

(ฉบบัปรบัปรงุ)



ล ำดบัที่ กจิกรรมหลกั / ข ัน้ตอน
ผูร้บัผดิชอบ

(กนช./คณะอนกุรรมกำร ฯ/สทนช.)

ผูร้บัผดิชอบ

(คณะกรรมกำรลุม่น ำ้/คณะอนกุรรมกำรทรพัยำกรน ำ้จงัหวดั

/สทนช.1-4)

1. กำรเตรยีมกำรและกำรสรำ้งกำรรบัรู ้

1.1 การเตรยีมความพรอ้มดา้นอปุกรณ์ เครือ่งมอื สิง่กอ่สรา้ง เพือ่รองรับสถานการณ์น ้าหลาก ชป., ทน., กห., จท., กอปภ.จ. สถ., ยธ., กทม., 

มท.(ผวจ.) ทล., ทช. ,สทนช.

1) ส ารวจความพรอ้มของอปุกรณ์ อาคารบังคับน ้า และเครือ่งจักรเครือ่งมอื

2) การส ารวจความมั่นคงของเขือ่น อาคารประกอบ คันกัน้น ้า และเขือ่นป้องกันตลิง่

3) จัดท าแผน/เร่งรัด ก าจัดวชัพชื ขยะ ตลอดจนสิง่กดีขวางทางน ้า

4) จัดท าแผนการซอ่มแซมเครือ่งมอืและสิง่กอ่สรา้งใหพ้รอ้มใชง้านในชว่งฤดฝูน

1.2 การเตรยีมการดา้นบรหิารจัดการน ้าหลากรายจังหวดั/ ลุม่น ้า/ กลุม่ลุม่น ้า/ ประเทศ อต., สสน., ชป., ทน., กฟผ, พพ., สถ., มท.(ผวจ.),

 สทนช และ GISTDA

1) คาดการณ์ปรมิาณน ้าฝน และพายตุามชว่งเวลาของประเทศ

2) จัดท าแผนบรหิารจัดการทรัพยากรน ้าฤดฝูน แผนบรหิารจัดการน ้าหลากรายพืน้ที ่(ระบบเตอืนภัย จดุตดิตัง้สถานี
สบูน ้าส าหรับพืน้ทีเ่สีย่งภัยน ้าทว่มซ า้ซาก จดุตดิตัง้เครือ่งผลักดันน ้า) / คาดการณ์พืน้ทีเ่สีย่งน ้าทว่ม 
(ปรับตามการคาดการณ์ฝนและพาย)ุ

3) จัดเตรยีมแผนบรหิารจัดการพืน้ทีลุ่ม่ต า่รับน ้าหลาก (รายปี)

4) พจิารณาเพือ่ก าหนด operation rule curve พจิารณา/ทบทวนเกณฑป์ฏบิัตกิารอา่งเก็บน ้า

5) ร่างมาตรการรองรับสถานการณ์น ้าหลาก

1.3 เสนอคณะอนุกรรมการอ านวยการดา้นการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า 
และกนช. พจิารณาใหค้วามเห็นชอบมาตรการฯ / แผนบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า ฤดฝูน

ทกุหน่วยงาน และ สทนช.

1.4 เสนอ ครม. เพือ่ทราบมาตรการและมอบแนวทางปฏบิัตใิหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจัดท าแผนปฏบิัตกิาร สทนช. (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
อ านวยการดา้นการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า)

1.5 ประชาสมัพันธส์รา้งการรับรูใ้หก้ับภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งและประชาชน ทกุหน่วยงาน และ กปส.

2. กำรวเิครำะห ์คำดกำรณ์ และตดิตำมสถำนกำรณ์ (ด ำเนนิกำรตำมแผนปฏบิตักิำรฯ)

2.1 วเิคราะห ์คาดการณ์และตดิตามสภาพอากาศ ฝน น ้าทา่ อา่งเก็บน ้าขนาดใหญ ่อา่งเก็บน ้าขนาดกลาง และแหลง่น ้า
ธรรมชาติ

คณะท างาน(1) ภายใต ้กอนช., สทนช.  และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

2.2 วเิคราะห ์ประเมนิสถานการณ์ คาดการณ์ ตดิตามพืน้ทีท่ีม่โีอกาสเสีย่งเกดิอทุกภัย น ้าหลาก-ดนิถลม่ และ
ตดิตาม ประเมนิการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้าอยา่งตอ่เนื่อง พรอ้มจัดตัง้ศนูยส์ว่นหนา้รายภาคเตรยีมพรอ้ม
รับสถานการณ์ระดับพืน้ที่

คณะท างาน (1),(2),(3) ภายใต ้กอนช.

1) ประเมนิสถานการณ์และบรหิารจัดการน ้า เชน่ ลดระดับน ้าเหนือเขือ่นโดยสง่ผลกระทบตอ่พืน้ทีท่า้ยน ้า
นอ้ยทีส่ดุ, จัดจราจรทางน ้า, เร่งการระบายน ้าผา่นอาคารหรอืเครือ่งสบูน ้า/เครือ่งผลักดันน ้าตา่งๆ และ
การใชพ้ืน้ทีลุ่ม่น ้ารับน ้าหลาก

2) การแจง้เตอืนหน่วยงานเพือ่สรา้งการรับรูสู้ป่ระชาชน

3) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งซกัซอ้มการด าเนนิการตามแผนเผชญิเหตุ (ตามความเหมาะสม)

4) อ านวยการ ก ากับ ตดิตามการบรหิารจัดการ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ/์ขอ้ก าหนด

2.3 เสนอคณะอนุกรรมการอ านวยการดา้นการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า รับทราบความกา้วหนา้ พจิารณาปรับแผน หรอื
ใหค้วามเห็นแผนปฏบิัตกิารเฉพาะพืน้ที ่(หากม)ี

ทกุหน่วยงาน  สทนช. และ 
คณะท างาน (1) ภายใต ้กอนช.

2.4 รายงานผลการด าเนนิงานตอ่ กนช. สทนช. และ คณะอนุกรรมการอ านวยการดา้นการ
บรหิารจัดการทรัพยากรน ้า

2.5 จัดท าการประชาสมัพันธ ์สรา้งการรับรูข้า่วสารสูป่ระชาชนอยา่งตอ่เนื่อง คณะท างาน (4) ภายใต ้กอนช.

3 กำรบรหิำรจดักำรน ำ้ในภำวะวกิฤต

3.1 กรณีคาดการณ์วา่จะเกดิปัญหาวกิฤตน ้า เสนอ กนช. จัดตัง้ศนูยบ์ัญชาการเฉพาะกจิก ากับดแูลบัญชาการเหตกุารณ์ กอนช.

3.2 ก าหนดนโยบาย มาตรการในการบรหิารจัดการ (การปรับเกณฑป์ฏบิัตกิารอา่งเก็บน ้า การจัดจราจรน ้า 
การใชเ้ครือ่งผลักดันน ้า การใชเ้ครือ่งสบูน ้า)

ศนูยบ์ัญชาการเฉพาะกจิ

3.3 ด าเนนิการตามมาตรการ ตดิตาม วเิคราะห ์ประเมนิสถานการณ์การบรหิารจัดการทรัพยากรน ้าและรายงานผลการ
ด าเนนิงานตอ่ผูบ้ังคับบัญชา

ทกุหน่วยงาน กอนช. และ สทนช.

3.4 จัดท าการประชาสมัพันธ ์สรา้งการรับรูข้า่วสารสูป่ระชาชน ทกุหน่วยงาน และ กปส.

4 กำรประเมนิผลเมือ่ส ิน้สดุฤดกูำล
4.1 ประมวลผลสรุปการบรหิารทีผ่า่นมา คณะท างานภายใต ้กอนช.  สทนช. 

และทกุหน่วยงาน

4.2 เสนอคณะอนุกรรมการอ านวยการดา้นการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า เพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นเพิม่เตมิ สทนช. (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
อ านวยการดา้นการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า)

4.3 สรุปน าเรยีน กนช. และ ครม. เพือ่ทราบผลการด าเนนิงาน สทนช.

4.4 จัดท าสรุปบทเรยีน เพือ่ปรับปรุงแผนการเตรยีมรับสถานการณ์อทุกภัย รวมทัง้เสนอแผนงานโครงการในการแกไ้ข
ปัญหาอทุกภัย

ทกุหน่วยงาน และ สทนช.

หมายเหต ุ:   
1. การเขา้สูช่ว่งฤดฝูนตามการประกาศจากกรมอตุนุยิมวทิยา
2. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ทส.) ส านักงานทรัพยากรน ้าแหง่ชาต ิ(สทนช.) ส านักงานทรัพยากรน ้าแหง่ชาตภิาค 1-4 (สทนช.1 -4) กรมชลประทาน (ชป.) กรมพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.) กรมทรัพยากรน ้า (ทน.) กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ (สถ.) กรมพัฒนาทีด่นิ (พด.) 

กรมสง่เสรมิการเกษตร (กสก.) กรมควบคมุมลพษิ (คพ.) กรมอตุนุยิมวทิยา (อต.) การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) การประปานครหลวง (กปน.) การประปาสว่นภมูภิาค (กปภ.) กรมทรัพยากรน ้าบาดาล (ทบ.) กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร (ฝล.) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (GISTDA) กองทัพบก กรมการปกครอง (ปค.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั (กอปภ.จ.) สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องคก์ารมหาชน) (สสน.) กรงุเทพมหานคร (กทม.) บรษัิท จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากัด (มหาชน) (East Water) กรมโรงงานอตุสาหกรรม (กรอ.) การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) กรมอทุกศาสตร ์(อศ.) กองบญัชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาต  ิ(บกปภ.ช.) กรมเจา้ทา่ (จท.) 

กรมประชาสมัพันธ ์(กปส.)  กรมโยธาธกิารและผังเมอืง (ยผ.) กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแหง่ชาต ิ(กนช.) กองอ านวยการน ้าแหง่ชาต ิ(กอนช.) 

3. คณะท างานภายใต ้กอนช. ประกอบดว้ย (1) คณะท างานดา้นอ านวยการ (2) คณะท างานดา้นประเมนิสถานการณ์ (3) คณะท างานดา้นบรหิารจัดการน ้า (4) คณะท างานดา้นสรา้งการรับรูแ้ละประชาสมัพันธ์

4. ปฏทินิกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน ำ้ ฉบบันี ้จดัท ำในเดอืนมกรำคม 2565

ม.ิย.

ปีถดัไป

ก.ค.

ปีถดัไป

ส.ค.

ปีถดัไป

ก.ย.

ปีถดัไป

ต.ค.

ปีถดัไป

พ.ย.

ปีถดัไป

คณะกรรมการลุม่น ้า คณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวดั 
และ สทนช.1 - 4

คณะกรรมการลุม่น ้า คณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวดั 
และ สทนช.1 - 4

คณะกรรมการลุม่น ้า คณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวดั 
และ สทนช.1 - 4

คณะกรรมการลุม่น ้า คณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวดั 
และ สทนช.1 - 4

ปฏทินิกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน ำ้ ฤดฝูน (1 พ.ค. - 31 ต.ค.)

พ.ย.

ปีปจัจบุนั

ธ.ค.

ปีปจัจบุนั

ม.ค.

ปีถดัไป

ก.พ.

ปีถดัไป

ม.ีค.

ปีถดัไป

เม.ย.

ปีถดัไป

พ.ค.

ปีถดัไป

(ฉบบัปรบัปรงุ)


