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สรุปผลการประชุม กนช. คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561  ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2561 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2561 
วันศุกรท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ณ  ตึกภักดีบดินทร ทําเนียบรัฐบาล 

------------------------------------------ 
 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา) เปนประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ ครั้งท่ี 1/2561 วันศุกรท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 มีการพิจารณาและรับทราบเรื่องตาง ๆ พรอมท้ังได
มอบนโยบายและขอสั่งการ มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 1. เรื่องเพ่ือทราบ  2  เรื่อง 
  1.1 การแตงตั ้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห งชาติตามคําสั ่งสําน ักนายกรัฐมนตรี ท่ี 
24/2561 วันที่ 29 มกราคม 2561 และกรอบการดําเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติในการ
จัดประชุม ป 2561 จํานวน 4 ครั้ง 
  1.2 การดําเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติป 2557-2560 มีการประชุม จํานวน 
7 ครั้ง  มีเรื่องท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 30 เรื่อง  และเรื่องท่ีตองดําเนินการตอ จํานวน 21 เรื่อง  และผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศท้ัง 6 ยุทธศาสตร 

 2. เรื่องเพ่ือพิจารณา  6  เรื่อง 
  2.1 แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ และคณะอนุกรรมการ 
มีการพิจารณา ดังนี้ 
   (2.1.1) เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ  
จํานวน 4 คณะ ไดแก (1) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (2) คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรอง วิเคราะหโครงการและติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (3) คณะอนุกรรมการวิเคราะห
ติดตามสถานการณและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และ (4) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญและ
โครงการสําคัญ  โดยคําสั่งใดท่ีซํ้าซอนกับคําสั่งนี้ ขอใหใชคําสั่งนี้แทน  
 (2.1.2) เห็นชอบโครงสรางและการกําหนดบทบาทหนาท่ีของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
(สทนช.)  ในระยะท่ี 2 ใหเพ่ิมเติมสวนราชการ 3 สวน คือ (1) กองความรวมมือระหวางประเทศ  (3) กองวิชาการ  
(3) สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาค 1-6 และมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ใหแลวเสร็จภายใน เดือนมิถุนายน 2561 โดยให สทนช.ประสานตอไป 
  (2.1.3) เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางการเสนอเรื่องตอคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
และการกําหนดขอบเขตงานของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เพ่ือใหหนวยงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป   
  2.2 แผนงานและงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  มีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
   (2.2.1)  เห็นชอบในหลักการ แผนเพ่ิมเติมป 2561 (แผนงานเรงดวนและแผนการบริหาร
จัดการน้ําเชิงพ้ืนท่ีอยางเป นระบบ Area Base) ที ่ผ านเกณฑการพิจารณา จํานวน 216 โครงการ และ
งบประมาณ 4,212 ลานบาท ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ โดยใหหนวยงานไป
ดําเนินการปรับแผนใชเงินเหลือจายของหนวยงานกอน หากไมเพียงพอใหเสนอขอสนับสนุนงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนตอไป 
  (2.2.2) แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ป 2562 การพิจารณาปรับลด
งบประมาณตามหลักเกณฑ จากกรอบวงเงิน  130,220 ลานบาท คงเหลือกรอบวงเงิน 128,783 ลานบาท ท่ี
ประชุมมีมติ มอบหมายให สทนช. รวมกับ สํานักงบประมาณไปดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการ และงบประมาณ
รายจายแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร (ดานน้ํา) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอไป โดยใหพิจารณารวมถึง
แผนงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์ในการแกไขปญหาเชิงยุทธศาสตรน้ําท่ีบรรจุอยูในแผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ ดวย 
   (2.2.3) การจัดทําแผนแมบทโครงการสําคัญ ป 2561-2565   
    (1) เห็นชอบให สทนช. เปนหนวยงานหลักในการบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ จัดทําแผนแมบทการแกไขปญหาเชิงพื้นที่อยางเปนระบบ ป 2561-2565  และสรางการรับรูกับ
ทุกหนวยงานใหแลวเสร็จภายในป 2561 เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม  
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  (2) มอบหมาย สทนช. รวมกับสํานักงบประมาณ พิจารณาแผนงานและแหลงเงิน  
ที่เหมาะสม ในการดําเนินโครงการขนาดใหญ/โครงการสําคัญตามแผนแมบท ป 2561-2565  เพ่ือไมให
กระทบตอแผนการดําเนินงาน โดยใชงบประมาณรายจายประจําป 

 2.3 การบริหารจัดการน้ําและแนวทางการพัฒนาเพ่ือรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)   
   (2.3.1) เห็นชอบในหลักการแผนการพัฒนาเพ่ือรองรับ EEC ในระยะ 10 ป ท่ีกรมชลประทาน
เสนอ และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเตรียมความพรอมโครงการตอไป 
   (2.3.2) มอบหมายให สทนช. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการใชน้ําและอ่ืน ๆ จัดทํา
แผนปฏิบัติการและจัดลําดับความสําคัญใหสอดคลองกับแผนพัฒนาของ EEC รวมท้ังระบบโครงขายการสงน้ําท่ี
จําเปน รวมท้ังพิจารณาในเรื่องการบรรเทาอุทกภัยดวย  
   (2.3.3) มอบหมายให สทนช. เปนหนวยงานหลัก รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําแผนหลักเพ่ือ
รองรับการพัฒนาในระยะ 20 ป รวมท้ังทบทวนความเพียงพอของการพัฒนาในระยะ 10 ป โดยใหครอบคลุมถึง 3R 
การเทคโนโลยีการพัฒนาน้ําบาดาลชั้นสูง และการผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเล ท้ังนี้ ใหพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการรน้ํา
จากลุมน้ําขางเคียงดวย  

 2.4 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ   
   - เห็นชอบในหลักการใหกรมชลประทานดําเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะท่ี 1) 
และเรงรัดงานเตรียมความพรอมโครงการยอยตาง ๆ โดยบูรณาการแผนงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 

  2.5 โครงการพัฒนาแหลงน้ําแบบบูรณาการ พ้ืนท่ี 6 ตําบล อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี   
   - เห็นชอบในหลักการใหดําเนินการ 2 โครงการ งบประมาณรวม 14.117 ลานบาท คือ        

(1) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหวยซับใต ต.ซับจําปา งบประมาณ 7.570 ลานบาท และ (2) โครงการขุดลอกอาง
เก็บน้ําบึงบัวหลวง (อางเก็บน้ําทะเลวังวัด) หมูท่ี 1 , 2 และ 5 งบประมาณ 6.547 ลานบาท โดยใหกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยไปดําเนินการปรับแผนใชเงินเหลือจายของหนวยงานกอน หากไมเพียงพอใหเสนอขอสนับสนุน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนตอไป  

  2.6 ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดําเนินงานการใชจายงบประมาณและโอน

เปล่ียนแปลงรายการงบประมาณโครงการเงินกูเพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสง

ทางถนน ระยะเรงดวน มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะท่ี 2 ของโครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพ่ือแกไขปญหา

การขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)  

   - เห็นชอบในหลักการใหใชเงินคงเหลือจากการดําเนินงานรายการเดิม  จํานวน 45 แหง 
งบประมาณ 7,201,151.18 บาท และใหขยายระยะเวลาดําเนินโครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพ่ือแกไขปญหาการ

ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม) จากเดือนกันยายน 2560 เปนเดือนกันยายน2561   

  3. เรื่องอ่ืน ๆ การเตรียมการเพ่ือรองรับสถานการณน้ํา ป 2561 วา ปจจุบันปริมาณน้ําใชการ สามารถ
รองรับความตองการใชน้ําในทุกภาคสวนจนถึงสิ้นฤดูแลง (เมษายน 2561) พรอมใหมีการเตรียมรับสถานการณ
ในชวงฤดูฝน โดยใหติดตามการคาดการณของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 4. นโยบายและขอส่ังการของนายกรัฐมนตรี (ประธาน กนช.) 
  4.1 ผลการดําเนินงานของ กนช.ท่ีอยูระหวางการดําเนินการ 21 เรื่อง ท่ียังไมมีหนวยงานขับเคลื่อน
ขยายผล ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบตองรายงานความกาวหนา สําหรับบางโครงการท่ีไมสามารถขับเคลื่อนผลักดันได 
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เชน วังหีบ ศรีสองรัก อุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีติดปญหาในเรื่องตาง ๆ และขาดเจาภาพหลักในการ
ขับเคลื่อน ให สทนช.เสนอผูรับผิดชอบมา 
  4.2 ให สทนช.เสนอหนวยงานเปนเจาภาพหลักในการรับผิดชอบยุทธศาสตรทั้ง 6 ยุทธศาสตร 
โดยยุทธศาสตรที่ 5 มอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเจาภาพหลักในการวางแผนใหเปนไป
ตามเปาหมายพรอมทั ้งรายงานผลการดําเน ินงาน  และสิ ่งสําคัญทุกหนวยงานตองสรางความเขาใจและ
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําท่ีกําหนดการเก็บคาน้ํา
การเกษตร ให สทนช. พิจารณาการเก็บคาน้ําใหชัดเจน และใหเปนธรรมตอประชาชน 
  4.3 สทนช. เปนหนวยงานทําหนาที่เปน regulator ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังระบบ 
ดังนั้น ใหนําเรื่องน้ําเสียและผังเมืองของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดมารวมบูรณาการ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว เสนอใหนายกรัฐมนตรีเพ่ือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ  
  4.4 งบบูรณาการน้ําท่ีหนวยงานตาง ๆ เสนอของบประมาณจํานวนแสนลานบาทนั้น เปนงบลงทุน
นอยกวารอยละ 20  สวนใหญเปนงบผูกพันเดิม งบบํารุงรักษา ดังนั้น มอบกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ 
รวมกับ สทนช. พิจารณาวาสามารถใชงบเงินกู หรือเงินสนับสนุนจาก JICA ไดหรือไม  
  4.5 สําหรับ EEC ให สทนช. ติดตามความกาวหนาในเรื่องการลงทุน ที่มีการใชน้ําที่แตกตางกัน 
โดยนําแผนของ EEC และ BOI มาบริหารจัดการน้ําใหเปนระบบ การลงทุนใหดูวาสามารถรวมกับภาคเอกชนได
หรือไม แตตองไมกระทบตอภาคประชาชน 
  4.6 การบูรณาการขอมูล Big Data ให สสนก. และ Gistda สนับสนุนขอมูลใหกับ สทนช. ในการ
วิเคราะหเรื่องน้ํา ใหเกิดประโยชนสูงสุด ตรงกับความตองการของประชาชน ชวยในการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ํา 
  4.7 โครงการอางเก็บน้ําใสนอย-ใสใหญ และแหลงเก็บน้ําอ่ืน ๆ ในบริเวณใกลเคียง ใหศึกษา EIA 
ดูความเหมาะสมของพ้ืนท่ี สามารถปรับโครงการใหมีขนาดเล็กลงไดหรือไม หรือขยับพ้ืนท่ีใหสงผลกระทบตอ
สิ ่งแวดลอมนอยที ่ส ุด มอบให สทนช.ไปพิจารณาดําเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนา โดยใชรูปแบบท่ี
เหมาะสม สงผลกระทบนอย  ท้ังนี้ ตองไมตั้งเปาหมายท่ีการพัฒนาอางเก็บน้ําเพียงอยางเดียว 
  4.8 Smart City  การพัฒนารูปแบบโครงสรางของเมืองที่สอดรับเมืองอัจฉริยะ เปนการสรางเมือง
ท่ีมีการใชประโยชนรวมกัน ท้ังท่ีอยูอาศัย รานคา และท่ีพักผอน ใหทุกหนวยงานไปดูความเชื่อมโยงการบริหารจัดการ
ภาคเอกชนท่ีเชื่อมตอของรัฐ 
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