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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ครั้งท่ี ๒/2561 
วันจันทรท่ี ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ  ตึกภักดีบดินทร ทําเนียบรัฐบาล 

------------------------------------------ 
 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา) เปนประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
ครั้งท่ี ๒/2561 วันจันทรท่ี 2๑ พฤษภาคม พ.ศ. 2561  โดยมีนายสมเกียรติ ประจําวงษ เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ เปนเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ มีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย กรรมการ จํานวน 18 หนวยงาน  
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน  14 หนวยงาน  มีการพิจารณาและรับทราบเรื่องตาง ๆ พรอมท้ังไดมอบนโยบายและ
ขอสั่งการ มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 1. เรื่องเพ่ือทราบ 4 เรื่อง 
  1.1 รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1.1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
  (๑) รับทราบ  ผลการดําเนินงานป 2557-2560 ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําท้ัง 6 ยุทธศาสตร สรุปไดดังนี้   
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค (๑) พัฒนาระบบประปาหมูบานได 
7,234 หมูบาน (๒) เจาะบอบาดาลได 1,965 แหง (๓) ประปาโรงเรียน/ชุมชนได 1,964 แหง สําหรับระบบประปา
ห มู บ านคงเหลื อ  ๒๕ ๖  ห มู บ าน ท่ี ยั ง ไม แล ว เส ร็จ  โดยให กรมส งเสริมปกครองท องถ่ิน กรมทรัพยากรน้ํ า                                 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล หนวยบัญชาการทหารพัฒนา และการประปาสวนภูมิภาค เรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป ๒๕๖๒ 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความม่ันคงของน้ํ าภาคการผลิต ป จจุบัน เพ่ิม พ้ืน ท่ี
ชลประทานได 1,786,193 ไร พัฒนาแหลงน้ํานอกเขตชลประทาน 5,147 แหง ขุดสระน้ําในไรนา 180,278 สระ 
แกมลิงการเพ่ิมประสิทธิภาพแหลงน้ําและระบบชลประทาน 470 แหง พัฒนาน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร 221,100 ไร  
จัดรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร 7,490 ไร โดยมอบทุกหนวยงานแสดงผลสัมฤทธิ์ และ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
ติดตามและประเมินผล 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย ขุดลอกลําน้ําสายหลักและสาขาได 
291.62 กม. พัฒนาระบบปองกันน้ําทวมชุมชนได ๖๒ แหง  
   ยุทธศาสตรท่ี ๔ การจัดการคุณภาพน้ํา มีผลงานเพ่ิมข้ึนจากครั้งท่ีแลว (คิดเปน 67% 
เพ่ิมข้ึนจากเดิม 24%) มีระบบระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน 53 แหง มีบอสังเกตการณน้าํบาดาล 6 จังหวัด 19 แหง มีการ
ควบคุมระดับความเค็ม 3 ลุมน้ํา  
   ยุทธศาสตรท่ี 5 การอนุ รักษ  ฟ น ฟูสภาพป าตนน้ํ า ท่ี เสื่ อมโทรม และปองกัน 
การพังทลายของดิน ปจจุบันฟนฟูปาตนน้ํา 368,481 ไร (คิดเปน 8% เพ่ิมข้ึนจากเดิม 1%) โดยมอบกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจัดทําแผนหลักพรอมทบทวนเปาหมาย เพ่ือบรรจุลงในยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 20 ป 
   ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการ มีเปาหมายตองดําเนินการ 46 เรื่อง ดําเนินการแลว 
22 เรื่อง/ระบบ ไดแก ดานการบริหารจัดการ การตั้ง สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนหนวยงานนโยบายดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ดานงานแผนท่ีและแบบจําลอง และดาน 
Application ดานการเตือนภัย  
   สําหรับโครงการเงินกูเพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสง
ทางถนน ระยะเรงดวน พ.ศ. 2558 (เฉพาะโครงการดานแหลงน้ําภายใตยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา)  
มีหนวยงานที่อยูระหวางดําเนินการ 8 หนวยงาน ซ่ึงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม2561 อนุมัติให
ขยายระยะเวลาดําเนินการถึงเดือนกันยายน 2562 มอบสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ติดตามและรายงานผลตอ 
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ดวย 
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  (๒) รับทราบ กรอบแนวทาง ข้ันตอน และกรอบเวลาการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยจะเสนอรางแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ตอคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในเดือนกันยายน 2561 
  (๓) รับทราบ  การกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายการแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงอยางเปน
ระบบ (Area Based) 66 พ้ืนท่ี เพ่ือเปนเปาหมายในการกําหนดแผนงาน/โครงการสําคัญในระดับพ้ืนท่ี และใชเปน
หลักเกณฑในการจัดลําดับความสําคัญแผนงานโครงการในยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  โดยมอบหมายให 
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนหนวยงานหลักในการจัดทําแผนงานโครงการสําคัญในพ้ืนท่ีดังกลาวดวย 

 1.1.2 การดําเนินงานตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ํ าแห งชาติ  และขอ ส่ังการ
นายกรัฐมนตร ี
  รับทราบ ผลดําเนินงานตามมติ คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ จํานวน ๒๑ เรื่อง 
ดําเนินการเสร็จแลว จํานวน ๑๖ เรื่อง และจะดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย จํานวน 2 เรื่อง ไดแก (1) เรื่องปรับปรุง
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป จะเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561  (2) แนวทางการฟนฟู    
เขาหัวโลน จังหวัดนาน ซ่ึงจะแลวเสร็จในป 2563  และเรื่องท่ียังไมเปนไปตามเปาหมาย จํานวน 3 เรื่อง ไดแก (1) การจัดการน้ํา
อุปโภคบริโภคใหแกหมูบานท่ีไมมีระบบประปา จํานวน 256 หมูบาน (2) การปรับปรุงสิ่งกีดขวางลําน้ําในพ้ืนท่ีภาคใต 111 แหง 
ท่ียังอยูระหวางดําเนินการ 54 แหง ขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการใหแลวเสร็จในป 2562 และ (3) การขออนุญาต    
ใชพ้ืนท่ีปาไม ปาอนุรักษ มีการดําเนินการรวมกันระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการดําเนินการเรงรัดโครงการพัฒนาแหลงน้ําใหเปนไปตามกรอบเวลา 

 1.1.๓  ความกาวหนาแผนงานโครงการท่ีเสนอในคณะรัฐมนตรีสัญจร และงานนโยบายท่ี
นายกรัฐมนตรตีรวจพ้ืนท่ี   
  รับทราบ ความก าวหน าการดํ า เนิ น งานตามขอสั่ งการด านทรัพยากรน้ํ าตั้ งแต
คณะรัฐมนตรีสัญจร ท่ีจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจราชการจนถึงปจจุบันรวม ๙๒ เรื่อง ดําเนินการ
แลวเสร็จ ๑ เรื่อง คือการสํารวจและขุดเจาะบอบาดาลใหราษฎรในจังหวัดกาฬสินธุ อยูระหวางดําเนินการในป ๒๕๖๑ 
จํานวน ๕๖ เรื่อง และอยูในแผนดําเนินงานป ๒๕๖๒ จํานวน ๓๕ เรื่อง โดยมอบให สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
พิจารณาใหมีการบูรณาการแผนงานดังกลาวใหเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง  

 1.๒  ความกาวหนา (ราง) พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ..... 
  รับทราบ ความกาวหนารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....ตามเจตนารมณของรัฐบาลใน
การปฏิรูป ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ใหความเห็น และมีกําหนดสงรางดังกลาว
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2561 นี้  

 1.๓  ปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการประชุมน้ําโลก และปฏิญญาเสียมราฐ 
  รับทราบ ผลการประชุมน้ําโลก ครั้งท่ี 8 (The 8th World Water Forum) ในระหวางวันท่ี ๑๖ - ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สหพันธสาธารณรัฐบราซิล และผลการประชุมสุดยอดผูนําลุมน้ําโขงตอนลาง ครั้งท่ี ๓ (The 3rd Mekong 
River Commission Summit) ในระหวางวันท่ี ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมอบ 
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บูรณาการงานดานนโยบาย เพ่ือใหหนวยปฏิบัติไดไปดําเนินการตอไป  

 1.๔  แผนการบริหารจัดการน้ําในฤดูฝนป 2561 
  รับทราบ สรุปสถานการณน้ําในชวงฤดูแลงท่ีผานมา แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในฤดูฝน 
และการเตรียมความพรอมการรับสถานการณน้ําหลาก ป ๒๕๖๑  และผลจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห
ติดตามสถานการณและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธาน
อนุกรรมการ สั่งการใหดําเนินการ ดังนี้ (๑) ใหจังหวัดทําแผนการบริหารจัดการน้ํา (๒) ใหกรมชลประทานรวมกับ 
กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท แกไขปญหาและผลกระทบจากรับน้ําเขาพื้นที่ลุมต่ําใหทันกอนการรับน้ําหลาก  
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(๓) ใหเฝาระวังติดตามสถานการณน้ํา ณ จุดสําคัญ (๔) กําหนดผูรับผิดชอบอางเก็บน้ําและแผนปฏิบัติการ กรณีวิกฤติ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๕) บริหารจัดการน้ําอางเก็บน้ําใหอยูในเกณฑควบคุม พรอมจัดทําแผน
บริหารจัดการน้ําในยามวิกฤติ (๖) ซอมแซมอาคารควบคุมน้ําใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และเตรียมความพรอม
เครื่องจักรเครื่องมือ ในพ้ืนท่ีเสี่ยงน้ําทวม (๗) กําจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ําใหแลวเสร็จ ภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน  
๒๕๖๑ (๘) มอบหมายเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีใหเฝาระวังและติดตามสถานการณน้ําอยางใกลชิดตลอดเวลา ประสานงานกับ
ผูวาราชการจังหวัด และรายงานสถานการณน้ํามายังสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (๙) ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของลงพ้ืนท่ี
เสี่ยงน้ําทวม  ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความรับรูใหประชาชน ท้ังนี้ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ รวมกับหนวยงาน
ดานทรัพยากรน้ํา จัดเสวนาการสรางการรับรู “การเตรียมความพรอมจัดการน้ําหลาก ป ๒๕๖๑” ในวันท่ี ๔ มิถุนายน 
๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 

 2.  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา มี ๕ เรื่อง 
  2.๑  ปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณ เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร    
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังระบบ 
  สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ํา     
ป 2561 พบวามีแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวของตอการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมวงเงิน 95,980.5749 ลานบาท   
แยกตามแผนงานท่ีหนวยงานเสนอ สามารถจําแนกเปน งบพ้ืนฐาน (Function) วงเงิน 2,308.5750 ลานบาท (รอยละ 2.41)   
งบพ้ืนท่ี (Area) วงเงิน 14,304.1747 ลานบาท (รอยละ 14.90) และงบแผนงานดานนโยบาย (Agenda) วงเงิน 
79,367.8252 ลานบาท (รอยละ 82.69) โดยแผนงานบูรณาการทรัพยากรน้ําท่ีอยูภายใตแผนงาน Agenda วงเงิน 
61,225.2699 ลานบาท มีเพียงรอยละ 63.79 เทานั้น ทําใหไมสามารถตรวจสอบกํากับและติดตามการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในภาพรวมของประเทศได รวมทั้งไมสามารถบูรณาการเพื่อแกไขปญหา
อยางเหมาะสมและเปนระบบ จึงไดจัดทําข้ันตอน กระบวนการจัดทําแผนงานและงบประมาณการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของประเทศ  
  มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ และ 
  (1) ใหมีผูแทน สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ อยูในคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
เพ่ือพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค 
  (2) มอบสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแหงชาติ  กระทรวงมหาดไทย และสํานักงบประมาณ พิจารณาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงาน
และโครงการจากทุกแหลงเงิน  

 2.๒ แผนงานโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ ป ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
  จากการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงอยางเปนระบบ (Area Based) 
66 พ้ืนท่ี มีแผนงานโครงการขนาดใหญท่ีมีศักยภาพดําเนินการไดภายในป 2562-2565 จํานวน 30 โครงการ โดยมี
โครงการสําคัญป 2562 จํานวน 13 โครงการ ซึ่งโครงการที่มีความพรอมดําเนินการ ควรเสนอคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดแก (1) กรมชลประทาน มี 2 โครงการ คือ โครงการประตูระบายน้ําลําน้ําพุง-น้ํากํ่าและ 
คลองผันน้ํา 4 สาย จังหวัดสกลนคร และโครงการประตูระบายน้ําบานกอพรอมระบบสงน้ํา จังหวัดสกลนคร  (2) กรุงเทพมหานคร 
มี 2 โครงการ คือ โครงการอุโมงคระบายน้ําท่ีมีความพรอมของกรุงเทพมหานคร ไดแก อุโมงคระบายน้ําใตคลองทวีวัฒนา 
และอุโมงคระบายน้ําใตคลองแสนแสบ ท้ัง 4 โครงการ ยังไมไดเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเห็นชอบในหลักการ   
  มติท่ีประชุม  
  (1) มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมชลประทาน นําโครงการประตูระบายน้ํา
ลําน้ําพุง-น้ํากํ่า และคลองผันน้ํา ๔ สาย จังหวัดสกลนคร และโครงการประตูระบายน้ําบานกอ พรอมระบบสงน้ํา จังหวัด
สกลนคร เสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ในครั้งตอไป 
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  (2)  มอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร นําโครงการอุโมงคระบายน้ําใตคลอง
ทวีวัฒนา และอุโมงคระบายน้ําใตคลองแสนแสบ เสนอ คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ในครั้งตอไป  
  (3)  มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมชลประทาน และกระทรวงมหาดไทย    
โดยกรุงเทพมหานคร เรงรัดการออกแบบโครงการในกลุมสถานภาพท่ีอยูระหวางการออกแบบ ใหแลวเสร็จภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือเสนอ คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ในครั้งตอไป 

  2.๓ โครงการระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยในจังหวัดหนองบัวลําภู 
 ตามท่ีนายกรัฐมนตรีตรวจราชการจังหวัดหนองบัวลําภู เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2561 สั่งการให
เรงรัดการแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึนในจังหวัดหนองบัวลําภู ในการแกไข
ปญหาภัยแลง  ซ่ึงพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีการเกษตร แตอยูในเขตชลประทานเพียง 184,192 ไร คิดเปนรอยละ 
10.6 ของพ้ืนท่ีการเกษตร และอาศัยน้ําฝนจากธรรมชาติเปนหลัก ทําใหขาดแคลนน้ํา สงผลใหปริมาณผลิตผล 
ทางการเกษตรต่ํา ไมสามารถเพาะปลูกไดในฤดูแลง เกิดการวางงาน  มีความจําเปนเรงดวนที่ตองจัดหาน้ํา เพื่อให
เกษตรกรใชในการเพาะปลูก  ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
บูรณาการหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความถูกตอง ไมซํ้าซอน จึงประชุมรวมกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือติดตาม เรื่องโครงการขุดเจาะน้ําบาดาล และระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยแลวเสร็จ เม่ือวันศุกรท่ี   27 
เมษายน 2561 โดยผูแทนกระทรวงพลังงานยินดีสนับสนุนระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ดังนั้น จังหวัด
หนองบัวลําภู จึงไดเสนอโครงการระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ําพิจารณา
ใหความเห็นชอบ 
  มติท่ีประชุม  
 (๑) เห็นชอบในหลักการโครงการระบบกระจายน้ํ าด วยพล ังงานแสงอาท ิตย  โดยให
กระทรวงมหาดไทย (จังหวัดหนองบัวลําภู) ดําเนินการปรับแผนใชเงินเหลือจายของหนวยงานกอน หากมีความ
จําเปนตองใชงบกลาง ใหประสานกับสํานักงบประมาณดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป  
 (2) เห็นชอบในหลักการ ใหกระทรวงพลังงาน สนับสนุนโครงการระบบกระจายน้ําดวยพลังงาน
แสงอาทิตย  

 2.๔ การปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2561 
เห็นชอบโครงสรางและการกําหนดบทบาทหนาท่ีของ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ระยะท่ี 2 กองวิชาการ กองความรวมมือ
ระหวางประเทศ และสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาค 1 – 6 โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาค 1 – 6 ซ่ึงมีหนาท่ี 
(1) ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะกรรมการลุมน้ํา (2) แปลงยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ํา
ไปสูการปฏิบั ติ  (3) การจัด ทําระบบฐานขอมูลด านทรัพยากรน้ํ าเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํ าภาค                    
(4) ควบคุม กํากับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ําใหสอดคลองเชื่อมโยงกับศักยภาพของพ้ืนท่ี ดังนั้น เพ่ือให
สามารถเชื่อมโยงจากระดับประเทศไปสูภาค ลุมน้ํา และจังหวัดโดยผานกระบวนการมีสวนรวม ใหสามารถเชื่อมโยง    
การทํางานใหมีประสิทธิภาพภายใต คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ  โดย สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ
จําเปนตองอาศัยกลไกคณะกรรมการลุมน้ําในการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและนโยบายสําคัญ       
ในระดับลุมน้ํา จึงเห็นควรยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ   
ใหยกรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับใหม โดยปรับปรุงองคประกอบ และอํานาจหนาท่ีของ คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ ใหสอดคลองกับคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 24/2561 เรื่อง แตงตั้ง คณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ ลงวันท่ี 29 มกราคม 2561 และปรับปรุงองคประกอบ และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการลุมน้ํา และ             
ใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการลุมน้ํา 
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  มติท่ีประชุม 
  (๑) เห็นชอบใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนเลขานุการคณะกรรมการลุมน้ํา  
  (2) เห็นชอบในหลักการใหปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  (3) มอบหมายสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ยกรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. …. เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 

 2.๕ การประสานความรวมมือระหวางประเทศและองคกรระหวางประเทศ ดานนโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา  
  ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ี 2/2561 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2561       
เรื่องการจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ)  ขอ 6         
ใหโอนบรรดาหนาท่ีและอํานาจเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และ มติ
คณะรัฐมนตรขีองสวนราชการในกรมทรัพยากรน้ําไปเปนอํานาจของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (4) สํานักประสาน
ความรวมมือระหวางประเทศ และมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2561 
เห็นชอบโครงสรางและการกําหนดบทบาทหนาท่ีของ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ระยะท่ี 2 ใหมีกองความรวมมือ
ระหวางประเทศ ซ่ึงสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ยังไมสามารถดําเนินการตามคําสั่ง คสช. และมติ คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ ดังกลาวไดอยางมีเอกภาพ เนื่องจากขาดความชัดเจนเก่ียวกับบทบาทหนาที่และอํานาจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ สงผลกระทบตอการตั้งงบประมาณดําเนินการ และ
การจัดสรรบุคลากร เนื่องจาก การประสานความรวมมือกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ มีจํานวนมาก ท้ังในกรอบ
ความรวมมือสหประชาชาติ เชน UN-Water, SDGs 2030, และองคการระหวางประเทศและกรอบความรวมมือระหวาง
ประเทศอ่ืนๆ : Mekong River Commission, Mekong-Lancang Cooperation เปนตน  จึงเห็นควรใหมีหนวยงานหลัก
เพียงหนวยเดียวในประเทศไทย (Single National Focal Point)  
  มติท่ีประชุม 

เพ่ือการประสานงานและเสนอแนะดานนโยบายความรวมมือทรัพยากรน้ํากับองคกรนานาชาติ และ
ประเทศตางๆ รวมถึงการกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือเสนอตอ คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ จึงเห็นชอบให 
  (1) สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนหนวยงานหลักดานนโยบายในการประสานงานการ
บริหารจัดการน้ํากับองคการนานาชาติ องคการระหวางประเทศ ความรวมมือทวิภาคี พหุภาคี และใหเปนหนวยงานหลัก
ในการกระจายภารกิจท่ีเก่ียวของใหครอบคลุมทุกหนวยปฏิบัติ  
  (2) สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เสนอปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ 
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของใหสอดคลองท้ังระดับนโยบาย อัตรากําลังและงบประมาณ และเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตอไป 

 3. เรื่องอ่ืน ๆ 
  นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ มีขอสั่งการเพ่ิมเติมวา ขอใหสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแหงชาติและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมชี ้แจงสรางความเขาใจใหกับประชาชนและสื ่อมวลชนตางๆ       
ใหรับทราบถึงการดําเนินงานของรัฐบาลวาดําเนินการอะไรบาง เพราะยังมีหลายประเด็นท่ีประชาชนยังไมรับทราบ 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีโครงการขนาดใหญท่ีรัฐบาลไดเตรียมแผนงานโครงการไวแลว ในการแกไข
ปญหาภัยแลง น้ําทวม และหากโครงการใดท่ีไมสามารถดําเนินการไดตองมีเหตุผลเพราะอะไรถึงไมสามารถดําเนินการได 
และตองชี้แจงรายละเอียดเปนรายภาค รายจังหวัด หรือกลุมจังหวัดดวย 
 

-------------------------------------------------- 


