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สรุปผลการประชุม กนช. คร้ังที่ ๓/2561 เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน  2561  ณ วันที่ ๑8 กันยายน 2561 เวลา 12.30 น. 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ครั้งท่ี ๓/2561 
วันศุกรท่ี 14 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร ทําเนียบรัฐบาล 

------------------------------------------ 
 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา) เปนประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
(กนช.) ครั้งท่ี ๓/2561 วันศุกรท่ี ๑๔ กันยายน พ.ศ. 2561  โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)  
รองประธานกรรมการฯ  และนายสมเกียรติ ประจําวงษ เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ มีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย กรรมการ จํานวน 22 คน และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ จํานวน 14 หนวยงาน  มีการพิจารณาและรับทราบเรื่องตาง ๆ พรอมท้ังไดมอบนโยบายและขอสั่งการ  
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 4 เรื่อง 

  1.1 รายงานผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการภายใต กนช. จํานวน 4 คณะ ไดแก 
 1.1.1 คณะอนุกรรมการยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานอนุกรรมการฯ เปนประธานการประชุมเพ่ือติดตามงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา และพิจารณาการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 
ไดรายงานใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติทราบ ดังนี้ 
  (๑) ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ ป 2557-2561 
ท้ัง 6 ยุทธศาสตร ณ วันท่ี ๒๓ ส ิงหาคม ๒๕๖๑  และผลความกาวหนาการติดตามการดําเนินงานตามมติ กนช. และขอสั่งการ
ของประธาน กนช. ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรฯ ไดแก หมูบานท่ีไมมีระบบประปา 256 หมูบาน การปรับปรุงสิ่งกีดขวาง 
ทางน้ําในพ้ืนท่ี 111 แหง และการฟนฟูเขาหัวโลน โดยมีผลการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค (๑) พัฒนาระบบประปาหมูบาน 
(พ้ืนท่ีหาน้ํายากและขาดแคลนน้ํา) จํานวน ๗,๒๙๑ หมูบาน (๒) แหลงน้ําตนทุนประปาชนบท (เจาะบอบาดาล) จํานวน 
3,073 บอ 654 แหง (๓) โรงเรียนและชุมชนมีน้ําด่ืมสะอาด จํานวน 2,551 แหง สําหรับการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภค
ใหแกหมูบานท่ีไมมีระบบประปา ท่ีเหลือ 256 หมู บาน มีหนวยงานรวมดําเนินการ ๕ หนวยงาน ไดแก กรมทรัพยากรน้ํา 
(ทน.) กรมสงเสริมปกครองทองถ่ิน (สถ.) การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) หนวยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) และ           
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (ทบ.) ดําเนินการเพ่ิมในป 2561 จํานวน ๗๗ หมูบาน โดยมีของ สถ. จํานวน 28 หมูบาน กปภ. 
จํานวน 4 หมูบาน ทบ. จํานวน 20 หมูบาน และ นทพ. จํานวน 25 หมูบาน ซ่ึงดําเนินการแลวเสร็จ 5 หมูบาน ในสวน
ท่ีเหลือ 20 หมูบาน ประชาชนใชบอน้ําตื้นและระบบประปาภูเขาจึงไมจําเปนกอสราง  ดังนั้นในป 2562 จะดําเนินการ
ในสวน   ท่ีเหลือ จํานวน ๑๗๙ หมูบาน เปนสวนของ ทน. จํานวน 66 หมูบาน ซ่ึงอยูระหวางการออกแบบ เพ่ือสงมอบให 
สถ. ไปดําเนินการกอสรางตอ  สําหรับของ สถ. มีการกอสรางท่ียังไมแลวเสร็จ จํานวน 56 หมูบาน กปภ. จํานวน 1 หมูบาน 
และ ทบ. จํานวน 56 หมูบาน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต (๑) กอสรางแหลงน้ํา/
ระบบกระจายน้ํา (ใหม) เพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานได 2.53 ลานไร (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพ (เดิม) แหลงน้ําชลประทานเดิมท่ี
ไดรับการปรับปรุงเพิ่ม 4.72 ลานไร (๓) พัฒนาและฟนฟูแหลงน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน พื้นฟูแหลงน้ํา 6,558 แหง  
ขุดสระน้ําในไรนา 213,018 สระ พัฒนาน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร 8,111 แหง   
   ยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย (๑) ปรับปรุงทางน้ํา/เพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบาย (รองน้ํา) 291.62 กิโลเมตร  (2) ปองกันน้ําท่ีชุมชนเมือง 69 แหง (3) ปองกันตลิ่งได 0.09 กิโลเมตร  
(4) พ้ืนที่เสี่ยงไดรับการปรับตัว ในป 2561 อยูระหวางดําเนินการ 90 แหง สําหรับความกาวหนาการดําเนินการ
ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ําในพ้ืนท่ีภาคใต 111 แหง มีหนวยงานรวมดําเนินการ ๕ หนวยงาน ไดแก กรมทางหลวง (ทล.) 
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และกองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 (กอ.รมน. ภาค 4) ผลการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๙๑ แหง และ
คงเหลือดําเนินงานป 2562 จํานวน ๒๐ แหง โดย ทล. จํานวน 5 แหง รฟท. จํานวน 1 แหง และ อปท. จํานวน 14 แหง  
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   ยุทธศาสตรท่ี ๔ การจัดการคุณภาพน้ํา (๑) น้ําเสียไดรับการบําบัด/พัฒนาและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ิมข้ึนเปน 58 แหง (๒) บอสังเกตการณน้ําบาดาลพ้ืนท่ีท้ิงขยะ 6 จังหวัดเพ่ิมข้ึน
เปน 29 แหง (๓) พ้ืนท่ีไดรับการปองกันความเค็ม จํานวน 3 ลุมน้ํา 
   ยุทธศาสตรท่ี 5 การอนุรักษ ฟนฟูสภาพปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรม และปองกันการ
พังทลายของดิน (๑) พ้ืนท่ีปาตนน้ําไดรับการฟนฟู 0.485 ลานไร (๒) พ้ืนท่ีปองกันและลดการพังทลาย 1.435 ลานไร 
สําหรับความกาวหนาการฟนฟูเขาหัวโลนจังหวัดนาน เริ่มดําเนินการในป ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ จํานวน 5 หนวยงาน 
ประกอบดวย  กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ซ่ึงเนนการปลูกฟนฟูปาเสื่อมโทรม รวม ๖๐,๘๘๘ ไร 
และมูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
เนนการสรางความเขาใจกับชุมชนในพ้ืนท่ี สงเสริมการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน เปลี่ยนระบบการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวเปนปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง การทําเกษตรอินทรีย เปนตน นอกจากโครงการฟนฟูเขาหัวโลน 
จังหวัดนานแลว สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) ไดดําเนิน
โครงการดานสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนาน โดยสนับสนุนงบประมาณป 2561 ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการในพ้ืนท่ีดังกลาว และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยติดตาม รวบรวม ประเมินผล
การดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ และรายงานให กนช. ทราบในครั้งตอไป 
   ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการ มีการปรับปรุง (ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. …. 1 เรื่อง / ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (20 ป) / 
(ราง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... / แผนพัฒนาบริหารจัดการลุมน้ํา 25 ลุมน้ํา มีงานศึกษาแนวทางบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา จํานวน ๙ เรื่อง ตลอดจนพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ เปาหมาย
ตองดําเนินการ 46 เรื่อง ดําเนินการแลว 2๖ เรื่อง/ระบบ 
   มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําท้ัง 6 ยุทธศาสตร และตามมติ กนช. และขอสั่งการของประธาน กนช.  

 (๒) ความกาวหนาการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (แผนยุทธศาสตร
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา) สทนช. ไดวิเคราะหแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ท้ัง 6 ยุทธศาสตร เพ่ิมเติม
เปาหมายจาก 12 ป เปน 20 ป โดยการจัดลําดับความสําคัญในการแกไขปญหา และทบทวนตัวชี้วัดใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในยุทธศาสตรท่ี 5 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  และสนับสนุนยุทธศาสตรท่ี 2 การสราง
ความสามารถในการแขงขัน รวมท้ังยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาค และแผนการปฏิรูปประเทศดาน
ทรัพยากรน้ํา เรื่องการจัดการระบบเสนทางน้ํา ท้ังใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) เปาหมายท่ี 6 
  มติท่ีประชุม รับทราบความกาวหนาการทบทวนปรับปรุง และการจัดทํา (ราง) 
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป พรอมท้ังการขยายเวลาเสนอรางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป 
จากเดือนกันยายนเปนเดือนตุลาคม 2561 เพ่ือใหแผนสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

 ประธาน กนช. มีขอส่ังการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 (1)  ประปาหมูบานท่ีมีการชํารุดและมีเรื่องรองเรียนมอบใหกระทรวงมหาดไทยรับไป
ดําเนินการแกไข   
 (2) การจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป ตองมีเปาหมายท่ีชัดเจน 
สอดคลองกับ Smart Farmer เกษตรกรยุคดิจิทัล และตอบสนอง Agri-map ในพ้ืนท่ีการเกษตร สิ่งสําคัญตองคํานึงถึงการ
เพ่ิมข้ึนของประชากร  การคาดการณการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือตอบโจทยการพัฒนาทุก ๆ 5 ป  
โดยเฉพาะการเก็บกักน้ํา และการสงน้ําในพ้ืนท่ีท่ีสงน้ําไดจริงท่ีใชงบประมาณไมมาก เพ่ือใหรัฐบาลตอไปสามารถ
ดําเนินการตอไปได 
 (3) มอบหนวยงานท่ีเก่ียวของสรางการรับรู ประชาสัมพันธ ชี้แจงรายละเอียดใหกับ
ประชาชนไดรับทราบและเขาใจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหมากท่ีสุด   
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 (4) มอบ สทนช. เปนหนวยสรุปผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ของทุกหนวยงานท่ีใชงบประมาณของรัฐในภาพรวม  และรายงานให กนช. ทราบ  

 1.1.๒ คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง วิเคราะหโครงการ และติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา โดยนายสมเกียรติ ประจําวงษ เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนประธานอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ  มีการประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการน้ํา ป ๒๕๖๑ ซ่ึงมีงบประมาณตาม พ.ร.บ. 
61,225.00 ลานบาท มีการปรับลด 815.00 ลานบาท คงเหลือสุทธิ 60,409.00 ลานบาท ณ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เบิกจายแลว ๖๑.๕๔%  และในป 2561 มีหนวยงานปรับแผน 8 หนวยงาน วงเงิน จํานวน 7,813.00 ลานบาท  
เพ่ือดําเนินการในโครงการตามนโยบายรัฐบาล ทําใหมีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมข้ึน โดยยุทธศาสตรท่ี 2 มีการปรับแผนสูงสุด 
5,512.00 ลานบาท  มีพ้ืนท่ีรับประโยชน 342,000 ไร ความจุ 28.49 ลาน ลบ.ม. ครัวเรือนรับประโยชน 14,065 
ครัวเรือน สําหรับกรอบงบประมาณแผนบูรณาการดานทรัพยากรน้ําภายใตรางพระราชบัญญัติงบประมาณป ๒๕๖๒  
คําขอตั้งงบประมาณจาก ๑๘ หนวยงาน จํานวน ๖3,271.00 ลานบาท มีการปรับลด/แปรญัตติในข้ันกรรมาธิการ จํานวน 
439 ลานบาท คงเหลือสุทธิ จํานวน ๖๒,๘๓๑.00 ลานบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป ๒๕๖๑  ๒.๖๓% หนวยงานท่ีไดรับงบประมาณ
สูงสุด คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ 68.81% กระทรวงมหาดไทย 17.7% และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 8.3% ตามลําดับ  
  มติท่ีประชุม รับทราบการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2561 และ
การปรับแผนและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2561 ภายใตแผนงานบูรณาการจัดการ
ทรัพยากรน้ํา และกรอบแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ภายใตรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยมอบ สทนช. ดําเนินการติดตาม ประเมินผล และรายงานให กนช. ทราบตอไป 

 1.1.๓ คณะอนุกรรมการวิเคราะหติดตามสถานการณและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานอนุกรรมการวิเคราะหติดตามสถานการณฯ สั่งการใหมีการประชุม
เพ่ือการเตรียมการรองรับสถานการณน้ํา โดยวันท่ี 4 มิถุนายน 2561 ไดจัดงาน สรางการรับรู เตรียมรับน้ําหลาก       
ณ ทําเนียบรัฐบาล และอีก 4 ภาค พรอมท้ังใหจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2561  
มีหนวยงานท่ีเก่ียวของดานการคาดการณ ประกอบดวย กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การ เกษ ตร  (สสนก.) สํานักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภู มิสารสนเทศ (GISTDA) กรมทรัพยากรน้ํ า (ทน.)  
กรมชลประทาน (ชป.) กรมสงเสริมปกครองทองถ่ิน (สถ.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และ กรมประชาสัมพันธ (กปส.) รวมวิเคราะหแนวโนมสถานการณน้ํา พรอมท้ังกําหนด
มาตรการในควบคุมตดิตามกํากับการบริหารจัดการปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา  โดยมอบให สทนช. ไปบูรณาการหนวยงาน 
อต. และ สสนก. จัดทําแผนท่ีคาดการณปริมาณน้ําฝนจาก 2 หนวยงานใหเปนแผนท่ีเดียวกัน ONE MAP และให
หนวยงานปฏิบัตินําไปประเมินปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บน้ําเพ่ือการบริหารจัดการและเตรียมความพรอมรับสถานการณ  
และ สทนช. ไดจัดทําเว็บไซตบูรณาการขอมูลน้ําประเทศไทย “waterinfo.onwr.go.th” ในภาพรวม อัพเดท
สถานการณเปนรายชั่วโมง  มี สสนก.เปนผูดําเนินการพัฒนา รวมท้ังการคาดการณพยากรณไวในหนาเดียว ONE MAP   
   มติท่ีประชุม รับทราบการเตรียมการรองรับสถานการณน้ํา การจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจ
ชั่วคราวในภาวะวิกฤติ การคาดการณสถานการณน้ํา และการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําตางๆ พรอมท้ังเว็บไซต
บูรณาการขอมูลน้ําประเทศไทย “waterinfo.onwr.go.th”  

 ประธาน กนช. มีขอส่ังการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  (1) มอบหนวยงานท่ีเก่ียวของสรางการรับรู ให กับประชาชนเรื่องสถานการณน้ํ า            
การเตรียมการของหนวยงานภาครัฐ และสิ่งท่ีประชาชนตองเตรียมตัวปฏิบัติใหชัดเจน พรอมท้ังมีมาตรการชวยเหลือ  
  (2) มอบ สทนช. บูรณาการการคาดการณสภาพอากาศ  การเตรียมการบริหารจัดการน้ํา 
และแจงขอมูลใหกระทรวงมหาดไทยเพ่ือเตรียมการปองกันและรับมือในพ้ืนท่ี  
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 1.1.๔ คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ มีรองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญฯ เปนประธานการประชุมไดพิจารณา
โครงการท่ีอยูในพ้ืนท่ี Area Based 300 กวาโครงการ  เปนโครงการขนาดใหญท่ีมีงบประมาณเกิน 1,000 ลานบาท จํานวน 
31 โครงการ มีความพรอมดําเนินการในป 2562 จํานวน 11 โครงการ  ท่ีประชุมเห็นชอบใหเสนอโครงการท่ีมีความ
พรอมในการดําเนินงานในป 2562 จํานวน 7 โครงการ ไดแก โครงการของกรมชลประทานท่ีมีงบประมาณป 2562 แลว 
จํานวน 4 โครงการ คือ (1) โครงการประตูระบายน้ําลําน้ําพุง - น้ํากํ่าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร   
(2) โครงการประตูระบายน้ําบานกอ พรอมระบบสงน้ํา จังหวัดสกลนคร  (3) โครงการอางเก็บน้ําลําสะพุง จังหวัดชัยภูมิ   
(4)  โครงการคลองระบายน้ํา บางบาล-บางไทร พรอมอาคารประกอบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการท่ียังไมมี
งบประมาณรองรับในป 2562 จํานวน 3 โครงการ ไดแก โครงการของกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 โครงการ คือ  
(1) โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด (2) โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองแสนแสบ 
จากอุโมงคระบายน้ําคลองแสนแสบและคลองลาดพราวถึงบริเวณซอยลาดพราว 130 และ (3) โครงการของกรมแผนท่ีทหาร 
คือ โครงการสํารวจความสูงภูมิประเทศดวยแสงเลเซอร (LiDAR) ระยะท่ี ๒  ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 6 นอกจาก
โครงการท่ีแกไขปญหาในพื้นท่ี Area Based  ยังมีโครงการพระราชดําริ ท่ีตองรวมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริดานพัฒนาแหลงน้ําพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จํานวน 78 โครงการ  
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานพัฒนาแหลงน้ําในสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
ท่ีเกิดจากราษฎรขอพระราชทานความชวยเหลือ (ฎีกา) จํานวน 22 โครงการ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ดานพัฒนาแหลงน้ําในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จํานวน 62 โครงการ  ท่ีกระจายอยูตามภูมิภาค
ตาง ๆ ท่ัวประเทศ รวม 162 โครงการ 
  มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ
และโครงการสําคัญ และการขับเคลื่อนแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานพัฒนาแหลงน้ํา  

  ประธาน กนช. มีขอส่ังการเพ่ิมเติม ดังนี ้
  - มอบ สทนช. ประสาน สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานโครงการอัน
เนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ (กปร.) เพ่ือติดตาม สนับสนุนโครงการพระราชดําริของรัชการท่ี 9 พรอมโครงการ
พระราชดําริของสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 10 และของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ยังไมไดดําเนินการ  
หากไมมีงบประมาณและไมติดปญหาดานพ้ืนท่ี ใหรวบรวมเสนอรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณตอไป 

 1.๒  ความกาวหน าแผนงานโครงการท่ี เสนอในคณะรัฐมนตรี สัญจร และงานนโยบายท่ี
นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีลงพ้ืนท่ี  สทนช.ไดรวบรวมขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี 
และมติการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ท่ีเกี่ยวของดานทรัพยากรน้ํา เพิ่มเติม 3 จังหวัด ไดแก จังหวัด
นครสวรรค จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดชุมพร รวมจํานวน 72 โครงการ อยูในแผนป 2561 จํานวน 3 โครงการ 
และป 2562-2563 จํานวน 69 โครงการ  
  มติท่ีประชุม รับทราบความกาวหนาการพิจารณาแผนงานโครงการท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี
สัญจรนอกสถานท่ี เพ่ิมเติม  3 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครสวรรค จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดชุมพร โดยใหหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของไปเรงรัดดําเนินการใหเปนไปตามแผน  และมอบ สทนช. ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและรายงาน กนช. ตอไป  

 1.๓  ความกาวหนาการปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
พ.ศ. ....  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามท่ี สทนช.เสนอ เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2561 โดยมีสาระสําคัญ 
ในการปรับปรุง ไดแก องคประกอบหนาท่ี กนช.ใหสอดคลองกับปจจุบัน  การจัดทําทะเบียนแหลงน้ําและทางน้ํา และ
การดําเนินงานระยะตอไปจะเปนการปรับปรุงโครงสราง สทนช. ใหรองรับการสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการลุมน้ํา 
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการลุมน้ํา เพ่ือเชื่อมโยงนโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยมอบ สทนช. รวมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
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ระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกรมชลประทาน (ชป.) ไปปรับปรุง “โครงสรางสวนราชการ” เพ่ือรองรับการปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ตอไป 

  มติท่ีประชุม รับทราบความกาวหนาการปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. ....ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2561  

 1.๔ ความกาวหนา (ราง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... สทนช. ไดเสนอแผนการจัดทํากฎหมาย
ลําดับรองตาม (ราง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... รวม 28 เรื่อง 36 ฉบับ แบงเปนกฎหมายรองท่ีบังคับใช
ภายใน 90 วัน และบังคับใชภายใน 2 ป รวมกับ 3 กระทรวง ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  และกระทรวงมหาดไทย ตามภารกิจท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงอยูระหวางการนําเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา    ในวาระ 2 และ 3    
  มติท่ีประชุม รับทราบกรอบเวลาการดําเนินงาน (ราง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....  

 2.  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา มี 1 เรื่อง 
  -  แผนงานโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ จํานวน 7 โครงการ ประกอบดวย 
   (1) กรุงเทพมหานคร เสนอขอความเห็นชอบใหดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ คือ 
    (1.1)  โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม 
บรรเทาน้ําหลากในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และพ้ืนท่ีใกลเคียง  ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ป 2562-2565) วงเงิน 
2,274.20 ลานบาท  
    (1.2)  โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองแสนแสบ จากอุโมงคระบายน้ําคลองแสนแสบ
และคลองลาดพราวถึงบริเวณซอยลาดพราว 130 เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม ในการเรงระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีใหเกิดความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการระบายน้ํา ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (ป 2562- 2566) วงเงิน 1,751.00 ลานบาท 
    โดยท้ัง 2 โครงการ เปนงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 20%  และเสนอของบประมาณจาก
รัฐบาล 80% เพ่ือดําเนินการ  
   มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามท่ีกรุงเทพมหานครเสนอ โดยใหไปทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปดโครงการและงบประมาณตอไป 

 (2) กรมชลประทาน เสนอขอความเห็นชอบใหดําเนินการโครงการ จํานวน 4 โครงการ ดังนี้ 
  (2.1) โครงการคลองระบายน้ํา บางบาล-บางไทร พรอมอาคารประกอบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เปนโครงการท่ีผันน้ําเลี่ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา ชวยบรรเทาปญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา 
และเปนการเพ่ิมประสิทธิภารการระบายน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําเจาพระยา พรอมท้ังเปนแหลงน้ําตนทุนเพ่ือการอุปโภค–บริโภค 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ป (ป 2562 -2566) วงเงิน 21,000.00 ลานบาท  ซ่ึงไดเตรียมความพรอมในการดําเนิน
โครงการแลว ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2560  
  (2.2) โครงการประตูระบายน้ําลําน้ําพุง - น้ํากํ่าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร      
เปนโครงการเพ่ือชวยบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร และเปนแหลงเก็บกักน้ําตนทุน พรอมท้ังสงน้ําอุปโภคบริโภค 
และรักษาระบบนิเวศ  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ป (ป ๒๕๖2-๒๕๖6) วงเงิน 2,100.00 ลานบาท  ซ่ึงกรมชลประทาน
ไดเสนอต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รองรับแลว 
  (2.3) โครงการประตูระบายน้ําบานกอ พรอมระบบสงน้ํา จังหวัดสกลนคร  เปนโครงการเพ่ือ
บรรเทาปญหาน้ําทวม แกไขน้ําทวมน้ําแลงซํ้าซากในอําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ท่ีเปนสวนหนึ่งของพ้ืนท่ี Area Based 
แมน้ําสงคราม  และเปนแหลงน้ําตนทุนสงชวยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูกของประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ 8 หมูบาน ประมาณ 
10,000 ไร ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ป (ป 2562 -2566)  วงเงิน 1,249.00 ลานบาท  
  (2.4) โครงการอางเก็บน้ําลําสะพุง จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือเปนแหลงกักเก็บน้ําตนทุน สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ  มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน  ระยะเวลาในการดําเนินงาน ๖ ป (ป ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗) 
วงเงิน ๓,๑๐๐.00 ลานบาท  สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกโดยสามารถพัฒนาพ้ืนท่ีชลประทานได ๔๐,๐๐๐ ไร 
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สรุปผลการประชุม กนช. คร้ังที่ ๓/2561 เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน  2561  ณ วันที่ ๑8 กันยายน 2561 เวลา 12.30 น. 

และทําการเพาะปลูกในฤดูแลงได ๘,๐๐๐ ไร น้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ๒.๑๖ ลาน ลบ.ม./ป น้ําเพ่ือการเกษตรกรรม  
๑๐๕.๕๗  ลาน ลบ.ม./ป  น้ํารักษาระบบนิเวศ  ๗๓.๒๗ ลาน ลบ.ม./ป  
  มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการใหดําเนินการโครงการท้ัง 4 โครงการตามท่ีกรมชลประทานเสนอ 
และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปดโครงการและงบประมาณตอไป 

 (3) กรมแผนท่ีทหาร  เสนอโครงการสํารวจความสูงภูมิประเทศดวยแสงเลเซอร (LiDAR) ระยะท่ี ๒  
เปนโครงการตอเนื่องจากระยะท่ี 1 ครอบคลุมบริเวณลุมน้ําภาคกลางเนื้อท่ี 62,000 ตารางกิโลเมตร ดังนั้น เพ่ือให
ขอมูลความสูงภูมิประเทศครอบคลุมบริเวณประเทศไทยท้ังประเทศ ซ่ึงเปนโครงการท่ีสามารถนําขอมูลมาใชในการวาง
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไดตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา จนถึงปลายน้ํา รวมท้ังการสาธารณูปโภค การเกษตรกรรม
ของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ และการวางแผนสรางความปลอดภัยและการใหความชวยเหลือแกประชาชนใน
สถานการณภัยธรรมชาติ เชน กรณีน้ําทวม น้ําหลาก และใชในการวางแผนพัฒนาประเทศไทยในดานตาง ๆ ไดดวย     
ใชงบประมาณ 1,153.00 ลานบาท  ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป ตั้งแตป 2562-2565  
  มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการใหกรมแผนท่ีทหารดําเนินโครงการสำรวจความสูงภูมิประเทศ
ดวยแสงเลเซอร (LiDAR) ระยะท่ี ๒ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณตอไป  

 ประธาน กนช. มีขอส่ังการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 (1) โครงการขนาดใหญท่ีมีงบประมาณผูกพันหลายป ใหหนวยงานไปพิจารณาจัดทํา
งบประมาณในระยะปแรกท่ีสามารถดําเนินการไดกอน  สวนท่ีเหลือนําไปบรรจุไวในแผนแมบทและกําหนดเปาหมายใน
แตละป เพ่ือมิใหผูกพันงบประมาณมากเกินไป   
 (2) โครงการสําคัญเรงดวน หากไมสามารถจัดสรรงบประมาณปกติได โดยเฉพาะ
โครงการขนาดใหญ  มอบใหกระทรวงการคลัง (สํานักบริหารหนี้สาธารณะ) และสํานักงบประมาณ พิจารณาแหลงเงินกูตอไป  

 3. เรื่องอ่ืน ๆ 
  การแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ฝายเลขานุการ กนช. ไดเสนอใหแตงตั้ง 
(1) นายปราโมทย  ไมกลัด  (2) นายกิจจา  ผลภาษี  (3) นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ  เปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ   
   มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีฝายเลขานุการ กนช. เสนอ 

 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) ประธาน กนช.  มีนโยบายและขอส่ังการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 (1) มอบรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) กับกระทรวงมหาดไทย รวมหาแนวทางใหเกิด   
ผลกระทบนอยท่ีสุดในการดําเนินพัฒนาฟนฟูคลองเปรมประชากร ใหเกิดเปนรูปธรรมภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้ 
 (2) การประชุมมีหลายหนวยงานมารวมประชุม  เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีการบูรณาการรวมกัน   
ฝายเลขานุการจะสรุปผลการประชุมในภาพรวม หนวยงานจะตองนําผลการประชุมท่ีเก่ียวของไปดําเนินการ  ดังนั้น 
จึงขอใหทุกหนวยงานมอบบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพมารวมประชุม เพ่ือนําผลการประชุมไปดําเนินการไดอยางถูกตองตอไป 

 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) รองประธาน กนช. มีขอส่ังการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 (1) ใหทุกหนวยงานวางแผนลวงหนาในการรับมือภัยแลง ป 2562 มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
วางแผนการปลูกพืชในฤดูแลงใหสอดคลองกับการคาดการณปริมาณน้ําตนทุน 
 (2) มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาการทําฝนหลวง รวมกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบแหลงน้ํา 
ในชวงปลายฤดูฝนท่ีมีความชื้นท่ีเหมาะสมในการทําฝนหลวง  
 (3) มอบสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนหนวยควบคุม อํานวยการ และติดตามการปรับ Rule Curve 
เปนรายป รวมกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการน้ําในแหลงน้ําทุกแหงดวย 
 

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


