
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2562 
วันจันทรท่ี 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร ทําเนียบรัฐบาล 

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

 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา) เปนประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ (กนช.) ครั้งท่ี 1/2562 วันจันทรท่ี ๑1 มีนาคม 2562 พรอมดวยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) 
รองประธานกรรมการฯ  นายสมเกียรติ ประจําวงษ เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ กรรมการและท่ีปรึกษา รวมจํานวน 26 คน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
จํานวน 20 กระทรวง 36 หนวยงาน เขารวมประชุม มีการพิจารณาและรับทราบเรื่องตาง ๆ พรอมท้ังไดมอบ
นโยบายและขอสั่งการ รายละเอียด ดังนี ้

 1. เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 4 เรื่อง 

 (1) ผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการภายใต กนช. จํานวน 4 คณะ ไดแก 
 (1.1) คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง วิเคราะหโครงการ และติดตามประเมินผล 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  มีเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนประธาน สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้ 
 1) ความกาวหนาการใชจายงบประมาณภายใตแผนงานบูรณาการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 18 หนวยงาน งบประมาณรวมท้ังสิ้นจํานวน 62,831.59 ลานบาท ณ วันท่ี 1 
มีนาคม 2562 เบิกจายงบประมาณแลว จํานวน 15,052.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.96 โดยกอหนี้ 
ผูกพันแลว จํานวน 18,655.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.69 คงเหลืองบประมาณท่ียังไมไดเบิกจาย จํานวน 
29,123.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 46.35  
 2) การจัดทําคําขอตั้ งงบประมาณ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 
แผนปฏิบัติการดานน้ํา ประกอบไปดวย 27 หนวยงาน รวมวงเงิน 251,732 ลานบาท เปนงบพ้ืนฐานตามภารกิจ 
(Function) 8 หนวยงาน งบประมาณรวม 31,684 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.59 งบแผนงานตามนโยบาย 
(Agenda) ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรดานน้ํา มี 10 กระทรวง 23 หนวยงาน งบประมาณรวม 
167,115 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 66.73 ท้ังยังมีแผนงานดานน้ําท่ีไปอยูในงบบูรณาการอ่ืน ๆ เชน แผนงาน
บูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส และแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
และงบพ้ืนท่ี (Area) งบประมาณรวม 49,548.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.59 เปนแผนงานเพ่ือพัฒนา
ระดั บพ้ื น ท่ี ระดั บภาคท่ี เก่ี ยวข องด านน้ํ า 6 ภาค งบประมาณ 33,948.8644 ล านบาท  และแผนงาน 
ทองถ่ิน งบประมาณ 15,599.99 ลานบาท  เม่ือเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรน้ํา คําของบประมาณ 
ป 2563 มากกวาปงบประมาณ 2561 และป 2562 ถึง 2.5 เทา หรือประมาณ 150,000 ลานบาท โดยเฉพาะ
งบบูรณาการน้ํา มีมากกวาถึง 100,000 ลานบาท  
  ดังนั้น จึงไดกําหนดหลักเกณฑการจัดลําดับความสําคัญและเกณฑการ
คัดเลือกโครงการแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ 2563 ท่ีตองเขาลักษณะ 
คือ (1) เปนแผนงานโครงการท่ีสอดคลองกับ Quick Win 15 ประเด็น ตามแผนยุทธศาสตรชาติ (2) เปนโครงการ
พระราชดําริหรือโครงการตามเปาหมาย  (3) เปนโครงการท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี Area Based (4) เปนโครงการท่ี
สามารถแกไขปญหาเชิงยุทธศาสตร และ (5) ตองมีความพรอมในการดําเนินการทุกดาน  และไดนําแผนงบประมาณ
รายจายแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ 2563 เสนอคณะกรรมการพิจารณา
การจัดทํางบประมาณรายจายบูรณาการฯ ท่ีมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เปนประธาน  
ซ่ึงท่ีประชุมเห็นชอบหลักเกณฑการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญและเกณฑการคัดเลือกโครงการและแผนงบประมาณ
บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ประจําป 2563 ท่ีเปนไปตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
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20 ป ท้ัง 6 ดาน ของ 23 หนวยงาน จํานวน 17,640 โครงการ งบประมาณรวม 167,114.7564 ลานบาท 
โดยงบประมาณแยกเปนรายภาค สวนใหญอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 3,042 โครงการ งบประมาณ 
44,842 ลานบาท ภาคกลาง จํานวน 1,704 โครงการ งบประมาณ 36,573 ลานบาท  ภาคเหนือ จํานวน 
10,810 โครงการ  ภาคใต จํานวน 1,032 โครงการ งบประมาณ 23,841 ลานบาท และภาคใตชายแดน 
จํานวน 218 โครงการ งบประมาณ 3,306 ลานบาท ตามลําดับ และงบประมาณตามแผนแมบท สวนใหญอยูดานท่ี 2 
การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต วงเงินงบประมาณ 98,667 ลานบาท คิดเปนรอยละ 59.04 หากดําเนินการได 
จะมีพ้ืนท่ีรับประโยชนเพ่ิมข้ึน 890,000 ไร ความจุน้ําเพ่ิม 630 ลานลูกบาศกเมตร ครัวเรือนไดรับประโยชนกวา 
150,000 ครัวเรือน และดานท่ี 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย งบประมาณ 55,000 ลานบาท สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดตรวจสอบแผนปฏิบัติการ ปรากฏวา มีโครงการท่ีเสนอขอรับงบประมาณป 2563 คือ 
โครงการสําคัญท่ีสอดคลองกับประเด็นเรงดวน (Quick Win) จํานวน 187 โครงการ งบประมาณ 1,622 ลานบาท 
โครงการตามนโยบายจากคณะรัฐมนตรีสัญจรและนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ลงพ้ืนท่ี จํานวน 222 โครงการ 
งบประมาณ 8,694 ลานบาท และโครงการท่ีสอดคลองกับการแกไขปญหาเชิงพ้ืนท่ี (Area based) จํานวน 40 
โครงการ งบประมาณ 4,236 ลานบาท โดยหนวยงานท่ีเสนอของบประมาณสูงเปนอันดับหนึ่ง คือ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ เสนอของบประมาณ 125,708 ลานบาท คิดเปนรอยละ 75.22 กระทรวงมหาดไทย คิดเปน
รอยละ 11 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 7    
 มติท่ีประชุม รับทราบความกาวหนาผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 
วิเคราะหโครงการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 ประธาน กนช. มีขอส่ังการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. ให ทุกหนวยงานพิจารณาเรงรัดดําเนินการแผนงานโครงการท่ีไดรับ
งบประมาณแลว เพ่ือใหผลการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
 2. การจัดทําแผนงานโครงการ ทุกหนวยงานตองคํานึงถึงงบประมาณท่ีมี หากมี
โครงการขนาดใหญ ท่ีมีงบประมาณสูง ใหพิจารณาโครงการขนาดกลางหรือโครงการขนาดเล็ก ท่ีสามารถ
ดําเนินการไดกอน เพ่ือใหเห็นเปนรูปธรรมโดยเร็ว และโครงการขนาดใหญท่ียังดําเนินการไมได ใหบรรจุไวในแผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป 
 3. ใหทุกหนวยงานสรางความรูความเขาใจ และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการเสนอแผนงานโครงการท่ีสอดคลองกับความตองการในพ้ืนท่ี 
 4. หนวยงานในทองถ่ินจะตองมีการปรับตัวใหเขมแข็ง และพัฒนาตนเอง 
เพ่ือใหการจัดทําแผนงานโครงการมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนการปฏิรูประบบงบประมาณและการดําเนินการตาง ๆ ท้ังหมด  
 5. ใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ และหนวยงานไปจัดทํารายละเอียด
แผนงานโครงการใหครบถวน สอดคลองกับเปาหมายแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 6. ใหทุกหนวยงานตรวจสอบและเรงรัดการดําเนินการแผนงานโครงการสําคัญ
ท่ีสอดคลองกับประเด็นเรงดวน 15 ประเด็น (Quick Win) ในป 2562-2563  
 7. ใหทุกหนวยงานสงขอมูลใหกับสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เพ่ือสรุป 
ใหเห็นภาพรวมการบริหารจัดการน้ําท้ังหมด 

 (1.2) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีรองนายกรัฐมนตร ี
(พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เปนประธาน ไดติดตามการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ.2557 – 2561 สรุปไดดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค เปาหมายเพ่ือใหทุกหมูบานและ
ชุมชนเมืองมีน้ําสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค โดยเปาหมายระยะแรก การจัดหาน้ําอุปโภคบริโภคใหแกหมูบาน 
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ท่ี ไม มีระบบประปา/พ้ืนท่ีหาน้ํ ายาก 7 ,490 หมูบาน ปจจุบันคงเหลือพ้ืนท่ีหาน้ํ ายาก 170 หมูบาน  
(กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 35 หมูบาน และ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 135 หมูบาน) ซ่ึงจะดําเนินการแลว
เสร็จในป 2562 การขยายเขตประปาเมือง ดําเนินการแลว จํานวน  679 แหง จากเปาหมาย 688 แหง  
การจัดหาน้ําดื่มสะอาด ดําเนินการแลว จํานวน 2,566 แหง จากเปาหมาย 6,132 แหง และการเพ่ิมแหลงน้ําตนทุน
ประปาชนบท ดําเนินการแลว 3,333 บอ จากเปาหมาย 8,332 บอ  
   ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความม่ันคงของน้ําเพ่ือการผลิต เปาหมายเพ่ือให 
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหลงน้ําตนทุนเพ่ือการจัดการอยางสมดุล (1) กอสรางแหลงน้ํา/ระบบกระจายน้ํา (ใหม) 
ในเขตชลประทานมีปริมาณน้ําเพ่ิมข้ึน 2,089 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 44) พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 2.58 
ลานไร (รอยละ 30) สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทานเดิมได 4.72 ลานไร (รอยละ 16) รวมครัวเรือน
ท่ีไดรับประโยชน 2.75 ลานครัวเรือน  (2) พัฒนาและฟนฟูแหลงน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน ปริมาณน้ําเพ่ิมข้ึน 2,229  
ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 47) พ้ืนท่ีรับประโยชน 565,651 ไร (54%) (3) พัฒนาแหลงน้ํารองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษนิคมอุตสาหกรรมใหม 76 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 40) 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย เปาหมายเพ่ือใหพ้ืนท่ีชุมชน 
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญและพ้ืนท่ีเกษตร ลดความเสียหายจากน้ําทวมและอุทกภัย ไดปรับปรุงทางน้ําสายหลัก  
เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําได 52 รองน้ํา ปองกันน้ําท่ีชุมชนเมือง 69 แหง (37%)  พ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย 7.85 
ลานไร (79%) เข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ําภายในประเทศ 97 กิโลเมตร (6%) และในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยไดรับความรู
แผนการอพยพหนีภัย 90 ตําบล 4 ลุมน้ํา (ปง ชายฝงทะเลตะวันออก มูล ตาป) 13 จังหวัด (เชียงใหม ลําพูน 
กําแพงเพชร ตาก จันทบุรี ตราด ระยอง นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี กระบี่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา) 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการคุณภาพน้ํา เปาหมายเพ่ือใหแหลงน้ําท่ัวประเทศ 
มีคุณภาพอยูในระดับพอใชข้ึนไป ปองกันระดับความเค็มไมเกินมาตรฐานของการเกษตร มีการพัฒนาระบบบําบัด
น้ําเสียได 58 แหง (รอยละ 23) คงเหลือ 190 แหง (รอยละ 77) น้ําเสียไดรับการบําบัด 80,326,845  
ลูกบาศกเมตร บอสังเกตการณน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีท้ิงขยะ 6 จังหวัด 29 แหง และพ้ืนท่ีไดรับการปองกันความเค็ม 9 ลุมน้ํา 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรมและปองกัน 
การพังทลายของดิน เปาหมายเพ่ือใหพ้ืนท่ีปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรมไดรับการอนุรักษฟนฟู ดําเนินการฟนฟูสภาพ 
ปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรมแลว 450 แหง เนื้อท่ี 0.485 ลานไร (รอยละ 10) ซ่ึงลาชากวาแผนท่ีกําหนด เพราะมีขอจํากัด
ดานกฎหมาย ไดมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรงรัดดําเนินการ สําหรับการปองกัน
และลดการพังทลายของดิน ไดมีการรณรงคและสงเสริมการปลูกหญาแฝกท่ัวประเทศ ดําเนินการได 1.435 ลานไร 
(รอยละ 15)  
   ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการ เปาหมายเพ่ือใหการบริหารจัดการลุมน้ํา
อยางสมดุล ปจจุบันมีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 ซ่ึงเปนกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทย  
ท่ีใชกําหนดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนอยางแทจริง และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2561 พรอมท้ังแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท่ีสอดคลอง 
กับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และมีคณะกรรมการลุมน้ํา 25 ลุมน้ํา ท่ีเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําระดับพ้ืนท่ี เปาหมายท่ีตองดําเนินการตอ คือ การจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ
ลุมน้ํา กฎหมายลําดับรอง Big Data การจัดการลุมน้ํา ความรวมมือตางประเทศ ศึกษาวิจัยนวัตกรรม ศูนยขอมูลกลาง
ระดับลุมน้ํา เปนตน   
  มติท่ีประชุม  รับทราบความกาวหนาผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
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  ประธาน กนช. มีขอส่ังการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1. ใหหนวยงาน (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล/กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
เรงรัดดําเนินการน้ําอุปโภคบริโภคในพ้ืนท่ีหาน้ํายากใหแลวเสร็จภายในป 2562 
  2. ใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติประสานทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทํา
ตารางสรุปเปรียบเทียบการดําเนินการโครงการดานการสรางความม่ันคงน้ําภาคการผลิตในชวง 4 ปท่ีผานมา 
พ้ืนท่ีใดมีแหลงน้ําเพ่ิมข้ึน และอยูท่ีไหนบาง ใหชัดเจน พรอมผลลัพธ-ผลสัมฤทธิ์ ท่ีประชาชนไดรับ 
  3. ใหกรมพัฒนาที่ดิน เนนการดําเนินโครงการจัดทําแหลงน้ําขนาดเล็ก/
การขุดสระน้ําในไรนาทุกตําบล ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ใหสอดคลองกับพ้ืนท่ี area based โดยใหปรับแผนการดําเนินการ
ในระยะแรก ปงบประมาณ พ.ศ.2563  
  4. การดําเนินงานขุดลอกคลอง การกอสรางฝาย/ประตูระบายน้ํา เพ่ือบรรเทา
ปญหาอุทกภัย ใหทบทวนและชี้แจงอธิบายใหประชาชนเขาใจถึงผลประโยชนท่ีไดรับและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  
  5. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พิจารณาการฟนฟูพ้ืนท่ี 
ปาตนน้ํา โดยเนนการปลูกปาตนน้ํา และใหคนสามารถอยูรวมกับปาได เพ่ือชวยดูแลรักษาปา 
  6. ใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ติดตาม ประเมินผล ใหบรรลุตามเปาหมาย 
 

 (1.3) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ  
มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เปนประธาน ไดติดตามความกาวหนาโครงการท่ีผานมติ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ตั้งแต ป 2559–2561 ท้ัง 15 โครงการ มีโครงการท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบใหดําเนินโครงการแลว จํานวน 13 โครงการ ไดรับงบประมาณแลว จํานวน 10 โครงการ ยังไมไดรับ
งบประมาณ จํานวน 3 โครงการ ไดแก อุโมงคระบายน้ําใตคลองทวีวัฒนา อุโมงคระบายน้ําใตคลองแสนแสบ และ
อุโมงคระบายน้ําใตคลองเปรมประชากร ของกรุงเทพมหานคร (อยูระหวางเสนอขอรับงบประมาณป 2563) 
สําหรับโครงการท่ีไดรับงบประมาณแลว มีโครงการท่ียังไมสามารถขับเคลื่อนได เนื่องจากติดปญหามวลชน ไดแก 
โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง
นครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซ่ึงอยูระหวางการตั้งคณะกรรมการพิจารณา 3 ฝาย เพ่ือทบทวนแนวทาง 
การดําเนินงานใหชัดเจนตอไป และมีโครงการท่ียังไมผานคณะรัฐมนตรี จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการสํารวจ
ความสูงภูมิประเทศดวยแสงเลเซอร (LiDAR) ระยะท่ี 2 ดําเนินการโดยกรมแผนท่ีทหาร ซ่ึงอยูระหวางข้ันตอน 
การเสนอขอแหลงงบประมาณ และโครงการปรับปรุงคลองยม-นาน จังหวัดสุโขทัย ดําเนินการโดยกรมชลประทาน  
ซ่ึงอยูระหวางข้ันตอนจัดเตรียมขอมูลเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหดําเนินโครงการ  พรอมท้ังไดพิจารณาเห็นชอบ
ใหนําโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ คือ (1) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายน้ํา ปองกันน้ําทวม และบําบัดน้ําเสียคลองเปรมประชากร โดยกรุงเทพมหานคร  
(2) โครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุมน้ําคลองชุมพร) โดยกรมชลประทาน (3) การฟนฟูบึงราชนก 
จังหวัดพิษณุโลก และ (4) การฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 
  มติท่ีประชุม รับทราบความกาวหนาผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ 
  ประธาน กนช. มีขอส่ังการเพ่ิมเติม ดังนี้  
 1. โครงการขนาดใหญฯ ใหหนวยงานเตรียมความพรอมของโครงการใหครบทุก 
องคประกอบกอนเสนอคณะรัฐมนตรี  
 2. โครงการท่ีไดรับงบประมาณแลว แตยังไมสามารถขับเคลื่อนไดเนื่องจาก 
ติดปญหามวลชน ใหหนวยงานดําเนินการปรับแผน พรอมท้ังสรางการรับรู ทําความเขาใจกับประชาชน  
เพ่ือลดความขัดแยงในการดําเนินการ  
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 3. โครงการท่ียังไมเสนอคณะรัฐมนตร ีไดแก โครงการสํารวจความสูงภูมิประเทศ
ดวยแสงเลเซอร (LiDAR) ระยะท่ี 2 และโครงการปรับปรุงคลองยม-นาน จังหวัดสุโขทัย ใหกรมแผนท่ีทหาร และ 
กรมชลประทานเรงดําเนินการ หากมีปญหามวลชน ใหสรางการรับรู 
 4. ใหกรุงเทพมหานคร เรงรัดปรับแผนและดําเนินการโครงการอุโมงคระบายน้ํา
ท้ัง 3 โครงการของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะโครงการคลองเปรมประชากร หากติดขัดปญหาใหเรงปรับแผน
ดําเนินการ   

  (1.4) คณะอนุกรรมการวิเคราะหติดตามสถานการณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เปนประธาน ไดติดตามสถานการณและ 
เตรียมความพรอมรับมือสถานการณภัยแลง ดังนี้ 
   1) สถานการณน้ําท่ีผานมา ไดบริหารจัดการน้ําในชวงท่ีประเทศไทยไดรับ
อิทธิพลจากพายุเซินติญ เบบินคา จนถึงพายุโซนรอน“ปาบึก” ไดเคลื่อนเขาสูภาคใตในชวงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม 
2561 - ๔ มกราคม 25๖๒ โดยการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมรับมือพายุโซนรอนปาบึก ณ ศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือติดตามวิเคราะหสถานการณและชี้เปาพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย และเปนขอมูล
สนับสนุนใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนการเตรียมความพรอม ซ่ึงทําใหลดผลกระทบความเสียหายตอทรัพยสิน
และชีวิตของประชาชนได 
   ๒)  สภาพฝน ปริมาณสะสมน้ําฝนท้ังประเทศในชวงเดือนพฤศจิกายน 2561 - 28 
กุมภาพันธ 2562 มีฝนสูงกวาคาเฉลี่ยในเดือนธันวาคม 2561 และเดือนมกราคม 2562 สวนเดือนพฤศจิกายน 
2561 และเดือนกุมภาพันธ  2562 มีค าใกล เคียงค าเฉลี่ ยการคาดการณ ปริมาณฝนภาพรวมท้ั งประเทศ  
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณวา ปรากฏการณเอลนิโญกําลังออนจะยังคงตอเน่ืองไปจนถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
และเขาสูสภาวะเปนกลาง ชวงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ – พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีปริมาณฝนต่ํากวาคาปกติ๑๐-๒๐% 
เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ปริมาณฝนตํ่ากวาคาปกติ ๑๐% สวนเดือนพฤษภาคม จะมีคาใกลเคียงปกติ  
   ๓) สรุปสถานการณน้ําในอางเก็บน้ํา ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ 
จํานวน ๓๕ แหง ชวงฤดูแลงเดือนพฤศจิกายน 2561 และเดือนกุมภาพันธ 2562 มีอางเก็บน้ําความจุเกิน ๑๐๐% 
จํานวน ๒ แหง ไดแก เข่ือนก่ิวคอหมา และเข่ือนหนองปลาไหล และมีอางเก็บน้ําท่ีมีปริมาณน้ําใชการ นอยกวา ๓๐% 
จํานวน ๓ แหง ไดแก เข่ือนอุบลรัตน เข่ือนทับเสลา และเข่ือนกระเสียว ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒ หลังจาก 
ไดมีการสงน้ําสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ อางเก็บน้ําท่ีมีปริมาณน้ําใชการนอยกวา 30% จํานวน ๖ แหง ไดแก  
เข่ือนแมมอก เข่ือนลํานางรอง เข่ือนสิรินธร เข่ือนอุบลรัตน เข่ือนทับเสลา เข่ือนกระเสียว  
   ๔) สถานการณภัยแลงและการรับมือ ไดคาดการณพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ํา  
๓ กิจกรรม ดังนี้  
         4.1) การอุปโภค บริ โภค  แยกเป น (๑) ในเขตพ้ืนท่ี ให บริการของ 
การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) คาดการณวามีพ้ืนท่ีเสี่ยงใน ๙ จังหวัด (๑๐ สาขา) การประปาสวนภูมิภาคเปนหนวย
จัดทํามาตรการปองกันและแกไขปญหารวมกันของหนวยงานท่ีรับผิดชอบแหลงน้ํา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือมิใหเกิดปญหาขาดแคลนน้ําตนทุน ปจจุบันมีพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ําเพ่ิมข้ึนเปน 17 จังหวัด (๒๐ สาขา) 
ประกอบดวย ภาคเหนือ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖ จังหวัด ภาคตะวันออก ๓ จังหวัด และภาคใต ๓ 
จังหวัด ท้ังนี้ไดมีมาตรการรองรับในแตละหนวยสาขาบริการเรียบรอยแลว (๒) นอกเขตพ้ืนท่ีใหบริการของการประปา 
สวนภูมิภาค คาดการณวามีพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ํา ๒๐ จังหวัด กรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดดําเนินการปรับแผนงาน 
ขุดเจาะน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีเสี่ยง ๑๑ จังหวัด คงเหลือ ๙ จังหวัด ท่ีไมมีบอน้ําบาดาล และกระทรวงมหาดไทยไดลง
สํารวจพ้ืนท่ีเสี่ยง ๙ จังหวัด มีพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ํานอกเขตพ้ืนท่ีบริการการประปาสวนภูมิภาค จํานวน ๗ จังหวัด 
ประกอบดวยภาคเหนือ ๒ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ จังหวัด 5 อําเภอ ภาคกลาง ๒ จังหวัด โดยไดกําหนด
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มาตรการแกไขปญหาระยะสั้นดวยการจัดหาแหลงน้ําใกลเคียงในระยะ ๕๐ เมตร ซ่ึงทางสํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติไดจัดทําขอมูลแหลงน้ําตนทุน สงใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และจังหวัดไดรับทราบเพ่ือใช
วางแผนเตรียมมาตรการรองรับ 
    4.๒) การเกษตร ไดคาดการณพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร  
นอกเขตชลประทาน จํานวน ๑๑ จังหวัด พ้ืนท่ีรวม 151,552 ไร ไดแก ภาคเหนือ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๕ จังหวัด และภาคกลาง ๑ จังหวัด และไดกําหนดมาตรการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใชน้ํานอย มีเกษตรกรเขารวม
โครงการ ๖๑,๙๔๒ ไร (รอยละ ๔๑) ซ่ึงมีปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับการปลูกพืชโดยไมขาดแคลน ปจจุบัน 
จากรายงานกรมสงเสริมการเกษตร และการตรวจสอบพ้ืนท่ีเพาะปลูกดวยดาวเทียม โดยสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (สทอภ.) พบวามีพ้ืนท่ีเพาะปลูกเกินแผนในเขตชลประทาน  
๓๑ จังหวัด นอกเขตชลประทาน ๕ จังหวัด จึงไดมอบหมายกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สรางความเขาใจตอประชาชนในเรื่องสถานการณน้ํา และปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใชน้ํานอย 
    4.๓) การอุตสาหกรรม จากการประเมินความตองการการใชน้ําในฤดูแลง 
เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนเมษายน 2562 แบงเปน ในเขตนิคมอุตสาหกรรม จํานวน 38 แหง 14 จังหวัด  
ใชน้ํารวม 154 ลานลูกบาศกเมตร นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม 77 จังหวัด ใชน้ํารวม 923 ลานลูกบาศกเมตร  
รวมโรงงานท้ังในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม จํานวน 102,679 แหง ความตองการใชน้ํา 1,077 ลานลูกบาศกเมตร 
ไมมีความเสี่ยงขาดแคลนน้ําในฤดูแลง โดยปริมาณน้ําท่ีใชเกินจากปริมาณท่ีจัดสรรจํานวน 166 ลานลูกบาศกเมตร  
จะใชน้ําบาดาล (ปริมาณน้ําจัดสรร 911 ลานลูกบาศกเมตร) พรอมรณรงคการใชน้ําอยางประหยัด   
     ท้ังนี้ การรักษาระบบนิเวศ ประกอบดวย การใชน้ําเพ่ือผลักดันน้ําเค็มในแมน้ํา
เจาพระยา แมน้ําทาจีน แมน้ําแมกลอง แมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง และเฝาระวังคุณภาพน้ํา แมน้ําปง แมน้ําช ี 
แมน้ําตาป ทะเลสาบสงขลา สถานการณปกติ 
   ๕ ) การกําหนดมาตรการการแก ไขปญหาความเส่ียงขาดแคลนน้ํ า  
ไดกําหนดมาตรการและประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง ๒๕๖๑/
25๖๒ จํานวน 8 มาตรการ โดยไดแจงเตือนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการ ดังนี้  
    5.1) แจงเตือนเกษตรกรงดการปลูกพืชฤดูแลงและพืชตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ในลุมน้ําเจาพระยา เพ่ือรักษาระดับน้ําเหนือเข่ือนเจาพระยา และระบบชลประทาน ควบคุมคุณภาพน้ําในแมน้ํา
เจาพระยาตอนลางใหอยูในเกณฑท่ีกําหนด พรอมติดตามสถานการณอยางใกลชิดและตอเนื่อง (ดําเนินการโดย 
จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ํา) 
    5.2) ติดตามเฝาระวังพ้ืนท่ีในเขตชลประทานและลําน้ําสายหลัก ตลอดจน
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตางๆ เพ่ือแจงขอมูลใหทางจังหวัดประชาสัมพันธใหราษฎรในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ ทราบและเตรียมการ
ปองกัน (ดําเนินการโดยจังหวัด กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ํา) 
    ๕.3) ลดการเลี้ยงปลากระชัง และบอปลาในชวงฤดูแลง ป 2561/2562  
(ดําเนินการโดย จังหวัด และกรมประมง) 
    ๕.4) เฝาระวังการระบายน้ําเสียหรือสารปนเปอนท่ีกอใหเกิดมลพิษทางน้ํา
อยางเขมงวด  (ดําเนินการโดย จังหวัด และกรมควบคุมมลพิษ) 
    ๕.5) สํารวจความตองการใชน้ําทุกภาคสวน เพ่ือประเมินปริมาณน้ําตนทุนให
เพียงพอตอความตองการใชน้ําตลอดฤดูแลงจนถึงตนฤดูฝนป 2562  (ดําเนินการโดยกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
    ๕.6) เตรียมความพรอมอุปกรณเครื่องจักร เครื่องมือ และเจาหนาท่ีใหการ
ชวยเหลือ พ้ืนท่ีในเขตชลประทาน ตลอดจนสนับสนุนหนวยงานตางๆ ตามคํารองขอและเตรียมความพรอมเขาสูการ
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บริหารจัดการทรัพยากรน้ําฤดูฝน ป 2562  (ดําเนินการโดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน 
กรมทรัพยากรน้ํา และหนวยบัญชาการทหารพัฒนา) 
    ๕.7) มาตรการเผชิญเหตุ ใหหนวยงานพิจารณาใชน้ําจากแหลงน้ําในพ้ืนท่ี
และพ้ืนท่ีใกลเคียงเปนอันดับแรก สนับสนุนรถบรรทุกน้ํา เครื่องสูบน้ําและเครื่องจักรเครื่องมือเพ่ือบรรเทาความรุนแรง  
(ดําเนินการโดยกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ)) 
    5.8) ทบทวนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําฤดูแลง ป 2561/2562 
ของอางเก็บน้ําขนาดใหญรายสัปดาห และประเมินปริมาณน้ําตนทุนในชวงตน กลาง ตอเนื่องจนสิ้นสุดฤดูฝนป 2562 
ใหสอดคลองกับปรากฏการณเอลนีโญกําลังออนตามท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ (ดําเนินการโดยกรมชลประทาน 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) และกรมทรัพยากรน้ํา)  
   ๖) การคาดการณปริมาณน้ําตนทุนชวงฤดูฝน ป ๒๕๖๒ กรมอุตุนิยมวิทยา 
และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) (สสนก.) คาดการณวาปรากฏการณเอลนีโญ
ออนจะยังคงมีผลตอเนื่องถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยมีปริมาณฝนตกตํ่ากวาคาเฉลี่ย  
โดยมีปริมาณน้ําตนทุนชวงตนฤดูฝน (๑ พฤษภาคม 2562) และกลางฤดูฝน (๑ กรกฎาคม 2562) แยกเปนกรณี 
น้ํานอยและน้ําเฉลี่ย พรอมเปรียบเทียบกับปน้ํานอย (ป ๒๕๕๗) พบวา ตนฤดูฝน กรณีน้ํานอยจะมีปริมาณน้ํา
มากกวาป ๒๕๕๗ (รอยละ ๓๐) แตนอยกวาป ๒๕๖๑ (รอยละ ๑๔) กลางฤดูฝน กรณีน้ําเฉลี่ยจะมีปริมาณน้ํามากกวา
ป ๒๕๕๗ (รอยละ ๓๗) แตนอยกวาป ๒๕๖๑ (รอยละ ๙) 
 มติท่ีประชุม รับทราบสถานการณน้ําท่ีผานมา และการวางแผนการบริหาร
จัดการน้ําในฤดูแลง ป 2561/2562 
 ประธาน กนช. มีขอส่ังการเพ่ิมเติม ดังนี้  
 1. ใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ สรางการรับรู
และความเขาใจใหแกประชาชนในดานการบริหารจัดการน้ํา และสรุปผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 4 ป 
ท่ีผานมา ดําเนินการไปเทาไร และอะไรท่ียังไมไดดําเนินการ โดยใหบูรณาการขอมูลระหวางกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
 2. ใหทุกหนวยงาน วางแผนการแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และใหชี้แจง
อธิบายใหประชาชนทราบถึงผลการดําเนินงานท่ีผานมาวา ดําเนินการไปแลวไดประโยชนอยางไรบางในพ้ืนท่ี และ
ท่ียังมีปญหาอยูจะดําเนินการแกไขอยางไร โดยขอใหดําเนินการเสนอประธาน กนช. โดยดวน  

 (๒) ความกาวหนาแผนงานโครงการท่ีเสนอในคณะรัฐมนตรีสัญจร และงานนโยบาย 
ท่ีนายกรัฐมนตรีลงพ้ืนท่ี  สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดสรุปความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ ดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร และงานนโยบายนายกรัฐมนตรีตรวจงาน 
ในพ้ืนท่ี ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2560 รวมจํานวน 20 ครั้ง มีแผนงานโครงการรวม 786 โครงการ ไดรับการจัดสรร
งบประมาณใหดําเนินการแลว จํานวน 308 โครงการ วงเงิน 12,710.6188 ลานบาท โดยไดรับจัดสรรงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 จํานวน 125 โครงการ วงเงิน 4,801.2559 ลานบาท และป 2562 จํานวน 183 โครงการ วงเงิน 
8,693.1314 ลานบาท เสนอขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 222 โครงการ วงเงิน 7,906.8656 ลานบาท พรอมท้ัง
ไดบรรจุเขาแผน เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 จํานวน 256 โครงการ วงเงิน 1,908.7254  
ลานบาท  
 มติท่ีประชุม รับทราบความกาวหนาแผนงานโครงการท่ีเสนอในคณะรัฐมนตรีสัญจร 
และงานนโยบายท่ีนายกรัฐมนตรีลงพ้ืนท่ี 
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 ประธาน กนช. มีขอส่ังการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. ใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ และหนวยงานท่ีเก่ียวของหาแนวทางในการสราง
ความเขาใจกับประชาชนดานการจัดทําแผนงานโครงการ และข้ันตอนการเสนอขอแผนงานโครงการดานน้ํา 
ในพ้ืนท่ี และการเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืนๆ ดวย  
 2. โครงการท่ีมีแผนดําเนินการป 2564-2565 ใหเรงดําเนินการเตรียมความพรอม 
 3. ใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ติดตามประเมินผล และรายงานให กนช. ทราบตอไป 

 (3) รายงานแผนและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการลุมน้ํา สํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติไดดําเนินการตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2561 
แตงตั้งขาราชการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการลุมน้ํา 
และเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 เพ่ือปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีลุมน้ํา โดยมีแผนการประชุม จํานวน 4 ครั้ง/ป พรอมแผน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการลุมน้ํา จํานวน 3 ครั้ง/ป ซ่ึงไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการลุมน้ํา 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2562 เสร็จสิ้นแลวเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2562 จากการประชุม
คณะกรรมการลุมน้ําท้ัง 25 ลุมน้ํา ทําใหคณะกรรมการลุมน้ํารับทราบและเขาใจบทบาทหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ.2561 และแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป โดยไดใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ คือ ควรมีคณะอนุกรรมการและศูนยบริหารจัดการน้ําระดับจังหวัด การแบงขอบเขตลุมน้ํา 
ใหคํานึงถึงชื่อเดิมของลุมน้ํา และการเชื่อมโยงขอมูลน้ํา แผนท่ี GIS/Big Data   
  สําหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ (แผนบูรณาการ) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ี 
ลุมน้ํา ปงบประมาณ 2563 เพ่ือใหคณะกรรมการลุมน้ําและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี มีสวนรวมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการลุมน้ํา โดยมีผูเขารวมประชุม จํานวน 2,358 คน จาก 25 ลุมน้ํา ท่ีประชุมมีขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะวา 
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติควรมีหนวยงานระดับจังหวัด และมีศูนยขอมูลกลางของลุมน้ํา   
  มติท่ีประชุม รับทราบแผนและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการลุมน้ํา ครั้งท่ี 1/2562 
  ประธาน กนช. มีขอส่ังการเพ่ิมเติม ใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ดําเนินการ 
ตามขอคิดเห็นของคณะกรรมการลุมน้ําตามความจําเปนตอไป 

 (4) รายงานความกาวหนาการจัดทํากฎหมายลําดับรอง และการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณา กล่ันกรองขอกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา ตามท่ีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๖๑  
มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 หนวยงานท่ีเก่ียวของตองดําเนินการตราหรือออกกฎหมายลําดับรอง 
ท่ีมีผลบังคับใชภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีกฎหมายใชบังคับ จํานวน 19 มาตรา รวม 22 ฉบับ และการออก
กฎหมายลําดับรองท่ีมีผลบังคับใชเม่ือพนกําหนด 2 ป นับแตวันท่ีกฎหมายใชบังคับ จํานวน 9 มาตรา รวม 9 ฉบับ 
รวมถึงหมวด 4 การจัดสรรน้ํา และการจัดทําผังน้ํา โดยการจัดทํากฎหมายลําดับรองเปนไปตามอํานาจของ
รัฐมนตรีรักษาการ 4 คน ไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ตามภารกิจในแตละมาตรา  
  สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดรับจัดสรรงบกลางจากสํานักงบประมาณ เม่ือวันท่ี 
12 กุมภาพันธ 2562 จึงไดเชิญผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงมหาดไทย รวมชี้แจงแนวทางและแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรอง ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทํากฎหมาย
ลําดับรองเปนไปตามกําหนด นายกรัฐมนตรี ประธาน กนช. จึงเห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา 
กลั่นกรองขอกฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรน้ํา ตามคําสั่งท่ี 1/2562 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 สําหรับการยกราง  
พระราชกฤษฎีกาการกําหนดขอบเขตลุมน้ํา ตามมาตรา 25 ปจจุบันอยูระหวางยกรางขอบเขตลุมน้ํา เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนตอไป  
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  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  1. ความกาวหนาการจัดทํากฎหมายลําดับรอง 
  2. การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองขอกฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรน้ํา 
  ประธาน กนช. มีขอส่ังการเพ่ิมเติม ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดําเนินการจัดทํา
กฎหมายลําดับรอง ใหเปนไปตามท่ีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 กําหนด 

 2. เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 1 เรื่อง 
 แผนงานโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ
และโครงการสําคัญ ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เปนประธาน เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 
2562 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหนําโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ จํานวน 4 โครงการ เสนอ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ เพ่ือพิจารณาตอไป ดังนี้  
 (1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา ปองกันน้ําทวม และบําบัดน้ําเสียคลองเปรมประชากร   
คลองเปรมประชากรถูกขุดข้ึนเม่ือป 2412 คูขนานกับแมน้ําเจาพระยา เริ่มตนท่ีอําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จนถึงเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 50.8 กิโลเมตร วัตถุประสงคเพ่ือการเดินเรือ และ
ไดรับการประกาศใหเปนทางน้ําชลประทานเม่ือป 2502 ตอมาไดถายโอนทางน้ําบางสวนใหกรุงเทพมหานครดูแล
เม่ือป 2546  โดยกรมชลประทานรับผิดชอบในพ้ืนท่ีตอนบนตั้งแตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงปทุมธานี 
ระยะทาง 28.5 กิโลเมตร และกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในพ้ืนท่ีตอนลางของแมน้ําเจาพระยา มีระยะทาง 
22.3 กิโลเมตร เนื่องจากสภาพปญหาคลองเปรมประชากรในปจจุบันมีสภาพตื้นเขิน คันคลองมีระดับต่ํา อาคาร
บังคับน้ําเขา-ออกไมครอบคลุม มีสิ่งปลูกสรางรุกล้ําเขตคลองมากกวา 5,000 หลังคาเรือน ต้ังแตอําเภอเมือง
ปทุมธานีถึงกรุงเทพมหานคร และมีการปลอยน้ําเสียลงสูคลองโดยตรง  
  คณะรัฐมนตรีไดตั้งคณะกรรมการอํานวยการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งกอสรางรุกล้ําลําน้ําสาธารณะ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธาน และ 
ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ จํานวน 2 คณะ คือ คณะอนุกรรมการจัดทําแผนแมบทโครงสรางพ้ืนฐานระบบคลอง
และการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร  มีปลัดกรุงเทพมหานคร เป นประธาน และคณะอนุ กรรมการ 
ขับเคลื่อนการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีคลองเปรมประชากร  มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน 
ซ่ึงท้ัง 2 คณะ มีเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติและผูตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนท่ีปรึกษา โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาฟนฟูคลองเปรมประชากรใหเปนไปตามกายภาพของคลองและ 
สงผลกระทบตอประชาชนนอยท่ีสุด  เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการ
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีคลองเปรมประชากร ซ่ึงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน  
ไดมอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนหนวยงานกลางในการบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 
กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี มารวมจัดทํา
แผนงานโครงการเพ่ือฟนฟูคลองเปรมประชากรตลอดสาย ภายใตแผนแมบทโครงสรางพ้ืนฐานระบบคลอง และ 
การพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร 4 ดาน คือ ดานท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม ดานท่ี 2 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลองและบริเวณใกลเคียง ดานท่ี 3 การสรางการรับรูและความเขาใจ และ 
ดานท่ี 4 กฎหมายและการขับเคลื่อนงาน ดานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรน้ําคือ ดานท่ี 1 ในแผนงานท่ี 
1.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา ปองกันน้ําทวม และบําบัดน้ําเสียคลองเปรมประชากร ซ่ึงมีโครงการ 
ท่ีตองดําเนินการรวม 34 โครงการ ตั้ งแตป  2562 - 2568 งบประมาณรวม  32,670.78 ลานบาท  
ประกอบดวย (1) แผนหลัก ไดแก ขุดลอกคลองเปรมประชากร และเข่ือนปองกันตลิ่ง พรอมอาคารประกอบ
ตั้งแตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 4,466.00 ลานบาท (ป 2562 – 2565) 
ดําเนินการโดย กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรุงเทพมหานคร (2) แผนสนับสนุน ไดแก 
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พัฒนาระบบควบคุมอาคารบังคับน้ํา แกมลิง และระบบบําบัดน้ําเสีย ตั้งแตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - กรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ  28,204.78 ลานบาท (ป 2563-2568 โดยกรมชลประทาน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และกรุงเทพมหานคร) โดย 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแผนหลัก 1 โครงการ ไดแก โครงการขุดลอกคลองเปรมประชากร
จากคลองเชียงรากนอย-สถานีสูบน้ําเปรมเหนือบางปะอิน ระยะทาง 8.1 กิโลเมตร (กรมชลประทาน) งบประมาณ 
9 ลานบาท ดําเนินการป 2562 แผนงานสนับสนุน 3 โครงการ งบประมาณ  127 ลานบาท ดําเนินการ 
ป 2562-2565  
  จังหวัดปทุมธานี มีแผนงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณ 1,014 ลานบาท มีโครงการ
ท่ีดําเนินการป 2562 จํานวน 2 โครงการ ไดแก (1) ขุดลอกคลองเปรมประชาการจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ - 
คลองเชียงรากนอย ระยะทาง 15.8 กิโลเมตร งบประมาณ 16 ลานบาท (กรมชลประทาน) (2) ติดตั้งตะแกรง
พรอมเครื่องคราดขยะประตูระบายน้ําเปรมใตรังสิต งบประมาณ 18 ลานบาท (กรมชลประทาน) และดําเนินการ
ป2563-2565 จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการกอสรางเข่ือนคลองเปรมประชากร จากคลองบานใหมถึง
คลองรังสิตประยูรศักดิ์ งบประมาณ 980 ลานบาท (กรมโยธาธิการและผังเมือง) แผนงานสนับสนุน 4 โครงการ 
งบประมาณ 239.78 ลานบาท ดําเนินการป 2562-2565  

  จังหวัดนนทบุรี มีแผนงานสนับสนุน 1 โครงการ งบประมาณ 200 ลานบาท ดําเนินการ 
ป 2563-2565  
  กรุงเทพมหานคร มีแผนงานหลัก 1 โครงการ คือ โครงการกอสรางเข่ือนคลองเปรม
ประชากร จากถนนเทศบาลสงเคราะห-สุดเขตกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 3,443 ลานบาท ดําเนินการ 
ป 2562-2565 แผนงานสนับสนุน 21 โครงการ งบประมาณ 27,638 ลานบาท ดําเนินการ ป 2563-2566 
  เพ่ื อเป นการเพ่ิ มประสิทธิภาพการระบายน้ํ าและป องกันแก ไขป ญหาน้ํ าท วม   
การกัดเซาะตลิ่งริมคลอง และบรรเทาปญหาคุณภาพน้ําเนาเสีย กรุงเทพมหานคร จึงเสนอโครงการกอสรางเข่ือน
คลองเปรมประชากรจากถนนเทศบาลสงเคราะหถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 3,443 ลานบาท 
ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) ระยะทางความยาวรวม 26.16 กิโลเมตร แผนงานดังกลาว
ได ผ านความ เห็ นชอบจากคณ ะอนุ กรรมการ ขับ เคลื่ อน โครงการขน าด ใหญ และโครงการสํ า คัญ  
โดยใหกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินงานตามแผนงานหลักในระยะเรงดวน และ
นําเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการแผนการปรับปรุงฟนฟูคลองเปรม
ประชากรท้ังระบบตลอดสาย  
 มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ 
 1. แผนงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา ปองกันน้ําทวม และบําบัดน้ําเสียคลอง
เปรมประชากรท้ังระบบ ตั้งแตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-กรุงเทพมหานคร 
 2. ใหกระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง/กรุงเทพมหานคร) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน) ดําเนินการตามกรอบแผนงานหลักระยะแรก ป 2562-2565 งบประมาณ 
4,466 ลานบาท 
 3. ใหกรุงเทพมหานครเสนอโครงการกอสรางเข่ือนคลองเปรมประชากร จากถนน
เทศบาลสงเคราะหถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 3,443 ลานบาท ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบ
ใหดําเนินโครงการ และดําเนินการตามระเบียบงบประมาณตอไป 
 ประธาน กนช. มีขอส่ังการเพ่ิมเติม ใหกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) นําแผน
แมบทโครงสรางพ้ืนฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ข้ึนทูลเกลาถวายรายงานสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายในเดือนเมษายน 2562 โดยใหรายงานท้ัง 3 จังหวัด 
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ท่ีเก่ียวของ มีการดําเนินการอยางไร มีโครงการท่ีดําเนินการไปแลวเทาไร และใหจัดลําดับความสําคัญเรงดวน 
ใหทันกับปงบประมาณนี ้    

 (2) โครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุมน้ําคลองชุมพร) สาเหตุหลัก 
เกิดจากน้ําหลากจนเกินความสามารถของลําน้ํา 2 สาย ไดแก คลองทาตะเภา และคลองชุมพร ชวงท่ีมีรองมรสุม
พัดผานจะมีน้ําไหลลงสูคลองชุมพร 550 ลูกบาศกเมตร/วินาที แตความสามารถในการระบายน้ําคลองชุมพร 
ไดไมเกิน 200 ลูกบาศกเมตร/วินาที หากเปนชวงน้ําทะเลหนุนสูงจะทําใหน้ําแชขังเปนเวลา 3-7 วัน และ 
มีผลกระทบ จากปญหาน้ําเค็มรุกล้ําในชวงฤดูแลง กรมชลประทานไดนอมนําแนวพระราชดําริของในหลวงรัชกาลท่ี 9  
มาแกปญหาในพ้ืนท่ีลุมน้ําคลองทาตะเภาและลุมน้ําคลองชุมพร โดยแกไขปญหาในลุมน้ําคลองทาตะเภากอน  
ซ่ึงแลวเสร็จในป 2552 สวนลุมน้ําคลองชุมพร กรมชลประทานเริ่มดําเนินโครงการในป 2558 เพ่ือใหไดรับ
งบประมาณตอเนื่องในการแกไขปญหาท้ังระบบในรูปแบบโครงการขนาดใหญ จึงเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีเปาหมายในการแกไข
ปญหาเชิงพ้ืนท่ีอยางเปนระบบ (Area Based) และใหกรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท กรมการปกครอง  
การรถไฟแหงประเทศไทย กรมเจาทา และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง บูรณาการแผนงานรวมกัน โดยใหคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอลําน้ํา เชน ดานการสัญจรทางน้ํา และพ้ืนท่ีปาชายเลน  ลักษณะโครงการ เปนการขุดลอก
และขุดขยายคลองชุมพรเดิม และคลองชุมพรใหม (คลองผันน้ําเชื่อมคลองชุมพร – คลองนาคราช) ใหสามารถ
ระบายน้ําได 550 ลบ.ม./วินาที รวมท้ังกอสรางประตูควบคุมบังคับน้ําและระบายน้ําในคลองชุมพรเดิม เพ่ือ
ปองกันน้ําเค็มรุกเขาสูพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีตัวเมืองชุมพร โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 7 ป (ปงบประมาณ 
2558–2564) งบประมาณ 2,047 ลานบาท แบงการดําเนินการเปน 2 ระยะ ไดแก แผนงานระยะท่ี 1 
ปงบประมาณ 2558-2562 งบประมาณ 330 ลานบาท และแผนงานระยะท่ี 2 ปงบประมาณ 2563–2564 
งบประมาณ 1,717 ลานบาท ประกอบไปดวย คาท่ีดิน จํานวน 537 แปลง งบประมาณ 298 ลานบาท งานขุด
คลองผันน้ําคลองชุมพรความยาว 3.343 กิโลเมตร งบประมาณ 120 ลานบาท กอสรางประตูควบคุมบังคับน้ํา 
จํานวน 4 แหง พรอมสวนประกอบ โดยอยูบริเวณปากคลองผันน้ํา จํานวน 1 แหง และในคลองชุมพร จํานวน 3 แหง 
งานขุดขยายคลองชุมพรเดิมรวม 21.701 กิโลเมตร งบประมาณ 139 ลานบาท งานกอสรางอาคารระบายน้ําและ
สวนประกอบอ่ืน ๆ งบประมาณ 100 ลานบาท   
 มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ 
 1. ใหดําเนินโครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุมน้ําคลองชุมพร) ท้ังระบบ   
 2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน) เสนอโครงการปองกันและบรรเทา
อุทกภัยเมืองชุมพร (ลุมน้ําคลองชุมพร) ระยะท่ี 2 งบประมาณ 1,717 ลานบาท ตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอความ
เห็นชอบใหดําเนินโครงการและดําเนินการตามระเบียบงบประมาณตอไป 
 ประธาน กนช. มีขอส่ังการเพ่ิมเติม ดังนี้   
 1. การขุดลอกคลองของโครงการใหคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ และหาวิธีการ 
ท่ีเหมาะสมท่ีลดผลกระทบตอระบบนิเวศในพ้ืนท่ีโครงการ และการดําเนินการโครงการตองทําใหเสร็จพรอมกัน 
เชน ขุดลอกตอจากของเดิมท่ียังไมครบ เชื่อมตอกับแหลงน้ําเดิม และฝากใหกระทรวงคมนาคม พิจารณาการ
กอสรางถนนตองไมขวางทางน้ํา 
 2. ใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการ 
ใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติทราบเปนระยะ ๆ 

 (3) การฟนฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก บึงราชนกเปนบึงน้ําจืดขนาดใหญอยูในความดูแล
รักษาของกรมเจาทา ตั้งแตป 2515 ตั้งอยูในพ้ืนท่ีตําบลสมอแข อําเภอเมืองพิษณุโลก และตําบลวังพิกุล ตําบลวังทอง 
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีพ้ืนท่ี ท้ังหมด 4,865-2-085 ไร โดยในป 2553 บึงราชนกไมไดรับ 
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การข้ึนทะเบียนเปนพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระดับนานชาติ และระดับชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี  จึงมีประเด็น
ปญหาเรื่องการใชท่ีดินไมมีประสิทธิภาพ  ปจจุบันมีหนวยงานของรัฐเขาใชประโยชน 5 หนวยงาน ไดแก กรมเจาทา 
กรมประมง องคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก การกีฬาแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร และบางสวน 
มีราษฎรบุกรุก ทําใหการดูแลรักษาเปนเพียงการขุดลอกบึงเปนจุด ๆ เม่ือถึงฤดูฝนมีน้ําหลากจากพ้ืนท่ีรับน้ํา แมน้ําวังทอง 
แตไมสามารถไหลเขาบึงราชนกได ทําใหเกิดน้ําทวมพ้ืนท่ีโดยรอบบึง จึงเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของมารวมประชุม
เพ่ือพิจารณาแผนการฟนฟูบึงราชนก ตามขอเสนอแนะของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน ท่ีประชุมมีมติมอบใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนผูรับผิดชอบ 
ในการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนหลักการฟนฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก ใหเปนแหลงเก็บกักน้ํา ปองกันน้ําทวม  
แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ และสถานท่ีออกกําลังกาย โดยขุดลอกคูคลองเชื่อมตอเปนชองทางไหลเวียนของน้ํา
เพ่ือใหบึงราชนกไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและมีความยั่งยืนตอไป สทนช. จึงเสนอคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เปนประธาน
โดยท่ีประชุมไดเห็นชอบใหการฟนฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก เปนโครงการขนาดใหญท่ีตองเสนอคณะกรรมการ
ทรพัยากรน้ําแหงชาติพิจารณา 
 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินการศึกษาแผนหลัก 
การฟนฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก ประกอบดวย 
 (1) แผนหลักการฟนฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก มีแผนหลัก 4 ดาน 11 แผนงาน 
23 โครงการ งบประมาณ 1,456.98 ลานบาท ไดแก ดานท่ี 1  การบริหารจัดการ เปาหมาย คือ การจัดระบบ
การใชประโยชนท่ีดินท่ีหนวยงานท่ีขออนุญาตไวเดิม มาดําเนินการจัดระเบียบการใชท่ีดินใหม จะทําใหมีพ้ืนท่ี 
ผิวน้ําเพ่ิมเปน 3,714 ไร ระยะเวลาดําเนินการ 10 ป แบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ป 2562 – 2565 งบประมาณ 
36.50 ลานบาท และระยะท่ี 2 ป 2566 – 2569 งบประมาณ 29.70 ลานบาท ดานท่ี 2 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 
เปาหมายคือการปรับปรุงทางน้ําเขาและออกโดยการขุดลอกบึงฯ และกําหนดขอบเขตโดยการยกระดับถนนรอบพ้ืนท่ี 
สามารถเก็บกักและชะลอน้ําได 28.85 ลาน ลบ.ม. บรรเทาอุทกภัยในอําเภอวังทอง 10,575 ไร ระยะเวลา
ดําเนินการ 5 ป (ป 2564 – 2568) งบประมาณ 1,273.82 ลานบาท ดานท่ี 3 การสรางความม่ันคงของน้ํา
ภาคการเกษตร เปาหมายคือการปรับปรุง ขุดลอกคลอง และทางน้ํา สรางฝายเพ่ือยกระดับน้ําใหเขาสูบึง  
มีพ้ืนท่ีรับประโยชนเพ่ิมข้ึน 3,960 ไร ประชาชนไดรับประโยชน 237 ครัวเรือน ระยะเวลาเวลา 4 ป (พ.ศ. 
2563 – 2566) งบประมาณ 63.36 ลานบาท และดานท่ี 4 การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา  
มีการบูรณาการรวมกัน 19 หนวยงาน ในการสรางการรับรูใหประชาชนเห็นความสําคัญคุณภาพน้ํา โดยการลด
มลพิษทางน้ํา การพัฒนาใหเปนพ้ืนท่ีสาธารณะระดับเมืองและชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ํา ระยะเวลา
ดําเนินการ 6 ป  (พ.ศ. 2566 – 2571) งบประมาณ 53.60 ลานบาท 
 (2) จากแผนหลักดังกลาว มีแผนปฏิบัติการเรงดวนการฟนฟูบึงราชนก ท่ีตองเรง
ดําเนินการในป 2563- 2565 งบประมาณรวม 754.56 ลานบาท จํานวน 11 โครงการ เพ่ือดําเนินการเรื่อง 
การจัดระเบียบการใชท่ีดินและการบริหารจัดการน้ําในบึง และการขุดลอกบึง การปรับปรุงทางน้ําเขา-ออก และ
การกําหนดขอบเขตบงึโดยยกระดับถนนโดยรอบบึง  
 มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ 
 1. แผนหลักการฟนฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก ท้ังระบบ ประกอบดวย แผนหลัก 4 ดาน 
งบประมาณ 1,456.98 ลานบาท (ป 2563 - 2569) และแผนปฏิบัติการเรงดวน ป 2563 – 2565 จํานวน 11 โครงการ 
งบประมาณ 754.56 ลานบาท พรอมหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบและดําเนินการตาม
ระเบียบงบประมาณตอไป 
 2. มอบหมายกรมชลประทาน เปนหนวยงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในบึงราชนก 
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 ประธาน กนช. มีขอส่ังการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. ใหหนวยงานเรงรัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเรงดวน จํานวน 11 โครงการ วงเงิน
754.56 ลานบาท ป 2563-2565 โดยใหหนวยงานดําเนินการเตรียมความพรอมใหชัดเจน อะไรท่ีสําคัญตาม
แผนปฏิบัติการเรงดวน ใหเรงดําเนินการ พรอมท้ังวางแผนเยียวยาในเรื่องการจัดหาท่ีอยูใหประชาชนท่ีไดรับ
ผลกระทบตอไปดวย 
 2. ใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผล
ใหคณะกรรมการทรพัยากรน้ําแหงชาติทราบเปนระยะตอไป 
 

 (4) การฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค บึงบอระเพ็ดเปนทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ
ท่ีสุดของประเทศ และเปนแหลงอนุรักษ เพาะพันธุสัตวน้ํามาตั้งแตอดีต  ปจจุบันอยูในสภาพเสื่อมโทรม ตื้นเขิน 
กิดปญหาน้ําทวมแลง และคุณภาพน้ําเปนประจําทุกป จึงมีคณะกรรมการฟนฟูอนุรักษและพัฒนาบึงบอระเพ็ด  
ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เปนประธาน เห็นชอบนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา 
บึงบอระเพ็ด 4 ยุทธศาสตร และคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 มีมติใหสํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ เปนหนวยงานกลางบูรณาการแกไขปญหาการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีบึงบอระเพ็ด เพ่ือแกไข (1) ปญหา
การบุกรุก (๒) การใชประโยชนในพ้ืนท่ีทํากินของเกษตรกร และ (๓) การเพ่ิมพ้ืนท่ีเปนแหลงกักเก็บน้ํา สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแหงชาติจึงเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ ซ่ึงมี 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เปนประธาน โดยท่ีประชุมไดเห็นชอบใหการฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
จังหวัดนครสวรรค เปนโครงการขนาดใหญท่ีตองเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติพิจารณา 
  สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ รวมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ไดดําเนินการศึกษาแผนหลัก 
การฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประกอบดวย 
  1. แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 6 ดาน รวม 56 
โครงการ งบประมาณ 5,701.5 ลานบาท หากดําเนินการแลวเสร็จจะมีน้ําตนทุนเพ่ิมข้ึนประมาณ 35 ลานลาน
ลูกบาศกเมตร สามารถลดความเสียหายจากน้ําทวมได 21,000 ไร ชวยพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงได 85,000 ไร  
แยกเปนแผนงานหลัก จํานวน 35 โครงการ งบประมาณ 5,489.5 ลานบาท และแผนงานสนับสนุน จํานวน 21 
โครงการ งบประมาณ 212 ลานบาท ประกอบดวย (๑) แผนดานการบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน
ท่ีดิน เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีใชประโยชนในรูปแบบ ให หวง หาม จํานวน 17 โครงการ ระยะเวลาดําเนินการป 2563 – 
2570 งบประมาณ 175 ลานบาท (2) แผนดานการแกปญหาภัยแลงและสรางความม่ันคงของน้ํา เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการเก็บกักน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําและการเติมน้ําเขาบึงจากแมน้ํานาน รวมจํานวน 22 โครงการ ระยะเวลา
ดําเนินการ ป 2563-2572 งบประมาณ 2,923.5 ลานบาท (3) แผนดานการจัดการน้ําทวมและบรรเทา
อุทกภัย เพ่ือลดพ้ืนท่ีน้ําทวมและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา รวมจํานวน 6 โครงการ  ระยะเวลาดําเนินการ  
ป 2564 – 2568 งบประมาณ 770 ลานบาท (4) แผนดานการอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีตนน้ํา เพ่ืออนุรักษ 
ฟนฟูดินและปาตนน้ํา รวมจํานวน 3 โครงการ ระยะเวลาดําเนินการ 2566 – 2572  งบประมาณ 62 ลานบาท  
(5) แผนดานคุณภาพน้ํา ตะกอน และรักษาระบบนิเวศ เพ่ือแกปญหาตะกอนทับถมจากตะกอนดินและวัชพืช 
ท่ีเสื่อมสลาย และทําวังปลา รวม 7 โครงการ ระยะเวลาดําเนินการ 2564 – 2572 งบประมาณ 1,768 ลานบาท 
และ (6) แผนดานการจัดการน้ําอุปโภคบริโภค โดยการพัฒนาสระเก็บน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค จํานวน 1 
โครงการ ดําเนินการในป 2566 งบประมาณ 3 ลานบาท  
  2. จากแผนหลักดังกลาว มีแผนปฏิบัติการโครงการเรงดวน ในป 2563 - 2565 
จํานวน 9 โครงการ งบประมาณรวม 1,513 ลานบาท โดยแบงเปน (1) แผนงานแกปญหาบุกรุกและการใช
ประโยชนท่ีดิน จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 15 ลานบาท (2) แผนงานแกไขปญหาตะกอนตื้นเขินและเพ่ิม
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ปริมาณน้ํา จํานวน ๓ โครงการ งบประมาณ 1,๐๖๐ ลานบาท (๓) แผนงานแกปญหาน้ําทวม - น้ําแลง โดยการ
ปรับปรุงทางรับน้ําเขา–ออกของบึงบอระเพ็ด จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ ๔๓๘.๕๐ ลานบาท 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ 
 1. แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ท้ังระบบ ประกอบดวย
แผนหลัก 6 ดาน รวม 56 โครงการ งบประมาณรวม 5,701.5 ลานบาท (ป 2563- 2572) และแผนปฏิบัติการ
เรงดวน ป 2563-2565 จํานวน 9 โครงการ งบประมาณรวม 1,513.5 ลานบาท พรอมท้ังหนวยงานรับผิดชอบ 
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และดําเนินการตามระเบียบงบประมาณตอไป   
 2. มอบหมาย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมประมง เปนหนวยงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในบึงบอระเพ็ด และมอบใหกรมสงเสริมการเกษตร และกรมพัฒนาท่ีดิน เปนหนวยงานรับผิดชอบ 
ในการปรับปฏิทินปลูกพืช พ้ืนท่ีบึงบอระเพ็ด 
 ประธาน กนช. มีขอส่ังการเพ่ิมเติม ดังนี้  
 1.  ตองสรางความเขาใจและการรับรูใหกับประชาชน 
 2.  ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดเตรียมความพรอม และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตามแผนท่ีกําหนด 
 3. ใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานผล
ใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติทราบเปนระยะตอไป 

 3 เรื่องอ่ืนๆ 1 เรื่อง ไดแก 
 การจัดงานวันน้ําโลกและสัปดาหอนุรักษทรัพยากรน้ําแหงชาติ 22 มีนาคม 2562  
องคการสหประชาชาติ ไดกําหนดใหวันท่ี 22 มีนาคม ของทุกปเปนวันน้ําโลก (World Water Day) และคณะรัฐมนตรี  
มีมติเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบใหสัปดาหท่ีตรงกับวันท่ี 22 มีนาคม ของทุกป เปน “สัปดาหอนุรักษ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ” เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมขององคการสหประชาชาติ ในป 2562 องคการสหประชาชาติ 
ไดกําหนด Theme ของวันน้ําโลก คือ “Leaving no one behind” สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ในฐานะกรรมการและ
เลขานุการ กนช. เปนเจาภาพหลักในการจัดงานวันท่ี 22 มีนาคม 2562 โดยกําหนดรูปแบบใหสอดคลองตาม 
Theme คือ “ท่ัวถึง เทาเทียม เพียงพอ” แบงการจัดงานเปน 2 สวน คือ  
 สวนท่ี 1  นายกรัฐมนตรีกลาวคําปราศรัยเนื่องในวันน้ําโลกและสัปดาหอนุรักษทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ 22 มีนาคม 2562 ซ่ึงออกอากาศทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย 
 สวนท่ี 2  การจัดกิจกรรม วันน้ําโลกและสัปดาหอนุรักษทรัพยากรน้ําแหงชาติ ณ Westgate hall 
ชั้น 4 Central Plaza Westgate จังหวัดนนทบุร ีประกอบดวย 

 การจัดนิทรรศการ มีหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน 18 หนวยงาน 
 การเสวนา หัวขอ “ความทาทายของการบริหารจัดการน้ําอุปโภคบริโภค” มีหนวยงาน

เขารวมเสวนา จํานวน 4 หนวยงาน 
 เปาหมายผูรวมงาน ประมาณ 800 คน ประกอบดวยคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา

แหงชาติ  คณะกรรมการลุมน้ํา องคการระหวางประเทศดานทรัพยากรน้ํา ภาคราชการ 
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และเรียนเชิญกรรมการทุกทาน และหนวยงานเขารวมงานดังกลาว 
ในวันท่ี 22 มีนาคม 2562 ณ Westgate hall ชั้น 4 Central Plaza Westgate จังหวัดนนทบุรี 
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