
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ครั้งท่ี 4/2561 
วันพุธท่ี 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร ทําเนียบรัฐบาล 

------------------------------------------ 
 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา) เปนประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ (กนช.) ครั้งท่ี 4/2561 วันพุธท่ี ๑9 ธันวาคม 2561 และมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) 
รองประธานกรรมการฯ และนายสมเกียรติ ประจําวงษ เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ  มีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย กรรมการ จํานวน 22 คน ท่ีปรึกษา 
จํานวน 3 คน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน 26 หนวยงาน มีการพิจารณาและรับทราบเรื่องตาง ๆ พรอมท้ัง
ไดมอบนโยบายและขอสั่งการ รายละเอียด ดังนี ้
 1. เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 2 เรื่อง 

  1.1 รายงานผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการภายใต กนช. จํานวน 4 คณะ ไดแก 
 1.1.1 คณะอนุกรรมการยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีรองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานอนุกรรมการฯ มีการประชุมเพ่ือติดตามงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา (ป 2558 - 2569) เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2561 ไดสรุปผลการดําเนินการสําคัญตามแผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พรอมการประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของ
หนวยงานภายใตยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ ตั้งแตป 2557-2561  (ขอมูล ณ วันท่ี 15 
พฤศจกิายน 2561) มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี ้
  - ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํ า  
(ป 2557-2561) 
    ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค ไดพัฒนาระบบประปาหมูบาน
แลวเสร็จ จํานวน 7,291 แหง โดยในป 2561 ดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย จํานวน 57 แหง ปจจุบันคงเหลือ 
จํานวน 170 หมูบาน ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีหาน้ํายาก ติดปญหาท่ีดิน โดยเปนของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (ทบ.) จํานวน 
35 หมูบาน และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (สถ.) จํานวน 135 หมูบาน เนื่องจากเปนนโยบายสําคัญ 
ของรัฐบาล จึงใหหนวยงานปรับแผนดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป 2562  สวนการขยายเขตประปาเมืองและ
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ปจจุบันบางแหงใชแหลงน้ําตนทุนรวมกับแหลงน้ําเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รองนายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) จึงมอบใหการประปาสวนภูมิภาคดําเนินการจัดทําแผนจัดหาแหลงน้ําตนทุนสํารอง  

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการเกษตร  ไดดําเนินการตาม
เปาหมายของแผน ทําใหมีพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 2.53 ลานไร (รอยละ 29) ปริมาณน้ําเพ่ิมข้ึน 1,483  
ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 31) เพ่ิมประสิทธิภาพแหลงน้ําชลประทานเดิม 4.72 ลานไร (รอยละ 16) แหลงน้ํา
นอกเขตชลประทาน 6,813 แหง (รอยละ 49) สระน้ําในไรนา 213,318 แหง (รอยละ 64) และการพัฒนาน้ํา
บาดาลเกษตร 8,105 แหง (รอยละ 43) ปริมาณน้ําเพ่ิมข้ึน 2,229 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 47) ผลสัมฤทธิ์
ทําให โครงการท่ีสําคัญ จํานวน 9 โครงการ เม่ือดําเนินการแลวเสร็จ จะมีปริมาณน้ําเพ่ิมข้ึน 419.88  
ลานลูกบาศกเมตร  พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 135,585 ไร ไดแก โครงการอุโมงคผันน้ําแมแตง-แมงัด-แมกวงฯ  
โครงการพัฒนาลุมน้ําตาป-พุมดวง โครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก โครงการอางเก็บน้ํามวกเหล็ก  โดยเปนโครงการ
พระราชดําริ จํานวน 5 โครงการ คือ โครงการอางเก็บน้ําคลองหลวง รัชชโลธรฯ โครงการอางเก็บน้ํานฤบดินทรจินดาฯ 
โครงการอางเก็บน้ําหวยน้ํารีฯ  โครงการอางเก็บน้ําน้ําปฯ และโครงการอางเก็บน้ําวังหีบฯ  และสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแหงชาติไดกําหนดปฏิทินการบริหารจัดการน้ําสงใหทุกหนวยงานเพ่ือการวางแผนความตองการใชน้ํา 
และการจัดสรรน้ําในแตละภาคสวนอยางเหมาะสม 
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 สําหรับความกาวหนาตามขอสั่งการของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ
ในประเด็นท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรท่ี 2 จํานวน 2 เรื่อง คือ (1) การถายโอนภารกิจฯ ดานแหลงน้ํา ท่ีสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ รวมกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) และหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกัน
พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ เง่ือนไขการเขาไปปรับปรุงแหลงน้ําท่ีถายโอนของหนวยงานท่ีเขาดําเนินการ และ  
(2) การขอใชพ้ืนท่ีปา กลุมโครงการท่ีมีความกาวหนา คือ การขออนุญาตเขาศึกษาวิจัยในพ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีอนุรักษ 
จากเดิม 24 โครงการ ปจจุบันคงอยูระหวางศึกษา 5 โครงการ ซ่ึงมีโครงการท่ียังไมสามารถเขาพ้ืนท่ีศึกษาวิจัยใน
พ้ืนท่ีปาไมและปาอนุรักษ 1 โครงการ คือ โครงการบริหารจัดการน้ําโขง เลย ชี มูล โดยแรงโนมถวง ระยะท่ี 1 
จังหวัดเลย  และโครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินงานในข้ันตอนการพิจารณารายงานดานสิ่งแวดลอม จํานวน 34 
โครงการ คงคางท่ีหนวยงานเจาของโครงการ (กรมชลประทาน) จํานวน 30 โครงการ และอยูระหวางการเขาวาระ
เพ่ือพิจารณา จํานวน 4 โครงการ และมีโครงการท่ีอยูระหวางเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิกถอนพ้ืนท่ีกอนการ
กอสราง จํานวน ๘ โครงการ    

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย  มีการปรับปรุงทางน้ํา 291 
กิโลเมตร ในจํานวน 50 รองน้ํา  วางระบบการปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีชุมชน เมือง พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 69 แหง (รอยละ 37)  
สามารถลดพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยได 7.85 ลานไร (รอยละ 79)  พรอมสรางเข่ือนปองกันตลิ่งเปนระยะทางยาว 86 
กิโลเมตร (รอยละ 6) ประชาชนท่ีไดรับความชวยเหลือ 173,864 คน  และมีการวางระบบปองกันบรรเทา
อุทกภัยน้ําทวมเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในโครงการขนาดใหญ 3 โครงการ คือ โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ 
โครงการบรรเทาอุทกภัยนครศรีธรรมราช และโครงการบรรเทาอุทกภัยจันทบุรี เม่ือดําเนินการแลวเสร็จ สามารถ
ปองกันน้ําทวมได 4.48 ลานไร เพ่ิมอัตราการระบายน้ําได 2,550 ลูกบาศกเมตร/วินาที  โดยมีโครงการท่ี
ดําเนินการเสร็จแลว จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการบรรเทาอุทกภัยจันทบุรี  ท้ังนี้ สํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ ไดวางแผนการแกไขปญหาอุทกภัยเชิงพ้ืนท่ี (เมือง/ลุมน้ํา) อยางเปนระบบ และจัดทําผังน้ําหรือผังการ
ระบายน้ําพรอมกําหนดหนวยงานเจาภาพไวในแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป  
 สําหรับความกาวหนาตามขอสั่งการของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ
ในประเด็นท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรท่ี 3 เรื่องการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ําในพ้ืนท่ีภาคใต 111 แหง ปจจุบัน 
คงเหลืออยูในแผนของกรมชลประทานท่ีจะดําเนินการโดยใชงบประมาณป 2562 จํานวน 11 แหง 

  ยุทธศาสตรท่ี ๔ การจัดการคุณภาพน้ํา พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียได 58 แหง 
(รอยละ 23) น้ําเสียไดรับการบําบัด 80,326,845 ลูกบาศกเมตร และสามารถควบคุมน้ําเค็มได 6 ลุ มน้ํา 
(ภาคใต ชายฝงทะเลตะวันออก ชายฝงทะเลตะวันตก ทาจีน บางปะกง ทะเลสาบสงขลา) โดยการปลอยน้ําจืด
ผลักดันน้ําเค็มและสรางอาคารควบคุม พรอมท้ังการจัดทําบอสังเกตการณน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีท้ิงขยะ 29 แหง 
คุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน โดยใหกระทรวงมหาดไทยในฐานะท่ีกํากับดูแลทองถ่ิน และองคการจัดการน้ําเสีย 
ซ่ึงเปนหนวยหลักในการขับเคลื่อนระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนใหสอดคลองกับแผนแมบทการจัดการคุณภาพน้ํา 
ของประเทศระยะ 20 ปท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 การอนุรักษ ฟนฟูสภาพปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรม และปองกันการ
พังทลายของดิน มีการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําท่ี เสื่อมโทรมแลว 450 แหง เนื้อท่ี 0.485 ลานไร  
(รอยละ 10) ซ่ึงลาชากวาแผนท่ีกําหนด เนื่องจากมีขอจํากัดท่ี มีผูครอบครองและการใชประโยชนอยู  
โดยใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการรวมกับกระทรวงมหาดไทย สําหรับการปองกัน  
และลดการพังทลายของดิน มีการรณรงคและสงเสริมการปลูกหญาแฝกท่ัวประเทศได 1.435 ลานไร (รอยละ 15)  
ท้ังใหเรงรัดการดําเนินการในพ้ืนท่ีเกษตรลาดชันท่ีมีผลกระทบตอทรัพยากรน้ํา ไดแก ลุมน้ําภาคเหนือและภาคใต 
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
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  ท้ังนี้  มีความกาวหนาตามขอสั่งการของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
ในประเด็นท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรท่ี 5  ความกาวหนาการฟนฟูเขาหัวโลน จังหวัดนาน ตั้งแตป 2559-2561 
ตามแผนดําเนินการปลูกฟนฟูปาเสื่อมโทรม รวม 1,889,389 ไร ดําเนินการไปแลว 318,638 ไร  โดยมี 5 
หนวยงานรวมกันบูรณาการในทุกกิจกรรม ไดแก กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวป าและพันธุ พ ืช  
กรมพัฒนาที่ดิน มูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 
นอกจากนี้ ยังมีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนหนวยหลัก 
ในการบูรณาการรวมกับ 8 หนวยงาน ในการดําเนินโครงการดานสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน  

  ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการ  มีการดําเนินการแลว เชน การแตงตั้ง
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ  การตั้งสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ การปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. ….  การปรับปรุง (ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
20 ป (ราง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....  การพัฒนาระบบเทคโนโลยี  และงานศึกษาวิจัย แนวทาง 
การจัดการน้ํา การจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต และการติดตามและประเมินผล พรอมท้ัง 
มีแผนการดําเนินงานระยะตอไป คือ การจัดทํากฎหมายลําดับรอง ขอมูล Big Data การบริหารจัดการลุมน้ํา  
การประสานความรวมมือระหวางประเทศ  การศึกษาวิจัยนวัตกรรม และการจัดทําศูนยขอมูลกลางระดับลุมน้ํา  
 มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา (ป 2557 - 2561) และการประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของหนวยงาน
ภายใตยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ 
 ประธาน กนช. มีขอส่ังการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. การจัดหาน้ําอุปโภคบริโภค มอบกระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จัดหาน้ําอุปโภคบริโภค ใหครบท้ัง 170 หมูบาน ภายในป 2562 โดยให
สํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณตอไป 
 2. การสรางความม่ันคงของน้ําเพ่ือการผลิต เพ่ือใหภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 
มีแหลงน้ําตนทุนในการจัดการอยางสมดุล ให ทุกหนวยงานเรงรัดดําเนินการโดยใหคํานึงถึงประโยชน 
ของประชาชนเปนท่ีตั้ง และมอบสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ อํานวยการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลตอไป 
 3. การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย ในพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญและ
พ้ืนท่ีเกษตรท่ีไดรับผลกระทบจากน้ําทวมและอุทกภัย มอบสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ วางแผนแกไขปญหา
อุทกภัยเชิงพ้ืนท่ี และเรงรัดการแกไขปญหาสิ่งกีดขวางทางน้ํา พรอมท้ังมอบกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลัก
ขับเคลื่อนการปรับตัวหนีภัยน้ําทวม 
 4. การจัดการคุณภาพน้ํา มอบกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลัก
ขับเคลื่อนระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน และมอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม วางแผนบูรณาการ
ระบบการจัดการน้ําเสีย 
 5. การอนุรักษฟนฟูสภาพปาฯ มอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม บูรณาการรวมกับกระทรวงมหาดไทยและภาคเอกชนในพ้ืนท่ีปาตนน้ําในการวางแผนและกําหนด
เจาภาพในแตละพ้ืนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังมอบใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดูเรื่องเขาหัวโลน  
ในการปลูกตนไมเสริม เพ่ือลดการพังทลายของดิน ท่ีเปนตนไมท่ีโตเร็วและยืนตน ปลูกใกลในพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําและ
ชุมชนเพ่ือจะไดชวยกันดูแล 
 6. การบริหารจัดการ มอบสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนหนวยงานหลัก
บูรณาการการบริหารจัดการน้ําอยางเหมาะสม ในการรวบรวมงานศึกษาวิจัย นวัตกรรม และเชื่อมโยงขอมูลกลาง
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ในระดับลุมน้ํา  การบริหารจัดการลุมน้ํา กฎหมายลําดับรองใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญของตางประเทศ เชน ประเทศ
เนเธอรแลนดดวย เพราะน้ํามีคุณคาตอชีวิตประจําวัน “น้ําคือชีวิต”  

 1.1.๒ คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง วิเคราะห โครงการ และติดตามประเมินผล 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (นายสมเกียรติ ประจําวงษ)  
ประธานฯ ไดประชุมเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 สรุปการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการน้ําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณจํานวน 61,225.2699 ลานบาท ปรับลดตาม
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณ จํานวน 815.4518 ลานบาท คงเหลืองบประมาณจัดสรรถือจายสุทธิ จํานวน 
60,409.8181 ลานบาท  โดยมีหนวยงานเสนอขอปรับแผนและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จํานวน 9 หนวยงาน 
วงเงินรวม 8,084.0739 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.4 ของงบประมาณจัดสรรถือจายสุทธิ โดยเปนโครงการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรและตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในการลงตรวจราชการใน
พ้ืนท่ี จํานวน 24 โครงการ วงเงิน 645.2742 ลานบาท มีผลการเบิกจายรวม จํานวน 44,528.1706 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 73.71 คงเหลือยังไมเบิกจาย จํานวน 15,881.6475 ลานบาท จําแนกเปนเงินท่ีกอหนี้ผูกพัน
แลวจํานวน 11,077.1165 ลานบาท และท่ีไมไดกอหนี้ผูกพัน/เหลือจาย จํานวน 4,804.5310 ลานบาท โดยมี
มาตรการท่ีสําคัญ คือ การปรับแผนงานตองแสดงตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ท่ีขับเคลื่อน เปาหมายของแผนงานบูรณาการและ
นโยบายรัฐบาลเปนอันดับแรก โดยผานความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจาสังกัด และไดรับความเห็นชอบจาก 
รองนายกรัฐมนตรีกํากับแผน แลวสงรายละเอียดใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ประมวลผลและรายงานตอไป ท้ังนี้ 
ประธานอนุกรรมการฯ ไดเสนอมาตรการปองกันปญหาอุปสรรคความลาชาของการดําเนินงานและการปรับแผน
งบประมาณท่ีใหทุกหนวยงานดําเนินการ  
  มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 การปรับแผนการปฏิบัติงานแผนการใชจายงบประมาณ และขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใตแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พรอมท้ังปญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแกไข      
  ประธาน กนช. ส่ังการเพ่ิมเติม โดยมอบใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเปน
หนวยดําเนินการกํากับตามมาตรการปองกันปญหาอุปสรรคความลาชาของการดําเนินงานปรับแผนงบประมาณ 
เพ่ือใหเกิดความคุมคา และประโยชนสูงสุดตอประชาชนตอไป      

 1.1.๓ คณะอนุกรรมการวิเคราะหติดตามสถานการณและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
รองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ฉัตรชั ย สาริ กัลยะ) ประธานอนุ กรรมการวิ เคราะห ติ ดตามสถานการณ ฯ  
ไดประชุมประเมินสถานการณน้ําในการบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูฝนท่ีผานมา  และสถานการณปจจุบันเกิดอุทกภัย
ทางภาคใต จํานวน 2 ครั้งท่ี จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัด
นราธิวาส  ทําใหประชาชนไดรับผลกระทบ 30,694 ครัวเรือน หนวยงานท่ีเก่ียวของเรงชวยเหลือ 
ดานการขนยายสิ่งของ และสนับสนุนเครื่องจักรกล และไดคาดการณสภาพฝน ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 
2562 วาปริมาณฝนภาพรวมทุกภาคมีฝนต่ํากวาคาปกติ จึงไดเตรียมการวางแผนการบริหารจัดการน้ําในฤดูแลง  
ป 2561/62 มีปริมาณน้ําใชการได ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ท้ังประเทศ มีจํานวน 43,905 ลานลูกบาศกเมตร  
โดยแบงเปนการจัดสรรน้ําชวงฤดูแลง ป 2561/62 จํานวน 30,145 ลานลูกบาศกเมตร และสํารองน้ําไวชวงตน
ฤดูฝน ป  2562 จํานวน 13 ,760 ลานลูกบาศก เมตร มี พ้ืน ท่ี เสี่ยงขาดแคลนน้ํ าอุปโภคบริโภคในเขต 
การประปาสวนภูมิภาค จํานวน 9 จังหวัด นอกเขตการประปาสวนภูมิภาค 20 จังหวัด โดยมี 9 จังหวัดท่ีศักยภาพ 
ของน้ําบาดาลยังไมเพียงพอและเปนน้ําเค็ม และเม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดบุรีรัมยไดประกาศเขต 
การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภาวะฝนแลง) มีผลใหพ้ืนท่ีปลูกขาวรอบท่ี 1 (ฤดูฝน) เสียหาย
จํานวน 280,192 ไร  ปจจุบันหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการบูรณาการชวยเหลือผูประสบภัยตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
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 มติท่ีประชุม รับทราบการบริหารจัดการน้ําชวงฤดูฝนท่ีผานมาในป 2561 และ
การวางแผนการบริหารจัดการน้ําในฤดูแลง ป 2561/2562 
 ประธาน กนช. ส่ังการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. ใหทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของเฝาระวังสถานการณน้ําหลากในภาคใตและแจงเตือน
ประชาชนโดยเร็ว   
 2. มอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม เตรียมความพรอมของเครื่องจกัร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ํา
เคลื่อนท่ี และรถยนตบรรทุกน้ําเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามมาตรการท่ีกําหนดไว หากเกิดวิกฤตภัยแลง  
 3. มอบสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ประชาสัมพันธ สรางการรับรู แจงขอมูล
ขาวสารใหกับประชาชน 
 4. พ้ืนท่ีท่ีมีปญหาน้ําแลงหรือน้ําทวมซํ้าซากเหมือนเดิมทุกป ขอใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของพิจารณาแกไขปญหาใหเบ็ดเสร็จอยางเรงดวน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เชน การปรับเปลี่ยนการใช
ประโยชนพ้ืนท่ี การยายชุมชนเมือง การเปลี่ยนชนิดพืชพันธเพาะปลูก โดยการบูรณาการการทํางานทุกภาคสวน 

 1.1.๔ คณ ะอนุ กรรมการขั บ เค ล่ื อนโครงการขนาดใหญ และโครงการสํ าคั ญ  
ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานคณะอนุกรรมการฯ  ไดประชุมติดตามความกาวหนา
โครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญท่ีผานมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ จํานวน 13 โครงการ โดย
เปนโครงการท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบเปดโครงการและกรอบวงเงิน  ของกรมชลประทาน จํานวน 6 
โครงการ  และอยูระหวางเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบเปดโครงการและกรอบวงเงิน จํานวน 7 โครงการ 
ประกอบดวย กรมชลประทาน จํานวน 4 โครงการ  กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 โครงการ และกรมแผนท่ีทหาร จํานวน  
1 โครงการ     
  มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
ขนาดใหญและโครงการสําคัญในการติดตามความกาวหนาโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญท่ีผานมติ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ จํานวน 13 โครงการ 
  ประธาน กนช. ส่ังการเพ่ิมเติม ใหสํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง พิจารณา
งบประมาณอยางรอบครอบ ไมใหเปนภาระตองบประมาณในอนาคต ท้ังนี้ ใหหนวยงานเตรียมความพรอม
โครงการใหครบถวนกอนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการตอไป  

 1.๒  ความกาวหนาแผนงานโครงการท่ีเสนอในคณะรัฐมนตรีสัญจร และงานนโยบาย 
ท่ีนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีลงพ้ืนท่ี สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติไดรวบรวมแผนงานโครงการ 
ตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี และมติการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร นอกสถานท่ีท่ีเก่ียวของ
ดานทรัพยากรน้ํา จํานวน 18 ครั้ง ได 782 โครงการ เปนโครงการท่ีไดรับงบประมาณแลว จํานวน 308 โครงการ 
วงเงิน 12,710 ลานบาท อยูในแผนงานป 2563-2564 จํานวน 400 โครงการ วงเงิน 11,667 ลานบาท และ
อยูระหวางศึกษาความเหมาะสม/เตรียมความพรอม จํานวน 74 โครงการ   
 มติท่ีประชุม รับทราบความกาวหนาการดําเนินงาน แผนงานโครงการท่ีเสนอในคณะรัฐมนตรี
สัญจร และงานนโยบาย ท่ีนายกรัฐมนตรีลงพ้ืนท่ี  
 ประธาน กนช. ส่ังการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. มอบสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ อํานวยการ ติดตามรวมกับสํานักงบประมาณและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเตรียมความพรอมนําเขาแผนงานตอไป  
 2. มอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมพิจารณาเรื่องการจัดทําผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม (EIA)  
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2. เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 4 เรื่อง ไดแก 
2.๑  แผนงานโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ จํานวน 2 โครงการ  

2.1.1 กรุงเทพมหานคร เสนอขอความเห็นชอบใหดําเนินโครงการอุโมงคระบายน้ํา 
ใตคลองเปรมประชากร กรุงเทพมหานคร เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม  บรรเทาน้ําหลากในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
และพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีวงเงิน 9,800 ลานบาท และระยะเวลาดําเนินการ ป พ.ศ. 2563-2569 ท้ังนี้  
สํานักงบประมาณแจงผลการพิจารณาสัดสวนงบประมาณ เปนงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล 70% และ
งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 30% 

ประธาน กนช. ส่ังการเพ่ิมเติมวา  โครงการนี้มีประโยชนสามารถแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใหเรงดําเนินการโครงการในป 2562 และ 
พรอมท้ังใหสํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตอไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ และใหกรุงเทพมหานครนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติเปดโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณ และเรงดําเนินการโครงการในป 2562 พรอมท้ัง 
ใหสํานักงบประมาณดําเนินการพิจารณางบประมาณตอไป  

2.1.2 กรมชลประทาน เสนอขอความเห็นชอบใหดําเนินการโครงการปรับปรุงคลองยม-นาน 
จังหวัดสุโขทัย เพ่ือบรรเทาอุทกภัยและเปนแหลงเก็บกักน้ําตนทุน พรอมท้ังสงน้ําอุปโภคบริโภค และรักษา 
ระบบนิเวศ โดยมีวงเงิน 2,875 ลานบาท และระยะเวลาดําเนินการ ป พ.ศ. 2563-2567 

 ประธาน กนช. ส่ังการเพ่ิมเติมวา  เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย ใหเรงดําเนินการโครงการในป 2562 และใหสํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินการตอไป 

มติ ท่ีประชุม เห็ นชอบในหลักการและใหกรมชลประทาน  นํ าเสนอเข า
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปดโครงการและกรอบงบประมาณ และเรงดําเนินการโครงการในป 2562 
พรอมท้ังใหสํานักงบประมาณดําเนินการพิจารณางบประมาณตอไป 

2.2  (ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไดเสนอการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ป 2558 – 
2569) โดยเปลี่ยนชื่อเปนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (แผนระดับ 3) และไดปรับปรุงให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 19 การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ และ
แผนปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประเด็นระบบเสนทางน้ํา, การบริหารจดัการเชิงพ้ืนท่ี 
(น้ําชุมชน) โดยปรับปรุงกลยุทธเปน 28 กลยุทธ 54 แผนงาน ท้ังไดวิเคราะหการแกไขพ้ืนท่ี Area based (น้ําแลงและ
น้ําทวม) 66 พ้ืนท่ีอยางเปนระบบ และการปรับตัวชี้วัดใหถึงระดับผลลัพธ (outcome) พรอมท้ังใหมีหนวย
ขับเคลื่อนระดับกระทรวง  

  มติท่ีประชุม    
 1. เห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป และ

มอบหมายใหทุกหนวยงานดําเนินการตามกลยุทธ/แผนงาน เพ่ือใหเปาหมายบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม  
โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ทําหนาท่ีกํากับ และติดตามประเมินผล   

 2. หากมีการปรับปรุง (ราง) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  20 ป มอบให
คณะอนกุรรมการยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําพิจารณาปรับแกไขใหสอดคลองตอไป  

 2.3 หลักเกณฑและแนวทาง การจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือรองรับ (ราง) แผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะหโครงการ และติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํ า มีเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ  (นายสมเกียรติ  ประจําวงษ )  
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ไดประชุมพิจารณาหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือรองรับ (ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
20 ป รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑแยกตามแผนงาน ไดแก (1) แผนงานตามภารกิจ
พ้ืนฐาน (FUNCTION)  (2) แผนงานตามภารกิจยุทธศาสตร นโยบายเรงดวน แนวทางปฏิรูปภาครัฐ งบประมาณ
บูรณาการ (AGENDA) (3) แผนงานตามภารกิจพ้ืนท่ี ทองถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด (AREA)  และ 
การกําหนดข้ันตอนการเสนอแผนงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รวมท้ัง มีการกําหนดกรอบระยะเวลา
และแนวทางการดําเนินการในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ปงบประมาณ 2563  เพ่ือใหแผนปฏิบัติการการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา สามารถนําไปสูการปฏิบัติในระดับลุมน้ําได และเพ่ือใชเปนขอกําหนดในการดําเนินงาน
ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีลุมน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 มติท่ีประชุม  

 1. เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือรองรับ (ราง) แผนแมบท 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ.2561-2580)  

 2. มอบสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย และสํานักงบประมาณ บูรณาการดําเนินการพิจารณาแผนงานในสวน 
ท่ีเก่ียวของ 

 3. มอบคณะอนุกรรมการยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเปนผูพิจารณา 
ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามท่ีหนวยงานเสนอ แลวเสนอคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติเพ่ือทราบตอไป 

 2.4  การทบทวนการแบงพ้ืนท่ีลุมน้ําท่ีเหมาะสมสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและ
ผลกระทบการแบงพ้ืนท่ีลุมน้ํา สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนิน
การศึกษาทบทวนการแบงพ้ืนท่ีลุมน้ําประธานใหเหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบองครวม ตาม
ขอกําหนดใน (ราง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. …. มาตรา 25 โดยใชหลักการพิจารณา ไดแก จุดออกของ
ลุมน้ํา สภาพภูมิศาสตรพ้ืนท่ี วัฒนธรรมองคกร การแบงเขตการปกครอง การใชน้ําการบริหารจัดการน้ํา 
และพ้ืนท่ีลุมน้ําไมควรอยูตางภูมิภาค  การบริหารจัดการน้ําควรมีจํานวนไมมากเกินความจําเปนและสามารถ
นํามาใชรวมกับลุมน้ําสาขายอย ท่ีจะทําใหทราบถึงสถานการณน้ําและสามารถบริหารจัดการน้ําไดอยางรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพทันตอสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  ท้ังนี้ไดมีการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของประชาชน ซ่ึงผลของการทบทวนแบงพ้ืนท่ีลุมน้ําจากเดิม ๒๕ ลุมน้ําหลัก 254 ลุมน้ําสาขา เปน ๒๒ ลุมน้ําหลัก 
353 ลุมน้ําสาขา โดยใชแผนท่ีมาตราสวน 1 : 4,000 มีภาคท่ีมีการยุบรวมลุมน้ํา ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันตก ภาคใต สําหรับภาคกลาง และภาคอีสาน ยังคงลุมน้ําเดิม 
 ขอสังเกตของท่ีประชุม  การแบงขอบเขตลุมน้ําตองคํานึงถึงผลกระทบในแผนงานท่ีอยูระหวาง
ดําเนินงานในชื่อลุมน้ําเดิมดวย 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการการแบงพ้ืนท่ีลุมน้ําเปน 22 ลุมน้ําหลัก 353 ลุมน้ําสาขา โดยให
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ดําเนินการจัดทําแผนท่ีแสดงแนวเขตลุมน้ํา ตาม (ราง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา 
พ.ศ. .... มาตรา 25 และดําเนินการออกเปนพระราชกฤษฎีกาเพ่ือมีผลบังคับใช  ท้ังนี้  ใหรับขอสังเกต 
จากท่ีประชุมพิจารณาตอไปดวย 

3. เรื่องอ่ืนๆ 3 เรื่อง ไดแก  
 3.1 การขับเคล่ือนแผนงานโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ ตามผลการจัดทํา 
(ราง) แผนแมบทบริหารจัดการทรัพยากรน้ํ า 20 ป  นํามาสูการวิเคราะห ขับเคลื่อนแผนงานโครงการ 
ใหสอดคลองและบรรลุ เปาหมายของ (ราง) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  20 ป  ซ่ึงไดนําผลของ 
การกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายมาเปนกรอบในการพิจารณาโครงการสําคัญ สรุปไดดังนี้ 
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  (1) พ้ืนท่ีเปาหมาย (Area based) จํานวน 66 พ้ืนท่ี เปนพ้ืนท่ีประสบปญหาดานน้ํา 
53 พ้ืนท่ี รวม 34.61 ลานไร (น้ําทวม 11.23 ลานไร น้ําแลง 6.87 ลานไร และประสบปญหาท้ังน้ําทวมและ
แลง 16.51 ลานไร พ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีทองเท่ียว 13 พ้ืนท่ี) 
  (2) พ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญ ไดแก 1) พ้ืนท่ีเสี่ยงน้ําทวม ไดแก ลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง
ครอบคลุมถึงลุมน้ําทาจีนและกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ชุมพร เพชรบุรี และจังหวัด
ตรัง  ลุมน้ํายม-นานตอนลาง ลุมน้ํามูลตอนลาง ลุมน้ําชีตอนบน จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน เปนตน   
2) พ้ืน ท่ี เสี่ยงน้ํ าแลง ไดแก  ลุมน้ํ ามูลตอนบน ลุมน้ํ าลําตะเพิน (อําเภอหวยกระเจา อําเภอเลาขวัญ )  
ลุมน้ําโตนเลสาบ และลุมน้ําเลยตอนลาง เปนตน  3) พ้ืนท่ีสนับสนุนเขตเศรษฐกิจ เชน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) และ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
  (3) แผนงานโครงการท่ีมีศักยภาพเริ่มดําเนินการได ภายใน ป 2563-2565 จํานวน 
408 โครงการ วงเงิน 831,701 ลานบาท เม่ือดําเนินการแลวเสร็จ จะสามารถเพ่ิมความจุกักเก็บน้ําได 6,469 
ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ีรับประโยชน 11.54 ลานไร 
  (4) แผนงานโครงการท่ีมีความพรอม พิจารณาจากความพรอมดานแบบสิ่งแวดลอม
และดานมวลชน สามารถเรงรัดดําเนินการไดภายใน ป 2563 รวม 66 แหง วงเงิน 39,904 ลานบาท สามารถ
เรงรัด ดําเนินการไดภ ายในป  2564 รวม  97 แห ง วงเงิน  281,167 ลานบาท  และสามารถเรงรัด 
ดําเนินการไดป 2565 เปนตนไป รวม 245 แหง วงเงิน 510,630 ลานบาท 

  สําหรับความตองการงบประมาณป 2563 วงเงินงบประมาณรวม 103,816 ลานบาท 
สรุปไดดังนี้ 
 1. งานเฉพาะจุด/ขนาดเล็ก เพ่ือปรับปรุงและแกไขปญหาในทองถ่ิน เปนงานตามภารกิจ
ของหนวยงาน ปละประมาณ 30,000 ลานบาท 
 2.  ภาระงบประมาณจากรายการผูกพันงบประมาณขามปและรายการตอเนื่อง จํานวน 
630 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 212,658.32 ลานบาท ความตองการงบประมาณป 2563 วงเงิน
งบประมาณ 56,166.2435 ลานบาท (โดยเปนโครงการขนาดใหญวงเงินเกิน 1,000 ลานบาท จํานวน 24 รายการ 
วงเงินงบประมาณรวม 29,637.2107 ลานบาท) 
 3. งานตามนโยบายจากคณะรัฐมนตรีสัญจร นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ลง
พ้ืนท่ี จํานวน 396 รายการ วงเงิน 22,147.6240 ลานบาท ความตองการงบประมาณป 2563 วงเงิน
งบประมาณ 10,804.2657 ลานบาท โดยเปนโครงการจําเปนตองผูกพันงบประมาณ จํานวน 44 รายการ 
วงเงินงบประมาณ 2,640.5577 ลานบาท 
 4. แผนงานโครงการสําคัญเปดใหมป 2563 ประกอบดวย โครงการขนาดใหญ  
จํานวน 4 รายการ วงเงินงบประมาณรวม 16,700.0000 ลานบาท เปนวงเงินงบประมาณป 2563 ประมาณ 
2,194.0051 ลานบาท และโครงการขนาดกลาง จํานวน 62 รายการ วงเงินงบประมาณรวม 23,279.0000 ลานบาท 
เปนวงเงินงบประมาณป 2563 ประมาณ 4,655.8000 ลานบาท 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบโดย  
 1.  มอบหมายให ทุกหนวยงาน เรงรัดดําเนินการ สถานภาพความพรอม เพ่ือให
ขับเคลื่อนแผนงานโครงการ สอดคลองกับ (ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ ทําหนาท่ีกํากับ บูรณาการขับเคลื่อน  
 2. มอบสํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ พิจารณาความสําคัญของโครงการและ 
แหลงเงินท่ีเหมาะสมตอไป 
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สรุปผลการประชุม กนช. คร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  2561  ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 12.30 น. 

 3.2 การมอบหมายผูแทนสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการลุมน้ํา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2561 
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ แตงตั้งขาราชการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการลุมน้ํา ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีลุมน้ํา เพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ํา บรรลุตาม 
(ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป เปนไปเปาหมายท่ีวางไว และใหการดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการลุมน้ํา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ  
พ.ศ. 2561 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ และมอบเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
แตงตั้งขาราชการของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 
คณะกรรมการลุมน้ํา    

 3.3 แผนปฏิบัติการ ๕ ป สาขาทรัพยากรน้ํา ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๒ ภายใตกรอบความรวมมือ
แม โขง-ลานชาง (Five-years Action Plan for Mekong-Lancang Water Resources Cooperation) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดทําแผนปฏิบัติการ ๕ ป สาขาทรัพยากรน้ํา (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕)  ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง จัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบการดําเนินกิจกรรมโครงการและการ
ปฏิบัติงานดานทรัพยากรน้ําระหวางประเทศสมาชิก โดยพิจารณากําหนดวัตถุประสงค หลักการ สาขาการ
ดําเนินงาน กิจกรรมโครงการ การจัดโครงสรางการดําเนินงาน และงบประมาณ รวมถึงพิจารณาแนวทางการนํา
แผนปฏิบัติการ ๕ ป มาดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรม  โดยสาระสําคัญในการจัดทํา ไดกําหนด ๑) บทบาทของ
ประเทศสมาชิกและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีสําคัญคือ บทบาทนําของประเทศสมาชิกในแตละสาขาความรวมมือ 
รวมท้ังสิ้น ๖ สาขา/๖ประเทศ ๒) แนวทางการดําเนินงาน ๓) เงินทุนและการจัดตั้งเครือขายผูเชี่ยวชาญ ท้ังนี้  
ฝายไทยจะเสนอประเทศสมาชิก ทําหนาท่ีบทบาทนํา (Lead Country) ในสาขาความรวมมือเรียงตามลําดับ ไดแก 
(1) สาขาท่ี ๒ ดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (2) สาขาที่ ๖ ดานความรวมมือแมน้ําขามพรมแดนและการแลกเปลี่ยนขอมูล (3) สาขาที่ ๑ 
ดานการพัฒนาทรัพยากรน้ําท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  ประธาน กนช. ส่ังการเพ่ิมเติม  ใหพิจารณาใหครอบคลุมทุกดาน และสรางการรับรู 
กับประชาชนใหท่ัวถึง   
  มติท่ีประชุม  รับทราบ  

1. การจัดทําแผนปฏิบัติการ 5 ป สาขาทรัพยากรน้ํา (พ.ศ.2561-2565) ซ่ึงมีสาระสําคัญ
และขอบเขตการดําเนินความรวมมือเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 5 ป ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง - ลานชาง  
(พ.ศ.2561-2565) ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในการประชุม เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2561  

๒.  การเลือกสาขาความรวมมือ ซ่ึงไทยจะเสนอประเทศสมาชิกทําหนาท่ีบทบาทผูนํา 
(Lead Country) 

3.  มอบสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนเจาภาพและดําเนินการตอไป 
   

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


