
ตารางสรุปเรื่องเสนอเข้าคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ปี 2558 – 2562 
 

การประชมุ กนช. ประเด็นส้าคัญในการประชุม เสนอ ครม. เพ่ือทราบ 
ครั งท่ี 1/2558 
วันที่ 22 กรกฎาคม 
2558 

เรื่องเพ่ือทราบ มี  5 เรื่อง 
1. ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ท่ี 185/2558 ลงวันท่ี 15 กรกฎำคม 

2558 แต่งตั้งคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ โดยมี
นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกรรมกำร รองนำยกรัฐมนตรี 5 ท่ำน เป็น
รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำร ประกอบด้วยรัฐมนตรี หัวหนำ้
ส่วนรำชกำร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนคณะกรรมกำรลุม่น้ ำหรือองค์กร
ผู้ใช้น้ ำ อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำเปน็กรรมกำรและเลขำนุกำร โดยมี
รำยละเอียดและอ ำนำจหน้ำที่ตำมค ำสั่ง 

2. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 7 พฤษภำคม 2558 เรื่อง แผนยุทธศำสตร์
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ (ปี พ.ศ. 2558-2569) 

3. กำรส่งมอบแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน้ ำของ
ประเทศ และสรุปกำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ ำ ปี 2557 - 2569 (ข้อมลู ณ วันที่ 19 
กรกฎำคม 2558) 

4. สถำนกำรณ์น้ ำและกำรแกไ้ขปัญหำในช่วงที่ผ่ำนมำ 
5. ข้อสั่งกำรของประธำน กนช. 6 เรือ่ง 

มติท่ีประชุม : รับทรำบ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา มี 9 เรื่อง  
1. กำรเสนอแนวทำงแก้ไขปญัหำภยัแล้ง โดยกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์
2. กำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน้ ำ 
3. กำรแต่งตั้งผู้แทนกลุ่มต่ำง ๆ ในคณะกรรมกำรลุม่น้ ำซึ่งพ้นจำก

ต ำแหน่งตำมวำระ 
4. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำน้ ำอุปโภคบริโภคพื้นที่กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
5. รำยงำนสรุปข้อเสนอแผนกำรด ำเนินงำนปรับปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรระบำยน้ ำพื้นท่ีฝัง่ตะวันตกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำลงสู่
แก้มลิงมหำชัย-สนำมชัย ในภำพรวมแบบบูรณำกำร (กปร.แจ้งผล
กำรศึกษำ) 

6. ข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรี เรื่อง ผลกำรติดตำมโครงกำรของมลูนิธิปิด
ทองหลังพระ สืบสำนแนวพระรำชด ำริพื้นที่จังหวัดน่ำน 

7. งำนเร่งด่วนท่ีเสนอ กนช. พิจำรณำให้ควำมเห็น 
8. คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงคมนำคม ร่วมกับคณะกรรมกำร

ทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ พิจำรณำแนวทำงกำรจัดท ำระบบกักเก็บน้ ำ
และกำรส่งน้ ำควบคู่กับกำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงพิเศษ
ระหว่ำงเมือง จ ำนวน 3 โครงกำร 

9. กำรใช้น้ ำประปำของกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักกำร 
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การประชมุ กนช. ประเด็นส้าคัญในการประชุม เสนอ ครม. เพ่ือทราบ 
ครั งท่ี 1/2559 
วันที่ 11 มกราคม 
2559 

เรื่องเพ่ือทราบ มี 7 เรื่อง 
1. กำรติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำร

บริหำรจดักำรทรัพยำกรน้ ำ 
2. สรุปเรื่องที่คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติเสนอควำมเห็นเพื่อ

ประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตร ี
3. กรอบกำรด ำเนินงำนของคณะอนกุรรมกำรฯ 
4. กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในภำค

เกษตรและชนบท 
5. กำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรน้ ำในภำวะวิกฤตโดยรักษำ

ระบบนิเวศในพื้นที่ลุม่น้ ำ 
6. ควำมตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือเพือ่กำรพัฒนำลุ่มแม่น้ ำโขงอย่ำงยั่งยนื 

(1995 Mekong Agreement) 
7. ข้อสั่งกำรของประธำน กนช. 4 เรือ่ง 

มติท่ีประชุม : รับทรำบ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา มี 7 เรื่อง  
1. กำรเตรียมกำรเพื่อรับสถำนกำรณภ์ัยแล้ง ปี 2559 

1) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำในพ้ืนท่ีวิกฤติ (ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ) 
2) กำรเตรียมกำรเรื่องแก้ไขปัญหำน้ ำอุปโภค บริโภค และ

กำรเกษตร" 
2. กำรวำงแผนเพิ่มน้ ำต้นทุนโครงกำรขนำดใหญ่หรือโครงกำรผันน้ ำ 

1) โครงกำรเพิม่ต้นทุนน้ ำเขื่อนภมูิพล 
2) โครงกำรเพิม่น้ ำต้นทุนลุ่มน้ ำโขง-ชี-มูล 

- โครงกำรเพิม่น้ ำต้นทุนลุ่มน้ ำโขง-ชี-มูล 
- กำรผันน้ ำโขงต่ำง ๆ 

3. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทำงกำรจัดท ำระบบกำรเก็บน้ ำและกำรส่ง
ควบคู่กับกำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง 
จ ำนวน 3 โครงกำร 

4. กำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำที่เกี่ยวกับต่ำงประเทศ 
1) กำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชำยแดนไทย-เมียนมำร์ (แม่น้ ำสำย, 

แม่น้ ำเมย) 
2) กำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชำยแดนไทย-กัมพูชำ : (ล ำน้ ำห้วยพรม

โหด) 
5. ควำมตกลงรับควำมช่วยเหลือแบบให้เปล่ำจำกธนำคำรพัฒนำเอเชีย 

Community Based-Flood Risk Management and Response 
in Chao Phraya Basin 

6. ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงฟ้ืนฟู
แหล่งน้ ำ 

7. ร่ำงข้อตกลงโครงกำร Technical Assistance of Sewage 
Technology in Collaboration with Public and Private 
Sectors in Thailand ระหว่ำงองค์กำรน้ ำเสียกับหน่วยงำนระบำยน้ ำ
ของประเทศญี่ปุ่น 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักกำร 
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การประชมุ กนช. ประเด็นส้าคัญในการประชุม เสนอ ครม. เพ่ือทราบ 
ครั งท่ี 2/2559 
วันที่ 20 เมษายน 
2559 

เรื่องเพ่ือทราบ มี 5 เรื่อง 
มติท่ีประชุม : รับทรำบ 

1. สถำนกำรณ์น้ ำและกำรคำดกำรณ ์
2. กำรจัดกำรน้ ำในต่ำงประเทศ (ประเทศสิงคโปร์ และประเทศ

อิสรำเอล) 
3. แผนและผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรน้ ำ ปี 2557-2559 และกรอบกำรด ำเนินงำนในปี 2560 
4. ประชำรัฐ : บริหำรจดักำรทรัพยำกรน้ ำชุมชนตำมแนวพระรำชด ำรสิู่

ควำมยั่งยืน 
5. ข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีในฐำนะประธำนกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำ

แห่งชำติ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา มี 6 เรื่อง  
1. กำรปรับแผน (เพิ่มเตมิ) ภำยใตย้ทุธศำสตร์กำรบรหิำรจดักำร

ทรัพยำกรน้ ำ 
1) โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูอ่ำงเก็บน้ ำหมู่บ้ำนสนับสนุนน้ ำอุปโภค 

บริโภค 
2) โครงกำรระบบกระจำยน้ ำจำกแหล่งน้ ำเดิม (สูบน้ ำด้วยพลังงำน

แสงอำทิตย์) 
2. แนวทำงกำรพิจำรณำใช้ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ มำตรำ 

44 
3. โครงกำรผันน้ ำหลำกลุม่น้ ำเจ้ำพระยำตอนลำ่ง 

1) โครงกำรบำงบำล - บำงไทร 
2) โครงกำรปรับปรุงระบบชลประทำนเจ้ำพระยำฝั่งตะวันออก

ตอนล่ำง 
3) กำรพัฒนำทำงระบำยน้ ำหลำก 2 โครงกำรย่อย คือ โครงกำร

ปรับปรุงคลองชัยนำท - ป่ำสัก และโครงกำรก่อสร้ำงคลอง
ระบำยน้ ำหลำกแนวใหม่ แม่น้ ำป่ำสัก - อ่ำวไทย 

4) โครงกำรพัฒนำทำงระบำยน้ ำควบคู่ถนนวงแหวน 
รอบที่ 3 

4. โครงกำรบรรเทำอุทกภยัเขตเศรษฐกิจเมืองสุโขทัย 
5. โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำและกำรเพิ่มประสิทธิภำพแหล่งน้ ำ 
6. กำรเช่ือมโยงและท ำงำนร่วมกันระหว่ำงคลังข้อมูลน้ ำและภมูิอำกำศ

แห่งชำติ และคณะกรรมกำรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักกำร 

 

ครั งท่ี 3/2559 
วันที่ 1 กรกฎาคม 
2559 

เรื่องเพ่ือทราบ มี 7 เรื่อง 
1. สถำนกำรณ์น้ ำและกำรเตรยีมควำมพร้อมในฤดูฝน 

1) กรมอุตุนิยมวิทยำและสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำและ
กำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) รำยงำนกำรคำดกำรณส์ถำนกำรณ์
ฝนและสถำนกำรณ์น้ ำ 

2) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำขนำดใหญ ่
3) กำรเตรียมรับสถำนกำรณ์ในพื้นทีก่รุงเทพมหำนคร 

2. แนวทำงแก้ไขปัญหำภัยแล้ง น้ ำท่วม และกำรฟื้นฟูป่ำไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ ำยม  
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การประชมุ กนช. ประเด็นส้าคัญในการประชุม เสนอ ครม. เพ่ือทราบ 
3. ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบรหิำรจดักำรทรัพยำกรน้ ำ 

ปี 2557-2559 (12 กิจกรรม) 
4. ผลกำรด ำเนินงำนบรูณำกำรขุดลอกแหล่งน้ ำ 

1) ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรบรูณำกำรกำรขุดลอกแหล่งน้ ำตำมมติ 
ครม. เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2559 

2) ผลกำรด ำเนินกำรฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนำบึงบอระเพ็ด" 
5. ผลกำรหำรือกำรขอควำมร่วมมือขอใช้พื้นที่ป่ำส ำหรับโครงกำรพัฒนำ

แหล่งน้ ำ ระหว่ำงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

6. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 16 พฤษภำคม 2559 เรื่อง โครงกำร
ศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำระหวำ่ง
ประเทศ จ ำนวน 3 โครงกำร 

7. กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจำกแผ่นดินไหว 
(เขื่อนศรีนครินทร์) 

มติท่ีประชุม : รับทรำบ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา มี 2 เรื่อง  
1. แผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ เพิ่มเติม ปี 2559 
2. แนวทำงฟื้นฟูเขำหัวโล้น จังหวัดนำ่น 

1) พื้นที่เขำหัวโล้น กรณีจังหวัดน่ำน และน้ ำอุปโภคบรโิภคบนภูเขำ 
2) ไร่อ้อยท้ังระบบ 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักกำร 
 

ครั งท่ี 4/2559 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 
2559 

เรื่องเพ่ือทราบ มี 5 เรื่อง 
1. รำยงำนสถำนกำรณ์น้ ำ กำรเตรียมกำรเพื่อรองรับสถำนกำรณ์น้ ำ 

ควำมช่วยเหลือด้ำนอุทกภัยและกำรวำงแผนรองรับสถำนกำรณ์ฤดู
แล้ง 2559-2560 

2. "ผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรน้ ำ 
1) โครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน้ ำ ปี 

2558-2559 
2) ผลกำรด ำเนินงำนบรูณำกำรขุดลอกแหล่งน้ ำ 

3. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมมติ กนช. 
1) กำรเช่ือมโยงข้อมลูแหล่งน้ ำ (สทอภ.(GISTDA)) 
2) กำรฟื้นฟูป่ำต้นน้ ำจังหวัดน่ำน (เขำหัวโล้น) 
3) รำยงำนสถำนภำพควำมก้ำวหน้ำกำรขอใช้พื้นที่ส ำหรับโครงกำร

พัฒนำแหล่งน้ ำ จ ำนวน 5 กลุม่โครงกำร 
4. กำรเตรียมแผนงำนบรรเทำอุทกภยัลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำตอนล่ำง 

- เจ้ำพระยำฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 7 แผนงำน 
- เจ้ำพระยำฝั่งตะวันตกตอนล่ำง 2 แผนงำน 

5. กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ THA2017 International 
Conference on Water Management and Climate Change 
Towards Asia's Water-Energy-Food Nexus 

มติท่ีประชุม : รับทรำบ 
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การประชมุ กนช. ประเด็นส้าคัญในการประชุม เสนอ ครม. เพ่ือทราบ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา มี 8 เรื่อง  
1. โครงกำรเพิม่น้ ำต้นทุนเขื่อนภมูิพล 
2. แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน้ ำในลุม่น้ ำและ

แผนปฏิบัติกำร ปี 2561  
3. กำรปรับแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ (พ.ศ. 

2558-2569) ให้สอดคล้องกับรำ่งกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. โครงกำรพัฒนำอ่ำงเก็บน้ ำขนำดใหญ ่
1) โครงกำรวังหีบ อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัด

นครศรีธรรมรำช 
2) โครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำยำงนำดี จังหวัดชัยภูมิ และบ้ำนละหำนค่ำย 

ต ำบลโคกสะอำด อ ำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูม ิ
5. กำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำในพ้ืนที่ 

6 ต ำบลของอ ำเภอท่ำหลวง จังหวัดลพบุร ี
6. ขอยกเลิกรำยกำร และเปลี่ยนแปลงสถำนท่ีด ำเนินงำน และขยำย

ระยะเวลำด ำเนินกำร กำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ
บำดำลเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำอุปโภคบริโภคภำยใต้แผน
ยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 

7. ศูนย์ข้อมูลน้ ำแห่งชำต ิ
8. ข้อเสนอแนะและข้อสั่งกำรประธำนคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำ

แห่งชำติ 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักกำร 
 

ครั งท่ี 1/2560 
วันที่ 3 พฤษภาคม 
2560 

เรื่องเพ่ือทราบ มี 7 เรื่อง 
1. ผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรน้ ำ 

1) โครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน้ ำ ปี 
2558 2559 

2) โครงกำรบรูณำกำรกำรขดุลอกแหล่งน้ ำตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 16 พฤษภำคม 2559" 

2. สรุปเรื่องที่คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติเสนอควำมเห็นเพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี ปี 2559 และปี 2560 
(เดือนมกรำคม - เดือนมีนำคม 2560) 

3. ร่ำงพระรำชบญัญัติทรัพยำกรน้ ำ พ.ศ. .... 
4. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 21 มนีำคม 2560 เรื่อง กำรจดัท ำชุด

ข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรจดักำรน้ ำท้ังระบบเพื่อใช้ในกำรสรำ้ง
กำรรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชำชน 

5. สถำนภำพควำมกำ้วหน้ำกำรขอใช้พื้นที่ป่ำส ำหรับโครงกำรพัฒนำ
แหล่งน้ ำ 5 กลุม่โครงกำร 

6. กำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรและกลไกกำรบริหำรจัดกำร 
ทรัพยำกรน้ ำ 

7. เรื่องสิ่งกีดขวำงทำงน้ ำภำคใต้ 111 แห่ง 
มติท่ีประชุม : รับทรำบ 
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การประชมุ กนช. ประเด็นส้าคัญในการประชุม เสนอ ครม. เพ่ือทราบ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา มี 13 เรื่อง  
1. สถำนกำรณ์น้ ำและกำรเตรยีมกำรเพื่อรองรับสถำนกำรณ์น้ ำ 

1) รำยงำนสภำพภูมิอำกำศและกำรคำดกำรณ์ในอนำคต 
2) สถำนกำรณ์น้ ำในปัจจุบันและกำรบริหำรจดักำรน้ ำฤดูฝน ปี 

2560 
2. ระบบภมูิสำรสนเทศเพื่อกำรวิเครำะห์และก ำหนดยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำพ้ืนท่ีลุ่มน้ ำของประเทศ 
3. ศูนย์ข้อมูลน้ ำแห่งชำต ิ
4. ควำมก้ำวหน้ำแผนงำนโครงกำรบรรเทำอุทกภัยในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ 
5. ขอควำมเห็นชอบขยำยระยะเวลำด ำเนินกำรและขยำยกรอบวงเงิน

โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ จ ำนวน 4 โครงกำร ของกรม
ชลประทำน 

6. ขอควำมเห็นชอบขยำยระยะเวลำด ำเนินกำร และกำรใช้จ่ำย
งบประมำณโครงกำรเงินกู้เพ่ือกำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรน้ ำและระบบขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน : มำตรกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 

7. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรกลั่นกรองแผนงำนบูรณำกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 

8. กำรปฏิรปูกำรบริหำรจดักำรแหล่งน้ ำชุมชนทั่วประเทศ 
9. โครงกำรปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ ำ (ควำมร่วมมือกองทัพบก - มูลนิธิ

อุทกพัฒน์) ประจ ำปี 2560 
10. โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำธรรมชำตขินำดใหญ ่
11. โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ 

1) โครงกำรบรรเทำอุทกภยัเมืองนครศรีธรรมรำชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำร ิ

2) โครงกำรประตรูะบำยน้ ำศรสีองรกั อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย 
12. โครงกำรไฟฟ้ำพลังน้ ำสตึงนัม ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภำคตะวันออก 
13. กำรทบทวนและปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ ำตำมภำรกจิ 

ถ่ำยโอน 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักกำร 
 

ครั งท่ี 1/2561 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2561 

เรื่องเพ่ือทราบ มี  3 เรื่อง  
1. กำรแต่งตั้ง กนช. และกรอบกำรด ำเนินงำน ปี 2561 
2. กำรด ำเนินงำนของ กนช. และผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำของประเทศ (พ.ศ. 2557 - 2560) 
3. กำรเตรียมกำรเพื่อรองรับสถำนกำรณ์น้ ำ ปี 2561 

มติท่ีประชุม : รับทรำบ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา มี 6 เรื่อง  
1. แนวทำงกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ และ

คณะอนุกรรมกำร 
2. แผนงำนและงบประมำณกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 

ครม. รับทรำบแล้วเมื่อ
วันท่ี 13 กุมภำพันธ์ 
2561 



~ 7 ~ 
 

การประชมุ กนช. ประเด็นส้าคัญในการประชุม เสนอ ครม. เพ่ือทราบ 
3. กำรบริหำรจัดกำรน้ ำและแนวทำงกำรพัฒนำเพื่อรองรับระเบียง

เศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) 
4. โครงกำรบรรเทำอุทกภยัเมืองชัยภมูิ จังหวัดชัยภูมิ 
5. โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำแบบบูรณำกำร พื้นที่ 6 ต ำบล อ ำเภอท่ำ

หลวง จังหวัดลพบุร ี
6. ขอควำมเห็นชอบขยำยระยะเวลำกำรด ำเนินงำนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณและโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณโครงกำรเงินกู้
เพื่อกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและระบบขนส่งทำง
ถนน ระยะเร่งด่วน มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ของ
โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพือ่แก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำ
อุปโภคบรโิภคประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2558 (เพิม่เตมิ) 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักกำร 
ครั งท่ี 2/2561 
วันที่ 21 พฤษภาคม 
2561 

เรื่องเพ่ือทราบ มี  4 เรื่อง  
1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรน้ ำ/กำรด ำเนินงำนตำมมติ กนช. และข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรี/
ควำมก้ำวหน้ำแผนงำนโครงกำรที่เสนอใน ครม.สัญจร และงำนนโยบำยที่
นำยกรัฐมนตรี และรองนำยกรัฐมนตรีลงพื้นที่ 

2. ควำมก้ำวหนำ้ (รำ่ง) พระรำชบญัญตัิทรัพยำกรน้ ำ พ.ศ. .... 
3. ปฏญิญำระดับรฐัมนตรีในกำรประชุมน้ ำโลก และปฏญิญำเสยีมรำฐ 
4. แผนกำรบริหำรจดักำรน้ ำในฤดูฝนป ี2561 

มติท่ีประชุม : รับทรำบ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา มี 5 เรื่อง  
1. กำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำร และงบประมำณ 

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำทั้งระบบ 
2. แผนงำนโครงกำรขนำดใหญ่และโครงกำรส ำคัญ ปี 2562 –  2565  
3. โครงกำรระบบกระจำยน้ ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์  จั งหวั ด

หนองบัวล ำภู 
4. กำรปรับปรุงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรน้ ำ พ.ศ. 2550 
5. กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและองค์กรระหว่ำงประเทศ 

ด้ำนนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักกำร 

ครม. รับทรำบแล้ว 
เมื่อวันท่ี 12 มิถุนำยน 
2561 

ครั งท่ี 3/2561 
วันที่ 14 กันยายน 
2561 

เรื่องเพ่ือทราบ มี  4 เรื่อง  
1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนคณะอนกุรรมกำรภำยใต้ กนช. ทั้ง 4 คณะ 

ได้แก ่
- คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรอง วิเครำะห์โครงกำรและติดตำม

ประเมินผล กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน้ ำ 
- คณะอนุกรรมกำรยุทธศำสตร์กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน้ ำ 
- คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนโครงกำรขนำดใหญ่และโครงกำร

ส ำคัญ 

ครม. รับทรำบแล้ว 
เมื่อวันท่ี 30 ตลุำคม 
2561 
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การประชมุ กนช. ประเด็นส้าคัญในการประชุม เสนอ ครม. เพ่ือทราบ 
- คณะอนุกรรมกำรวิเครำะหต์ิดตำมสถำนกำรณ์และ 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 
2. ควำมก้ำวหน้ำแผนงำนโครงกำรทีเ่สนอ ใน ครม.สญัจร และงำน

นโยบำยที่นำยกรัฐมนตรี และรอนำยกรัฐมนตรีลงพื้นที ่
3. ควำมก้ำวหน้ำกำรปรับปรุงระเบยีบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำร

บริหำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ พ.ศ. .... 
4. ควำมก้ำวหน้ำ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ ำ พ.ศ. .... 

มติท่ีประชุม : รับทรำบ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา มี 2 เรื่อง 
1. แผนงำนโครงกำรขนำดใหญ่และโครงกำรส ำคัญ 

จ ำนวน 7 โครงกำร ได้แก ่
1) โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงคร์ะบำยน้ ำคลองทวีวัฒนำ บริเวณคอขวด 
2) โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงคร์ะบำยน้ ำคลองแสนแสบ จำกอุโมงค์

ระบำยน้ ำคลองแสนแสบและคลองลำดพร้ำวถึงบริเวณซอย
ลำดพร้ำว 130 

3) โครงกำรคลองระบำยน้ ำ บำงบำล-บำงไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

4) โครงกำรประตรูะบำยน้ ำล ำน้ ำพุง - น้ ำก่ ำอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ จังหวัดสกลนคร 

5) โครงกำรประตรูะบำยน้ ำบ้ำนก่อ พร้อมระบบส่งน้ ำ จังหวัด
สกลนคร 

6) โครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำล ำสะพุงอันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ  
จังหวัดชัยภูม ิ

7) โครงกำรส ำรวจควำมสูงภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) 
ระยะที่ ๒ 

2. กำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำต ิ
มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักกำร 

ครั งท่ี 4/2561 
วันที่ 19 ธันวาคม 
2561 

เรื่องเพ่ือทราบ มี  4 เรื่อง  
1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนคณะอนกุรรมกำรภำยใต้ กนช. ทั้ง 4 คณะ 
2. ควำมก้ำวหน้ำแผนงำนโครงกำรทีเ่สนอในคณะรัฐมนตรีสญัจร และ

งำนนโยบำยที่นำยกรัฐมนตรี และรองนำยกรัฐมนตรีลงพื้นที ่
3. กำรขับเคลื่อนแผนงำนโครงกำรขนำดใหญ่และโครงกำรส ำคัญ 
4. กำรมอบหมำยผู้แทนส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำแห่งชำติ เป็นกรรมกำร

และเลขำนุกำร คณะกรรมกำรลุ่มน้ ำ  
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรบริหำรทรัพยำกรน้ ำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2561 

มติท่ีประชุม : รับทรำบ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา มี 5 เรื่อง 
1. แผนงำนโครงกำรขนำดใหญ่และโครงกำรส ำคัญ จ ำนวน 2 โครงกำร 

ได้แก ่
1) โครงกำรอุโมงค์ระบำยน้ ำใต้คลองเปรมประชำกร 

กรุงเทพมหำนคร  

ครม. รับทรำบแล้ว 
เมื่อวันท่ี 15 มกรำคม 
2562 
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การประชมุ กนช. ประเด็นส้าคัญในการประชุม เสนอ ครม. เพ่ือทราบ 
2) โครงกำรปรับปรุงคลองยม-น่ำน จ.สุโขทัย  

2. (ร่ำง) แผนแม่บทกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน้ ำ 20 ป ี
3. หลักเกณฑ์และแนวทำง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร เพื่อรองรับ (ร่ำง) แผน

แม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 20 ปี 
4. กำรทบทวนกำรแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ ำที่เหมำะสมส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรน้ ำและผลกระทบกำรแบ่งพืน้ที่ลุ่มน้ ำ 
5. แผนปฏิบัติกำร ๕ ปี สำขำทรัพยำกรน้ ำ ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๒ ภำยใต้

กรอบควำมร่วมมือแม่โขง-ล้ำนช้ำง (Five-years Action Plan for 
Mekong-Lancang Water Resources Cooperation) 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักกำร 
ครั งท่ี 1/2562 
วันที่ 11 มีนาคม 2562 

เรื่องเพ่ือทราบ มี  5 เรื่อง  
1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนคณะอนกุรรมกำรภำยใต้ กนช. ทั้ง 4 คณะ 
2. ควำมก้ำวหน้ำแผนงำนโครงกำรทีเ่สนอในคณะรัฐมนตรีสญัจร และ

งำนนโยบำยที่นำยกรัฐมนตรีลงพืน้ท่ี 
3. รำยงำนแผนและผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรลุม่น้ ำ 
4. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรจดัท ำกฎหมำยล ำดับรอง และกำรแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ กลั่นกรองข้อกฎหมำยเกีย่วกับทรัพยำกร
น้ ำ 

5. กำรจัดงำนวันน้ ำโลกและสัปดำห์อนุรักษ์ทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 22 
มีนำคม 2562 

มติท่ีประชุม : รับทรำบ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา มี 1 เรื่อง 
1. แผนงำนโครงกำรขนำดใหญ่และโครงกำรส ำคัญ จ ำนวน 4 โครงกำร 

ได้แก่  
1) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน้ ำ ป้องกันน้ ำท่วม และบ ำบัด

น้ ำเสียคลองเปรมประชำกร 
2) โครงกำรป้องกันและบรรเทำอุทกภัยเมืองชุมพร  

(ลุ่มน้ ำคลองชุมพร)   
3) กำรฟื้นฟูบึงรำชนก จังหวัดพิษณุโลก 
4) กำรฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักกำร 

ครม. รับทรำบแล้ว 
เมื่อวันท่ี 2 เมษำยน 
2562 

ครั งท่ี 2/2562 
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่องเพ่ือทราบ มี  4 เรื่อง  
1. ผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติที่ผ่ำนมำ 

(1) กำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน้ ำ ปี 
2561 – 2562 

(2) ควำมก้ำวหน้ำแผนงำนโครงกำรทีเ่สนอในคณะรัฐมนตรีสญัจร งำน
นโยบำยที่นำยกรัฐมนตรีลงพื้นที่ และงำนนโยบำยที่แก้ไขปญัหำ
เร่งด่วน 

2. กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรและผลกำรด ำเนินงำน 
3. โครงกำรไฟฟ้ำพลังน้ ำเขื่อนปำกลำย สปป.ลำว ตำมระเบียบปฏิบัติ เรื่อง กำร

แจ้ง กำรปรึกษำ หำรือลว่งหนำ้และข้อตกลง (ส ำนกัเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
แม่น้ ำโขงแห่งชำตไิทย (TNMC)) 

ครม. รับทรำบแล้ว 
เมื่อวันท่ี 24 กันยำยน 
2562 
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การประชมุ กนช. ประเด็นส้าคัญในการประชุม เสนอ ครม. เพ่ือทราบ 
4. ผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรลุ่มน้ ำ 

มติท่ีประชุม : รับทรำบ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา มี 5 เรื่อง 
1. แผนงำนโครงกำรขนำดใหญ่และโครงกำรส ำคัญ จ ำนวน 3 โครงกำร 

(1) โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำ ปี 2561 ของกำรประปำส่วนภูมิภำค 
(เพิ่มเติม) 

(2) โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงคร์ะบำยน้ ำคลองพระยำรำชมนตรี จำกคลอง
ภำษีเจรญิถึงคลองสนำมชัย ของกรุงเทพมหำนคร 

(3) โครงกำรบรรเทำอุทกภยัพื้นท่ีลุ่มน้ ำเพชรบุรีตอนล่ำง จังหวัด
เพชรบุรี ของกรมชลประทำน 

2. แผนปฏิบตัิกำรภำยใต้แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรน้ ำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

3. ร่ำง กฎหมำยล ำดับรองซึ่งออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ ำ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

4. กำรเขำ้เปน็สมำชิกสภำน้ ำแห่งเอเชีย (Asia Water Council: AWC) 
5. หน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติตำม

พระรำชบญัญตัิทรัพยำกรน้ ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกำรให้ควำมเหน็ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำต่อคณะรัฐมนตร ี

มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักกำร 
 

* กำรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมกำรแม่น้ ำโขงแห่งชำติไทยที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี ครม. มีมตเิห็นชอบแล้วเมื่อวันท่ี  
29 มกรำคม 2562 


