
 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (กนช.) ครั งที่ 2/2562 
วันพฤหัสบดีที ่12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.  

ณ ห้องประชุม 301 ชั น 3 ตกึบัญชาการ 1 ท้าเนียบรฐับาล 
------------------------------------------ 

 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (กนช.) ครั งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 พร้อมด้วยนายช้านิ ศักดิเศรษฐ์ 
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ให้ท้าหน้าที่เป็น 
รองประธานฯ  นายสมเกียรติ ประจ้าวงษ์ เลขาธิการส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติ กรรมการรวมจ้านวน 23 คน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 12 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม 
มีการพิจารณาและรับทราบเรื่องต่าง ๆ พร้อมทั งได้มอบนโยบายและข้อสั่งการ รายละเอียดดังนี  
 1. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 4 เรื่อง 
 (1) ผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติที่ผ่านมา 

(1.1) การด้าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ปี 2561-
2562  กนช. เห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ๒๐ ปี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561  
และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๘๐) เมื่อวันที่ 
18 มิถุนายน 2562 ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (สทนช.) ได้ปรับปรุงตามความเห็นของส้านักงบประมาณ 
กระทรวงคมนาคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
เห็นชอบแล้ว คาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเดือนกันยายน ๒๕๖๒  ฝ่ายเลขานุการ กนช. ได้สรุป 
ผลการด้าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี วัด ทั ง 6 ด้าน ของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ๒๐ ปี  
ช่วงระยะ 5 ปี (2561-2565) มีผลการด้าเนินงานปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ได้ดังนี  

ด้านที่ ๑ การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา
หมู่บ้าน เป้าหมาย 5,472 แห่ง ด้าเนินการแล้วร้อยละ 34  การขยายเขต/เพ่ิมเขตจ่ายน ้า เป้าหมาย 2,570 แห่ง 
ด้าเนินการแล้วร้อยละ 18 ส่วนแผนระบบประปาเมืองหลัก/พื นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว เป้าหมาย 55 แห่ง 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด้าเนินการ  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านที่ ๒ การสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต ด้าเนินการตามกลยุทธ์แล้ว 
ได้ปริมาณน ้าเพ่ิมขึ น ได้แก่ การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน ้าในพื นที่เกษตรน ้าฝน เป้าหมาย 2,701 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ด้าเนินการแล้วร้อยละ 5  การพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน ้า เป้าหมาย 28 ล้านลูกบาศก์เมตร  
ด้าเนินการแล้ว ร้อยละ 55  การพัฒนาแหล่งน ้าชุมชน เป้าหมาย 1 ล้านลูกบาศก์เมตร  ด้าเนินการแล้วร้อยละ 35 
การพัฒนาสระน ้าในไร่นา เป้าหมาย 301 ล้านลูกบาศก์เมตร ด้าเนินการแล้วร้อยละ 21 การพัฒนาน ้าบาดาล 
เพ่ือการเกษตร เป้าหมาย 186 ล้านลูกบาศก์เมตร ด้าเนินการแล้วร้อยละ 7  การพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า/อาคารบังคับน ้า/
ระบบส่งน ้าใหม่ เป้าหมาย 1,140 ล้านลูกบาศก์เมตร ด้าเนินการแล้วร้อยละ 15  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
อุตสาหกรรม   

ด้านที่  ๓ การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย  ได้แก่ ปรับปรุงล้าน ้าธรรมชาติ 
เป้าหมาย จ้านวน 499 แห่ง ด้าเนินการแล้วร้อยละ 2 ระบบป้องกันชุมชนเมือง เป้าหมาย 153 แห่ง ปัจจุบันอยู่
ระหว่างด้าเนินการ เขื่อนป้องกันตลิ่ง เป้าหมาย จ้านวน 539 แห่ง ด้าเนินการแล้วร้อยละ 2 โดยมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงคมนาคม  
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ด้านที่ ๔ การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า ได้แก่ ระบบบ้าบัดที่
ก่อสร้างใหม่ เป้าหมายจ้านวน  100 แห่ง ด้าเนินการแล้วร้อยละ 4 ระบบบ้าบัดที่เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเดิม 
เป้าหมายจ้านวน 34 แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างด้าเนินการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม 

ด้านที่  ๕  การอนุ รักษ์ฟื้ นฟู สภาพป่ าต้นน ้ าที่ เสื่ อมโทรมและป้องกัน 
การพังทลายของดิน ได้แก่ การฟ้ืนฟูป่าต้นน ้า ด้าเนินการได้ 60,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8 การป้องกันและ 
ลดการชะล้างพังทลายของดิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท้าแผน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านที่ ๖ การบริหารจัดการ มีการด้าเนินงานแล้ว ได้แก่ การจัดท้ากฎหมาย 
ด้านการบริหารจัดการน ้า  ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท้าร่างกฎหมายล้าดับรอง  การจัดท้าแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า 20 ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศราชกิจจานุเบกษา และการถ่ายทอดเป็นแผนในระดับลุ่มน ้า   
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท้าระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
DSS และ Big Data และการศึกษาวิจัย พัฒนาแนวทางการจัดการน ้า มีการศึกษา SEA จ้านวน 5 ลุ่มน ้า และ 
แผนหลักการบริหารจัดการน ้า 3 กลุ่มลุ่มน ้า 
 มติที่ประชุม รับทราบผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า ปี 2561-2562 
 ข้อสั่งการประธาน  แผนงาน/โครงการที่ยังไม่มีความก้าวหน้า ให้หน่วยงาน       
ที่รับผิดชอบไปเร่งรัดการด้าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านที่ 3 การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 
ได้แก่ เขื่อนป้องกันตลิ่ง และด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า ได้แก่ การพัฒนาระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย หากจ้าเป็นต้องของบประมาณ ให้พิจารณาน้าเสนอและให้ สทนช. ติดตามผลการด้าเนินงานต่อไปด้วย 

 (1.๒) ความก้าวหน้าแผนงานโครงการที่เสนอในคณะรัฐมนตรีสัญจร และงานนโยบาย 
ทีน่ายกรัฐมนตรีลงพื นที่  สทนช. ได้สรุปความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ตั งแต่
เดือนสิงหาคม 2560 รวมจ้านวน 28 ครั ง เสนอแผนงานโครงการแล้ว 1,044 โครงการ วงเงินรวม 72,775 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่อยู่ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน ตามล้าดับ  
   การลงพื นที่ของนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดพิษณุโลก ได้สั่งการให้ สทนช. จัดท้าแผน
โครงการพื นที่ลุ่มต่้าเพ่ิมเติม เพ่ือควบคุมปริมาณน ้าช่วงฤดูฝนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง  ซึ่งกรมชลประทานได้ศึกษาไว้แล้ว 
69 พื นที่ในลุ่มน ้ายม-น่านตอนล่าง มีศักยภาพสามารถด้าเนินการได้ และการอนุมัติให้ใช้งบกลาง และปรับแผน
เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วน  เมื่อคราวตรวจราชการในพื นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  สุรินทร์-บุรีรัมย์ พิษณุโลก-
สุโขทัย ขอนแก่น และยโสธร-อุบลราชธานี  
   สรุปแผนงานโครงการ 1,044 โครงการ ได้รับงบประมาณปี 2561-2562 แล้ว 
จ้านวน 563 โครงการ เสนอขอตั งงบประมาณในปี 2563 จ้านวน 222 โครงการ ส่วนโครงการที่ เหลือ  
259 โครงการ พร้อมบรรจุเข้าแผนเพ่ือเสนอขอตั งงบประมาณ ปี 2564-2565  
  มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าแผนงานโครงการที่เสนอคณะรัฐมนตรีสัญจร  
งานนโยบายที่นายกรัฐมนตรีลงพ้ืนที่ และงานนโยบายที่แก้ปัญหาเร่งด่วน โดยให้ สทนช. บูรณาการหน่วยงาน 
และรายงานผลให้ สทนช. ทราบทุกวันที่ 9 ของเดือน 

 (2) การแต่งตั งคณะอนุกรรมการ และผลการด้าเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการขนาดใหญแ่ละโครงการส้าคัญ และคณะอนุกรรมการอ้านวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
 (2.1) การแต่งตั งคณะอนุกรรมการฯ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561  
ประธานกรรมการ กนช. เห็นชอบและได้ลงนามแต่งตั ง ดังนี  
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 (1) ค้าสั่ ง กนช. ที่  3/2562 ลงวันที่  23 สิ งหาคม 2562 เรื่อง แต่ งตั ง
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ประกอบด้วย ๒ คณะ 
  (๑.๑)  คณะที่  ๑ คณะอนุกรรมการอ้านวยการด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า องค์ประกอบจ้านวน ๒๘ คน โดยมีรอง นรม.ที่ก้ากับดูแล สทนช. เป็นประธาน เลขาธิการ สทนช. 
เป็นรองประธาน และรองเลขาธิการ สทนช. ที่ได้รับมอบหมาย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
  (๑.๒)  คณะที่ ๒ คณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า องค์ประกอบจ้านวน ๑๙ คน โดยมีเลขาธิการ สทนช. เป็นประธาน รองเลขาธิการ 
สทนช. ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน และผู้อ้านวยการกองกฎหมาย สทนช. เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ   
 (๒) ค้าสั่ ง กนช. ที่  4/2562 ลงวันที่  23 สิ งหาคม 2562 เรื่อง แต่ งตั ง
คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคและวิชาการ ประกอบด้วย ๒ คณะ 
  (๒.๑)  คณะที่  ๑  คณะอนุกรรมการจัดท้าหลักเกณฑ์และมาตรฐาน 
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า องค์ประกอบจ้านวน ๑๘ คน โดยมีรองเลขาธิการ สทนช. ที่ได้รับมอบหมาย  
เป็นประธาน ผู้ช่วยเลขาธิการ สทนช. ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน และผู้อ้านวยการกองบริหารจั ดการ 
ลุ่มน ้า สทนช. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ   
  (๒.๒) คณะที่ ๒ คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าและผังน ้า มีรองเลขาธิการ สทนช.ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน รองปลัดกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธาน และผู้อ้านวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน ้า สทนช.   
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
 (๓ ) ค้ าสั่ ง กนช. ที่  5/2562 ลงวันที่  6 กันยายน 2562 เรื่ อง แต่ งตั ง
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า ประกอบด้วย ๒ คณะ 
  (๓.๑) คณะที่ ๑ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า องค์ประกอบจ้านวน ๓๒ คน โดยมีรอง นรม.ที่ก้ากับดูแล สทนช. เป็นประธาน เลขาธิการส้านักงาน
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติ เป็นรองประธาน และรองเลขาธิการ  สทนช. ที่ได้รับมอบหมาย เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ  
  (3.๒) คณะที่  ๒ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และ
โครงการส้าคัญ องค์ประกอบจ้านวน ๑๙ คน โดยมีรอง นรม.ที่ก้ากับดูแล สทนช. เป็นประธาน  เลขาธิการ สทนช. 
เป็นรองประธาน และผู้อ้านวยการกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ สทนช. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
 มติที่ประชุม  รับทราบการแต่งตั งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติ จ้านวน 3 ด้าน 6 คณะ  
  ข้อสั่งการประธาน ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั งจาก กนช. เร่งด้าเนินการ
ประชุม เพ่ือน้าผลที่ได้ไปด้าเนินการต่อไป 

 (2.2) ผลการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
  (2.2.1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญ  
    คณะอนุกรรมการฯ รับทราบผลการติดตามโครงการขนาดใหญ่ 
ที่มีศักยภาพในการด้าเนินการได้ในปี 2561-2565 มีจ้านวน 57 โครงการ หากด้าเนินการได้ทั งหมดจะสามารถ 
เพ่ิมปริมาณน ้าได้  4,398 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื นที่ ได้รับประโยชน์ 7.34 ล้านไร่ มี ความก้าวหน้า คือ  
(1) โครงการที่ผ่าน กนช. และคณะรัฐมนตรี จ้านวน 19 โครงการ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จ้านวน 13 
โครงการ เสนอขอตั งงบประมาณปี 2563 จ้านวน 3 โครงการ  โครงการที่ยังไม่ได้เสนอคณะรัฐมนตรี จ้านวน  
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3 โครงการ คือ โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  โครงการปรับปรุง
คลองยม-น่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ และโครงการส้ารวจภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ระยะที่ 2  (2) คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาเห็นชอบให้เสนอ กนช.ครั งที่ 2/2562  จ้านวน 6 โครงการ ซึ่งมีวงเงินงบประมาณเกิน 1,000 ล้านบาท 
ได้แก่ โครงการเพ่ือการพัฒนา ปี ๒๕๖๑ ของการประปาส่วนภูมิภาค (เพ่ิมเติม) จ้านวน 5 โครงการ โครงการ
ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน ้าคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย และโครงการบรรเทา
อุทกภัยพื นที่ลุ่มน ้าเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี  (3) ส่วนที่เหลือ 32 โครงการ อยู่ระหว่างการศึกษา 
ออกแบบเตรียมความพร้อม เช่น การเพ่ิมน ้าต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล โครงการผันน ้าป่าสัก-มวกเหล็ก-ล้าตะคอง และ
โครงการผันน ้าโขง เลย ชี มูล เป็นต้น พร้อมทั งได้รายงานความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน ้าเจ้าพระยา
ตอนล่าง 9 แผนงาน โครงการเพ่ิมปริมาณน ้าต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล จังหวัดแม่ฮ่องสอน และรายงานความก้าวหน้า
การขอใช้พื นที่ป่าไม้ส้าหรับโครงการพัฒนาแหล่งน ้า  
  มติที่ประชุม  รับทราบผลการด้าเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
ขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญ 
  ข้อสั่งการประธาน  ให้หน่วยงานไปเร่งรัดการด้าเนินการ พร้อมทั งชี แจง 
ให้ประชาชนเข้าใจ และรายงานผลให้ สทนช.ทราบ 

  (2.2.2) คณะอนุกรรมการอ้านวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  
ได้น้าผลการประชุม ครั งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 301  
ชั น 3 ตึกบัญชาการ 1 ท้าเนียบรัฐบาล ที่ได้รับทราบและพิจารณาเห็นชอบ มารายงานให้ที่ประชุม กนช.ทราบ 
ดังนี  
    (1) ผลการด้าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการด้าเนินการแก้ไขปัญหาพื นที่ เสี่ยงขาดแคลนน ้า ที่ได้ก้าหนดไว้ 6 มาตรการเร่งด่วน   
4 มาตรการระยะสั น และ 3 มาตรการระยะยาว ได้ด้าเนินการตามมาตรการเร่งด่วนแล้ว  โดยกรมฝนหลวงและ 
การบินเกษตร ท้าการปฏิบัติการฝนหลวง  และกรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ปรับแผน 
การระบายน ้าแหล่งน ้าต่าง ๆ ที่น้อยกว่า 30%  กรมทรัพยากรน ้าบาดาลได้จัดท้ามาตรฐานการใช้น ้าใต้ดิน  และ  
4 กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ร่วมบูรณาการในการส้ารวจพื นที่ขาดแคลนน ้า  สนับสนุนเครื่องมือ รถบรรทุกน ้า เครื่องสูบน ้า และ
สร้างการรับรู้ใช้น ้าอย่างประหยัด ซึ่งได้ช่วยเหลือไปแล้ว 20 จังหวัด 83 อ้าเภอ ส่วนมาตรการระยะสั นด้าเนินการแล้ว  
1 มาตรการ และ 4 กระทรวงร่วมบูรณาการในการก้าหนดนโยบายช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส้าหรับมาตรการ 
ระยะยาว จะเร่งรัดให้หน่วยงานด้าเนินการต่อไป   
 (2) สถานการณ์น ้าปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคต   
  -  สภาพภูมิอากาศและการคาดการณ์  : ช่วงเดือนกรกฎาคม- 
เดือนกันยายน 2562 มีพายุโซนร้อน 5 ลูก ได้แก่ มูน ดานัส วิภา โพดุล และคาจิกิ ส่งผลให้ฝนตกหนักในภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางพื นที่ประสบปัญหาน ้าหลากและน ้าท่วมขัง แต่ส่งผลดีเพ่ิมปริมาณน ้าในอ่าง เก็บน ้า 
ท้าให้เขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางมีปริมาณน ้าเพ่ิม 10,275 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยบรรเทาพื นที่
เสี่ยงภัยแล้งได้บ้าง 
 - สภาพฝน : มีฝนตกต่้ากว่าค่าเฉลี่ยทุกภาค ยกเว้น ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนเกินค่าปกติเล็กน้อย 
 - สถานการณ์น ้าในแหล่งน ้า : ปริมาณน ้ารวม 51,111 ล้านลูกบาศก์เมตร 
(62%) แหล่ งน ้ าขนาดใหญ่ ที่ มี ปริมาณน ้ ามากกว่ า 80% ของความจุ  สู งสุ ดอยู่ ในภาคตะวันตก และ 
ที่มีปริมาณน ้าน้อยกว่า 50% ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง  อาจจะท้าให้มีปัญหาในช่วงฤดูแล้ง และ 
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แหล่งน ้าที่ต้องเฝ้าระวังอุทกภัย คือ อ่างเก็บน ้าที่มีความจุมากกว่า 80% ทั งประเทศ 68 แห่ง และที่เกิน 100%  
มี 71 แห่ง ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังการบริหารจัดการน ้าในอ่างเก็บน ้าที่มีน ้าน้อยกว่า 30% ซึ่งเสี่ยงต่อการจัดสรรน ้า 
ในฤดูแล้งปี 2562/63 รวมทั งสิ น 81 แห่ง  และส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
(GISTDA) ได้วิเคราะห์พื นที่น ้าท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม มีพื นที่น ้าท่วมลดลงจาก 3.02 ล้านไร่ เหลือ 2.17 ล้านไร่ 
และได้คาดการณ์พื นที่เสี่ยงกระทบฝนตกหนักล่วงหน้าใน 7 จังหวัด 19 อ้าเภอ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ 
ภาคตะวันตก 
 - สถานการณ์อุทกภัย : พายุโซนร้อนโพดุล/คาจิกิ รวมถึงลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ (29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562) ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย 32 จังหวัด 162 อ้าเภอ  
737 ต้าบล 5,093 หมู่บ้าน ประกาศให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 14 จังหวัด และประกาศเป็นพื นที่ 
ประสบภัย 19 จังหวัด   
 - การคาดการณ์ฝนในช่วง 3 เดือนข้างหน้า ช่วงเดือนกันยายน 
ปริมาณฝนใกล้เคียงกับค่าปกติ และจะลดลงในช่วงเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ยกเว้นภาคตะวันตกและภาคใต้ 
ที่มีปริมาณฝนมากกว่าภาคอ่ืน ๆ  ศูนย์อ้านวยการน ้าเฉพาะกิจ ได้คาดการณ์ปริมาณน ้า ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
ว่าจะมีน ้าใช้การได้รวมทั งประเทศ 36,641 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะจัดสรรให้ใน 5 กิจกรรม ได้แก่ น ้าอุปโภค
บริโภค น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ ส้ารองน ้าต้นฤดูฝน น ้าเพ่ือการเกษตร และน ้าภาคอุตสาหกรรม และได้คาดการณ์     
การจัดสรรน ้าของอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ 35 แห่ง มี 1 แห่ง ที่สนับสนุนการอุปโภคบริโภคได้เพียงอย่างเดียว คือ      
อ่างเก็บน ้าล้านางรอง และ 9 แห่ง ที่สามารถสนับสนุนน ้าเพ่ือการเกษตรได้บางส่วน และที่เหลืออีก 10 แห่ง สามารถ
สนับสนุนได้ทั ง 4 กิจกรรม และส้ารองน ้าส้าหรับต้นฤดูฝนได้ 
 (3) เกณฑ์การบริหารจัดการเขื่อนเก็บกักน ้าและเขื่อนระบายน ้า  
ได้มีการก้าหนดเกณฑเ์พ่ือให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องถือปฏิบัติ ดังนี  
  - การก้าหนดเกณฑ์การบริหารจัดการเขื่อนเก็บกักน ้า โดยให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบอ่างเก็บน ้า/เขื่อนกักเก็บน ้าใช้เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน ้า (Rule Curve) ที่ปรับปรุงใหม่     
หากเกิดสถานการณ์วิกฤติจ้าเป็นต้องมีการระบายน ้าเพ่ิมขึ นหรื อลดลงจากอ่างเก็บน ้าหรือเขื่อนกักเก็บน ้า           
ต้องพิจารณาจากความสามารถการรับน ้าของล้าน ้าด้านท้ายน ้า ร่วมกับปริมาณน ้าที่เกิดจากฝนตกที่ไหลมารวมกัน      
ในล้าน ้าท้าให้น ้าล้นตลิ่ง รวมทั งระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
  - การก้าหนดเกณฑ์การระบายน ้าเขื่อนระบายน ้า/ประตูระบายน ้า
ให้เป็นไปตามข้อตกลง/มติคณะท้างาน/มติคณะกรรมการที่มีอยู่เดิม หากมีการปรับเพ่ิมขึ นหรือลดลง จะต้องพิจารณา
จากความสามารถการรับน ้าของล้าน ้าด้านท้ายน ้า ร่วมกับปริมาณน ้าที่เกิดจากฝนตกที่ไหลมารวมกันในล้าน ้าท้าให้ 
น ้าล้นตลิ่ง รวมทั งระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
  - เกณฑ์การระบายน ้าของเขื่อนเจ้าพระยา ได้ก้าหนดเกณฑ ์
การระบายน ้า ก่อให้เกิดน ้าท่วมด้านท้ายน ้าหรือเหนือน ้าไว้ เป็น 4 ระดับ  ระดับที่ 1 ที่มีปริมาณการระบายน ้าน้อย
กว่า 700 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการน ้าได้ตามความเหมาะสม ระดับที่ 2  
ช่วงปริมาณการระบายน ้า 700 – 1,500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ให้รายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ ทราบ ภายใน 
3 วัน ระดับที่  3 ที่ปรับเพ่ิมปริมาณการระบายน ้าเป็นช่วงมากกว่า 1 ,500-2,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  
ให้ขออนุญาตรายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ ล่วงหน้า 3 วัน เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ หากเป็ นกรณีฉุกเฉิน 
ให้ขออนุญาตประธานคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบและรายงานให้คณะอนุกรรมการฯ ในโอกาสแรก  
และระดับที่ 4 ปรับเพ่ิมปริมาณการระบายน ้ามากกว่า 2 ,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ให้ขออนุญาตต่อ กนช. 
ล่วงหน้า 3 วัน เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ การปรับเพ่ิม และหากเป็นกรณีฉุ กเฉิน ให้ขออนุญาตประธาน กนช. 
พิจารณาและรายงานต่อ กนช. ในโอกาสแรก  โดยการระบายน ้าข้างต้นให้พิจารณาการระบายน ้าจาก 
เขื่อนระบายน ้า/ประตูระบายน ้าทางด้านท้ายน ้าของทุกหน่วยงาน และปริมาณน ้าหลากที่เกิดจากฝนตกในพื นที่ 
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ที่ไหลมารวมกันประกอบการพิจารณาการระบายน ้าด้วย ที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นและเสนอแนะให้หน่วยงาน
ค้านึงถึงการปล่อยน ้าจากต้นน ้า กลางน ้า ท้ายน ้า และผลกระทบที่จะเกิดขึ น และเพ่ิมการจัดการท้ายน ้า การก้าหนด 
ให้มีระบบระบายน ้า  โดยให้ค้านึงถึงการขยายตัวของเมือง ผังเมือง และผังน ้า รวมทั ง กรณีการระบายน ้ามากกว่า 
1,500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไม่มีความชัดเจนในเรื่องผู้รับผิดชอบ และการสั่งการขอให้พิจารณาก้าหนด
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน พร้อมทั ง   ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจให้มากกว่านี   

 (4) มาตรการเก็บน ้าในฤดูฝน เพื่อรับมือภาวะน ้าแล้งปี 2562/63
  มาตรการเก็บน ้าในฤดูฝน เพ่ือรับมือภาวะน ้าแล้งปี 2562/63  
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ได้แก่ ใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การปฏิบัติการฝนหลวง การพัฒนาระบบน ้า
บาดาล เป็นต้น และไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ การวางแผนจัดสรรน ้า/แผนปลูกพืช/
ประกอบอาชีพ มาตรการระยะสั น (1-3 ปี) และ ระยะยาว (3 ปี ขึ นไป) เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพต่อเนื่องจาก
ระยะเร่งด่วนและพัฒนาแหล่งน ้าใหม่ รวมทั งพัฒนาระบบกระจายน ้า ให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า  
 (5) กรอบโครงสร้างการจัดตั งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจและ 
กองอ้านวยการน ้าแห่งชาติ (War Room) เนื่องจากสถานการณ์น ้าทั งภาวะน ้าแล้ง และภาวะน ้าท่วม เป็นเรื่อง
เร่งด่วนที่ต้องเร่งด้าเนินการ เพ่ือให้การบริหารจัดการน ้ าของทุกหน่วยงานมีเอกภาพ สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 มาตรา 24 ก้าหนดให้นายกรัฐมนตรีมีอ้านาจจัดตั งศูนย์บัญชาการ
เฉพาะกิจ อ้านวยการแก้ไขปัญหาวิกฤติน ้าเป็นการชั่วคราวจนกว่าปัญหาน ้าจะผ่านพ้นไป และสอดคล้อง 
กับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทย จึงเสนอโครงสร้าง ระดับสั่งการ  
คือ ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการ รองนายกรัฐมนตรีเป็นรองผู้บัญชาการ และ 
มีเลขาธิการ สทนช. เป็นเลขานุการ และโครงสร้างกองอ้านวยการน ้าแห่งชาติ สนับสนุนการท้างานร่วมกับ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดวิกฤตภัยในระดับ 2 คือระดับรุนแรงถึงระดับ 3 คือระดับวิกฤต  
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  เลขาธิการ สทนช. เป็นรองประธาน และรองเลขาธิการ สทนช.  
เป็นเลขานุการ 
 จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว มีมติ ดังนี  
 1. เห็นชอบเกณฑ์การระบายน ้าของเขื่อนเก็บกักน ้าและเขื่อนระบายน ้า
ตามเงื่อนไขที่ก้าหนด โดยเสนอให้ กนช.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ส้าหรับเกณฑ์การระบายน ้าเขื่อนเจ้าพระยา 
ให้ใช้เกณฑ์ที่เสนอไปพลางก่อน จนกว่าคณะอนุกรรมการจัดท้าหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าจะด้าเนินการแล้วเสร็จ 
 2. เห็นชอบมาตรการเก็บกักน ้าในฤดูฝน โดยให้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ร่วมวางแผนการปลูกพืช 
ในฤดูแล้งปี 2562-63 พร้อมก้าหนดขอบเขตพื นที่ส่งน ้า/พื นที่การเพาะปลูกให้ชัดเจน สอดคล้องกับปริมาณน ้า
ต้นทุน และให้กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมิภาคและประปาท้องถิ่นเฝ้าระวังพื นที่เสี่ยงขาดแคลนน ้าดิบ 
เพ่ือผลิตน ้าประปาตลอดฤดูแล้ง ปี 2562/63 
 3. เห็นชอบกรอบโครงสร้างศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจและกองอ้านวยการน ้า
แห่งชาติ (War Room) โดยให้ กนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 มติที่ประชุม  
 1. รับทราบผลการด้าเนินงานคณะอนุกรรมการอ้านวยการด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า  
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 2. เห็นชอบเกณฑ์การระบายน ้ าของเขื่อนเก็บกักน ้ าและเขื่อนระบายน ้ า 
ตามเงื่อนไขที่ก้าหนด 
 3. เห็นชอบกรอบโครงสร้างศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ และกองอ้านวยการน ้าแห่งชาติ 
(War Room) โดยมีโครงสร้างถาวรใน สทนช.ในฐานะเลขานุการ กนช. 
 ข้อสั่งการประธาน  
 1.  ให้หน่วยงานเร่งด้าเนินการตามมาตรการเพ่ือรับมือฤดูแล้งที่จะมาถึง โดยจัดท้า
ฝนหลวงเพ่ือเติมน ้าในเขื่อน พร้อมทั งมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงหน้าแล้ง  
 2.  ให้ สทนช.เร่งด้าเนินการจัดตั งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ และกองอ้านวยการน ้า
แห่งชาติ (War Room)   
 3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
ศึกษาส้ารวจชั นน ้าใต้ดินให้มีความชัดเจนต่อไป และจัดท้าข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจการเติมน ้าใต้ดิน 
ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน พร้อมทั งรายงานให้ สทนช. ทราบด้วย 

 (3) โครงการไฟฟ้าพลังน ้าเขื่อนปากลาย สปป.ลาว ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง  
การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง (ส้านักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น ้าโขงแห่งชาติไทย (TNMC)) สืบเนื่องจาก 
สปป.ลาว ได้เสนอโครงการไฟฟ้าพลังน ้าเขื่อนปากลายซึ่งเป็นโครงการล้าดับที่ ๔ ในแม่น ้าโขงตอนล่าง  โครงการนี  
เข้าข่ายการด้าเนินการตามข้อตกลงแม่น ้าโขง พ.ศ. 2538 ที่เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกแสดงความเห็นและมาตรการ
ในการลดผลกระทบ ตามแผนการพัฒนาเขื่อนในแม่น ้าโขงสายประธานทั งระบบจ้านวน ๑๘ โครงการ  ตามระเบียบ
ปฏิบัติการแจ้งเตือนตามข้อตกลงมี 3 ระดับ ได้แก่ (1) การแจ้งให้ประเทศสมาชิกทราบ หากมีการใช้น ้าในล้าน ้าสาขา 
หรือแม่น ้าโขงสายประธานเฉพาะฤดูน ้าหลาก (2) ต้องมีการหารือล่วงหน้ากับประเทศสมาชิก หากใช้น ้าในล้าน ้าโขง 
สายประธานในฤดูแล้ง หรือผันน ้าข้ามลุ่มน ้าเฉพาะฤดูน ้าหลาก (3) ต้องขอความเห็นชอบจากประเทศสมาชิก  
4 ประเทศ หากมีการผันน ้าโขงไปยังอีกลุ่มน ้าหนึ่งในฤดูแล้ง 
  ส้าหรับโครงการไฟฟ้าพลังน ้าเขื่อนปากลาย คณะกรรมการแม่น ้าโขงแห่งชาติไทย มีมติ 
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เสนอ สปป.ลาว ใน 5 ประเด็น คือ (๑) ประมงและทางปลาผ่าน (๒) การเปลี่ยนแปลง
ด้านอุทกวิทยาและระบบนิเวศ (๓) ความปลอดภัยเขื่อน (๔) ด้านเศรษฐกิจและสังคม และ (๕) มาตรการเยียวยา
และลดผลกระทบที่เกิดขึ น  และเลขาธิการ สทนช.ในฐานะคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง ได้เสนอ
ท่าทีประเทศไทยต่อโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าเขื่อนปากลาย ในที่ประชุมคณะกรรมการร่วม สมัยวิสามัญ  
ของคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยที่ประชุมมีมติ
ส้าคัญ คือ แถลงการณ์ร่วม เรียกร้องให้ สปป.ลาว แก้ไขและบรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดน และจัดท้า
แผนปฏิบัติการร่วมกับประเทศสมาชิก ทั งก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้าง และ 
สทนช. ได้หารือกับประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เช่น ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการระยะ 5 ปี  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุทกวิทยา และประชุมด้านเทคนิคเพ่ือแก้วิกฤตน ้าโขง เป็นต้น 
  มติที่ประชุม  รับทราบโครงการไฟฟ้าพลังน ้าเขื่อนปากลาย สปป.ลาว และท่าทีประเทศไทย
ต่อโครงการดังกล่าว 

 (4) ผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน ้า  สทนช .ในฐานะฝ ่าย เลขาน ุการ
คณะกรรมการลุ่มน ้าได้ด้าเนินการประชุมคณะกรรมการลุ่มน ้า ครั งที่ ๒/๒๕๖๒ ทั ง ๒๕ ลุ่มน ้า ระหว่างเดือน
มิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการลุ่มน ้า ผลการประชุมคณะกรรมการ
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติ การเตรียมความพร้อมส้าหรับการบริหารจัดการน ้า ในฤดูฝน หลักเกณฑ์และ 
แนวทางการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการลุ่มน ้า  และการทบทวน/ปรับแผนการด้าเนินงานคณะกรรมการลุ่มน ้า 
พร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท้าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  และแผนปฏิบัติการภายใต้
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แผนแม่บทฯ ระดับลุ่มน ้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ครั งที่ ๒/๒๕๖๒  มีก้าหนดการจัดประชุมฯ 
ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ทั ง ๒๕ ลุ่มน ้า  เพ่ือจัดท้าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
ระดับลุ่มน ้า ๒๐ ปี  จัดท้าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ ระดับลุ่มน ้า ปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  และที่ประชุม 
ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรคการจัดท้าแผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติการลุ่มน ้า 
  มติที่ประชุม  รับทราบผลการประชุมและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการลุ่มน ้า และ 
ผลการด้าเนินการจัดท้าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บท 
ระดับลุ่มน ้าประจ้าปี 2563 - 2565 
  ข้อสั่ งการประธาน   ให้หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องรับข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการลุ่มน ้าไปพิจารณา ได้แก่ (1) บูรณาการข้อมูลสถานการณ์น ้าให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย (2) เสนอให้
มีอนุกรรมการระดับจังหวัดและระดับลุ่มน ้าสาขา (3) แผนงานของหน่วยงานให้เสนอผ่านคณะกรรมการลุ่มน ้า 
 2. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 5 เรื่อง 
 1. แผนงานโครงการขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญ  คณะอนุกรรรมการขับเคลื ่อน
โครงการขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญ มีมติเห็นชอบโครงการขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญ จ้านวน  
๓ โครงการ เมื่อคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพ่ือเสนอ กนช. ครั งที่ ๒/๒๕๖๒ ดังนี   
    (1.1) โครงการเพื่อการพัฒนา ปี ๒๕๖๑ ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) (เพิ่มเติม) 
สืบเนื่องจากแผนงานเดิมที่ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้ความเห็นชอบให้เสนอ
คณะรัฐมนตรี แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้าก้าหนดให้ กนช.เป็นผู้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานและท้องถิ่นที่เกี่ยวกับน ้าก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี และโครงการนี สอดคล้องกับ 
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ๒๐ ปี ด้านที่ 1 การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค เป็นการลงทุนโครงการ
เพ่ือการพัฒนาปี ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) จ้านวน ๖ โครงการ วงเงินรวม ๑๑,๐๒๖.๙๕๒ ล้านบาท  เมื่อโครงการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีก้าลังการผลิตเพ่ิมขึ นอีก ๓๓๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน และสามารถให้บริการผู้ใช้น ้า
เพ่ิมขึ นอีก ๒๓๙,๖๑๘ ราย (ประมาณ ๖๐๗,๑๙๒ คน) สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบส่งน ้า และ
ระบบจ่ายน ้าประปา โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญมีข้อคิดเห็น
ให้ กปภ. จัดท้าแผนและเร่งพัฒนาแหล่งเก็บน ้าส้ารอง โดยเฉพาะกรณีใช้น ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ เช่น คลอง 
แม่น ้า และประสานหน่วยงานเจ้าของแหล่งน ้า เพื่อวางแผนการจัดสรรน ้าให้ชัดเจน 
 มติที่ประชุม  
 1. เห็นชอบในหลักการโครงการเพ่ือการพัฒนาปี 2561 ของ กปภ. (เพ่ิมเติม) 
จ้านวน 6 โครงการ วงเงิน 11,026.952 ล้านบาท และให้ กปภ. เสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบ
โครงการต่อไป 
 2. ให้การประปาส่วนภูมิภาคด้าเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญ 

 (1.2) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน ้าคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญ 
ถึงคลองสนามชัย เป็นโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขังเนื่องจากฝนตกในพื นที่เขตภาษีเจริญ เขตบางแค  
เขตบางบอน และเขตบางขุนเทียน ครอบคลุมพื นที่ประมาณ ๖๔ ตารางกิโลเมตร สามารถรองรับปริมาณน ้าหลาก
จากนอกแนวป้องกันน ้าท่วมของกรุงเทพมหานครให้ระบายน ้าผ่านพื นที่  กรุงเทพมหานครออกสู่ทะเลในกรณีที่มี
ปัญหาน ้าหลากจากพื นที่ตอนบนของกรุงเทพมหานครได้ประมาณ ๔๘ ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยระบายลงสู่ 
แก้มลิงคลองสนามชัย-มหาชัย ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาประสิทธิภาพการระบายน ้าในพื นที่กรุงเทพมหานคร 
ในการพัฒนาอุโมงค์ 9 แห่ง  ได้รับงบประมาณแล้ว 5 แห่ง อยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น ้าเจ้าพระยาทั งหมด และ 
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อยู่ระหว่างขอรับงบประมาณปี 2563 จ้านวน 3 แห่ง  เพ่ือให้เชื่อมโยงกับแผนบรรเทาอุทกภัยเจ้าพระยา 
กรุงเทพมหานคร จึงขอความเห็นชอบอุโมงคร์ะบายน ้าคลองพระยาราชมนตรี เพ่ือด้าเนินการในปี 2564–๒๕๖๘ 
วงเงินงบประมาณโครงการทั งสิ น ๖,๑๓๐ ล้านบาท  โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และ 
โครงการส้าคัญมีข้อคิดเห็นให้กรุงเทพมหานครไปด้าเนินการ (1) เร่งรัดด้าเนินการอุโมงค์ระบายน ้า 3 แห่ง  
ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว ได้แก่ อุโมงค์ระบายน ้าใต้คลองแสนแสบ อุโมงค์ระบายน ้าใต้คลองทวีวัฒนา 
และอุโมงค์ระบายน ้าใต้คลองเปรมประชากร  (2) โครงการนี เป็นการเร่งระบายน ้าพื นที่กรุงเทพมหานครจาก
ตอนบนลงสู่แก้มลิงคลองสนามชัย-มหาชัย ก่อนระบายออกสู่อ่าวไทย และเชื่อมโยงกับโครงข่ายระบบระบายน ้า
นอกเขตพื นที่ กรุงเทพมหานครควรประสานกับจังหวัดใกล้เคียง และกรมชลประทานเพื่อให้การระบายน ้า 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ นและเกิดความชัดเจนต่อไป (3) ให้กรมชลประทานปรับปรุง แก้มลิงคลองสนามชัย-
มหาชัย ท้าเป็นแก้มลิงตามพระราชด้าริ ให้สอดคล้องกับการด้าเนินงานของกรุงเทพมหานครด้วย 
  มติที่ประชุม :  
  1. เห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน ้าคลองพระยาราชมนตรี   
จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย วงเงิน 6,130.00 ล้านบาท และให้ กรุงเทพมหานครเสนอโครงการฯ  
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป 
  2. ให้ กรุ งเทพมหานครและกรมชลประทานด้ าเนิ นการตามข้อคิ ดเห็ นของ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญ 

 (1.3) โครงการบรรเทาอุทกภัยพื นที่ลุ่มน ้ าเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี   
กรมชลประทานได้ด้าเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพร้อมจัดท้ารายงานศึกษาวางโครงการพิเศษ  
เพ่ือช่วยเร่งระบายน ้าจากแม่น ้าเพชรบุรีออกสู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุด เสร็จแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒  
กรมชลประทาน จึงมีแผนการบรรเทาอุทกภัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพคลองระบายน ้า D๑ จากอัตราการระบายเดิม  
๗๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  เป็น ๕๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  โดยมีระยะเวลาด้าเนินโครงการ ๕ ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) โครงการดังกล่าว ท้าให้จังหวัดเพชรบุรีมีโอกาสและศักยภาพการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตสูงขึ น สามารถสร้างงานอาชีพและรายได้ที่เพ่ิมขึ นแก่ท้องถิ่นและภูมิภาค  จึงต้อง
มีการเตรียมความพร้อมโครงการก่อนก่อสร้าง โดยกรมชลประทานมีแผนประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ 
กับประชาชนในพื นที่ และการจัดหาที่ดิน ควบคู่ไปกับการส้ารวจ - ออกแบบที่จะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ พร้อมที ่
จะด้าเนินการก่อสร้างได้ตามแผนที่ก้าหนดไว้ โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญ 
มีข้อคิดเห็นให้กรมชลประทานด้าเนินการ ดังนี   (1) ให้กรมชลประทานปรับชื่อโครงการ เป็นพระราชด้าริ 
ในรัชกาลที่ 9 ตามความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ (กปร.) (2) กรมชลประทาน ควรพิจารณาถึงผลกระทบต่อขนาดโครงการ หากมีก่อสร้างอ่างเก็บน ้า
ตอนบน และผลกระทบอันเนื่องจากการระบายน ้าลงทะเลอ่าวไทย (3) กรมชลประทาน ควรพิจารณาปรับปรุง
ระเบียบขั นตอนการเตรียมความพร้อมของโครงการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้กรมชลประทานไปศึกษาเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับรูปแบบของการระบายน ้าลงสู่ทะเล ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ตามมา รวมถึงข้อเสนอในมาตรการ
ลดผลกระทบดังกล่าว 
  ข้อสั่งการประธาน  ให้น้าข้อคิดเห็นของที่ประชุม กนช.ไปด้าเนินการด้วย 
  มติที่ประชุม  
  1. เห็นชอบให้กรมชลประทานเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในหลักการเตรียมความพร้อมของโครงการบรรเทาอุทกภัยพื นที่ลุ่มน ้าเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี 
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เพ่ือด้าเนินการด้านการมีส่วนร่วม กระบวนการจัดหาที่ดินเพ่ือการก่อสร้าง และเตรียมความพร้อมของโครงการ 
ในทุกมิติให้แล้วเสร็จ  
  2. ให้กรมชลประทานด้าเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญ 
   3. เมื่อด้าเนินการเตรียมความพร้อมแล้วเสร็จ ให้กรมชลประทานเสนอโครงการ 
ต่อ กนช.พิจารณาอีกครั ง ก่อนน้าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 2. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓   
  (2.1) ผลการด้าเนินงานตามแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2562 มาตรา 17 ให้ กนช.มีหน้าที่และอ้านาจ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณทรัพยากรน ้า รวมทั งก้ากับดูแลเร่งรัด และให้ค้าแนะน้าแก่หน่วยงาน   
มีแผนงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ปี 2562 รวมทั งสิ น 92 ,994 ล้านบาท  
เป็นแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณทั งสิ น 62,831.59 ล้านบาท 
มีหน่วยรับงบประมาณ รวม ๗ กระทรวง (๑๖ หน่วยงาน และ ๑ กองทุน) ๒ รัฐวิสาหกิจ มีผลการด้าเนินงาน 
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ้านวน ๔๓,๕๐๗.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๔ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จ้านวน 
๑๙,๓๒๓.๘๘ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๖ จ้าแนกเป็น ก่อหนี ผูกพันแล้ว จ้านวน ๑๒,๕๖๗.๓๔ ล้านบาท 
งบประมาณที่เหลือ ๖,๗๕๖.๕๔ ล้านบาท และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ได้มีการปรับแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และหรือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จ้านวน ๘ หน่วยงาน 
วงเงินรวม ๖,๕๓๙.๑๙ ล้านบาท โดย  

-  แผนแม่บทด้านที่ ๑ การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค วงเงินปรับแผน ๕๔.๘๐ ล้านบาท 
ครัวเรือนเข้าถึงน ้าประปาเพ่ิมขึ น ๔๙,๙๑๐ ครัวเรือน 

-  แผนแม่บทด้านที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต (เกษตรและ
อุตสาหกรรม) วงเงินปรับแผน ๔,๑๘๓.๓๓ ล้านบาท พื นที่เกษตรได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ น ๓๕,๒๖๔ ไร่ ปริมาตร 
การเก็บกักน ้าเพิ่มขึ น ๑๕.๔๑ ล้านลูกบาศก์เมตร และครัวเรือนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ น ๒๔,๕๒๖ ครัวเรือน 

- แผนแม่บทด้านที่ ๓  การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย วงเงินปรับแผน ๒,๒๕๕.๘๔  
ล้านบาท เพิ่มพื นที่ป้องกันตลิ่งจ้านวน ๖๔๑ เมตร และพื นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ ลดลง ๘๙๐ ไร่ 

- แผนแม่บทด้านที่ ๔  การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า วงเงิน 
ปรับแผน ๑๒.๑๙ ล้านบาท เพิ่มพื นที่ป้องกันระดับความเค็ม ๓๙,๘๑๕ ไร่ 

- แผนแม่บทด้านที่ ๖  การบริหารจัดการ วงเงินปรับแผน ๓๓.๐๓ ล้านบาท  
ไม่กระทบตัวชี วัด 

สรุปการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการเพ่ิมแหล่งเก็บกักน ้าและ 
เพ่ิมน ้ าต้นทุนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน ้าในฤดูฝน พ.ศ.๒๕๖๒ (งบกลาง) วงเงิน 
๑,๒๒๖.๐๕๐๕ ล้านบาท จ้านวน ๑๔๔ โครงการ ปริมาณน ้าเพ่ิม ๒๘.๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร พื นที่รับประโยชน์ 
๒๑๔,๙๔๐ ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ ๘๕,๔๗๔ ครัวเรือน ปัจจุบันส้านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้แล้ว 
๑,๐๗๗.๔๗๗๘  ล้านบาท จ้านวน ๑๓๙ โครงการ ปริมาณน ้าเพ่ิม ๒๗.๑๑ ล้านลูกบาศก์เมตร พื นที่รับประโยชน์ 
๒๐๗,๖๑๕ ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ ๘๔,๖๖๕ ครัวเรือน  
  (2.2) แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ กนช.ครั งที่ ๑/25๖๒ ได้รับทราบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและผลจัดการท้างบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดิม) ประกอบด้วย ๒๗ หน่วยงาน จ้านวน ๓๐,๓๘๑ 
โครงการ วงเงินรวม ๒๕๑,๗๓๒.๓๑๘๑ ล้านบาท และเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีมีมติ
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เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์ปรับปรุง 
ค้าขอตั งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
   สทนช. รวบรวมแผนงบประมาณด้านน ้าที่หน่วยงานปรับปรุงค้าขอเพ่ิมเติม 
จากที่อนุมัติไว้เดิม โดยสามารถสรุปเป็นแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ปี 2563 (ใหม่) จ้านวน 
๑๗,๒๘๓ รายการ วงเงิน ๑๗๙,๘๖๖.๕๐๒๓  ล้านบาท โดยมี ๙ หน่วยงาน ที่เสนอปรับปรุงแผนงานเพ่ิมเติม 
จากแผนงานเดิม ๖๙๖ รายการ วงเงิน ๑๕,๕๐๗.๖๒๓๒ ล้านบาท คิดเป็นวงเงินที่ เพ่ิมขึ นจากแผนงานเดิม 
ที่คณะกรรมการฯ ได้เคยอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๓,๘๗๐.๔๓๑๓ ล้านบาท แบ่งออกเป็น
เพ่ิมวงเงินรวม ๑๓,๘๗๐.๔๓๑๓ ล้านบาท และได้พิจารณาแผนงานที่เพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
จัดล้าดับความส้าคัญและเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ที่คณะกรรมการฯ เห็ นชอบแล้ว จาก ๖๙๖ รายการ 
สามารถสรุปผลการพิจารณาความเหมาะสมแผนงานตามหลักเกณฑ์ฯ เป็นโครงการที่มีความพร้อม ๕๒๕ รายการ 
วงเงินทั งโครงการ ๑๓,๐๒๑.๓๑๕๕ ล้านบาท (ประเมินได้ว่ามีแผนงานที่ซ ้าซ้อนภารกิจ ๑๓ รายการ วงเงิน  
๒๑๖.๒๓๓๖ ล้านบาท และเป็นแผนงานที่คาดว่าเข้าข่ายลักษณะงานถ่ายโอน ๒๑๙ รายการ วงเงิน  
๒,๑๓๑.๐๖๖๕ ล้านบาท โดยในแผนงานที่มีความพร้อมนี  เป็นโครงการ Quick Win โครงการพระราชด้าริและ
โครงการตามนโยบาย รวม ๑๗๔ รายการ วงเงินทั งโครงการ ๔ ,๕๕๕.๑๔๖๒ ล้านบาท) และได้น้าเรียน 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และส่งส้านักงบประมาณแล้วเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ 
   ผลสัมฤทธิ์แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ปี  ๒๕๖๓ วงเงิน 
๑๗๙,๘๖๗ ล้านบาท ประกอบด้วย  แผนแม่บทด้านที่ ๑ การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค วงเงิน ๖,๐๘๑ ล้านบาท 
ครัวเรือนนอกเขต กรุงเทพมหานครเข้าถึงน ้าประปา ๒๒๑ ,๙๑๙ ครัวเรือน แผนแม่บทด้านที่ ๒ การสร้าง 
ความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต วงเงิน ๑๐๘,๕๒๕ ล้านบาท พื นที่รับประโยชน์ ๙๙๖,๙๙๒ ไร่ ความจุ ๕๕๐.๘๕๘๖  
ล้านลูกบาศก์เมตร รับประโยชน์ ๑๕๗,๓๒๖ ครัวเรือน แผนแม่บทด้านที่ ๓ การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย   
วงเงิน ๕๘,๐๘๖ล้านบาท พื นที่ผลกระทบลดลง ๒,๔๗๗,๖๗๖ ไร่ เพ่ิมประสิทธิภาพระบายน ้า ๑๔๖ ร่องน ้า ป้องกัน
ตลิ่ง ๒๐๒,๔๒๓ เมตร แผนแม่บทด้านที่ ๔ การจัดการคุณภาพน ้า วงเงิน ๑,๙๑๒ ล้านบาท แหล่งน ้าธรรมชาติ
ได้รับการฟ้ืนฟูพื นที่ ได้รับการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน ้าเสีย ๑๙๖ แห่ง  แผนแม่บทด้านที่ ๕  
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน วงเงิน ๑,๐๖๖ ล้านบาท พื นที่ป่าได้รับ
การปลูกฟ้ืนฟูและปกป้องการชะล้างการพังทลายของดินในพื นที่ต้นน ้า ๑,๑๐๑,๘๐๐ ไร่ แผนแม่บทด้านที่ ๖  
การบริหารจัดการ วงเงิน ๔,๑๙๗ ล้านบาท มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างสมดุล 
   จากการปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  รวมทั ง
เพ่ิมเติมแผนงาน function และแผนงาน Area บางส่วน ท้าให้ปัจจุบันสามารถรวบรวมและสรุปเป็น แผนปฏิบัติการ
ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย  ๒๘ หน่วยงาน 
จ้านวน ๕๗,๙๗๕ โครงการ วงเงินรวม ๓๑๑,๔๒๙.๓๓๘๕ ล้านบาท  เป็นงบพื นฐานและแผนยุทธศาสตร์ 
(function)   ๓๖,๑๑๑.๘๔๐๘ ล้านบาท งบบูรณาการ (Agenda) ๑๘๕,๐๒๐.๘๓๗๒ ล้านบาท เป็นส่วนของบูรณาการน ้า 
๑๗๙,๘๖๖.๕๐๒๓ ล้านบาท / ในส่วนของบูรณาการอ่ืน ๆ  ๕,๑๕๔.๓๓๔๙ ล้านบาท และงบบูรณาการภาค 
(Area) ๙๐,๒๙๖.๖๖๐๖ ล้านบาท 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ส้านักงบประมาณขอให้ สทนช. ก้าหนด
แนวทางและขั นตอนในการจัดท้าแผนบูรณาการให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ รวมทั งเรื่องการโอน
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับระเบียบการบริหารงบประมาณด้วย 
  มติที่ประชุม  
 1.  รับทราบผลการด้าเนินงานตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการปรับปรุงแผนงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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 3. เห็นชอบแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3. ร่าง กฎหมายล้าดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 ก้าหนดให้รัฐมนตรีรักษาการ 4 คน มีหน้าที่และอ้านาจ  
ในการจัดท้ากฎหมายล้าดับรองในมาตราที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 28 มกราคม 2561  กนช. จึงได้แต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองข้อกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า เพ่ือพิจารณากฎหมายล้าดับรองและเสนอ กนช.ให้ความเห็นชอบ 
ก่อน เสนอคณ ะรัฐมนตรี  สทนช . จึ งได้ จั ดท้ าและยกร่างกฎหมายล้ าดั บรองเฉพาะมาตราเร่ งด่ วน 
ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา จ้านวน 23 ฉบับ ซึ่งเห็นชอบในหลักการตามที่ สทนช. เสนอ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562  
ประกอบด้วย (๑) กฎกระทรวง  ออกโดยนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของ ครม. จ้านวน 7 ฉบับ   
(๒) ระเบียบและประกาศ ออกโดยนายกรัฐมนตรี จ้านวน 6 ฉบับ (๓) ระเบียบและประกาศ ออกโดย กนช. 
จ้านวน ๗ ฉบับ (๔) ระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย จ้านวน 1 ฉบับ และ (๕) ประกาศท่ีออกโดยคณะกรรมการลุ่มน ้า จ้านวน 2 ฉบับ  
   มติที่ประชุม  
   1. รับทราบความก้าวหน้าการจัดท้ากฎหมายล้าดับรอง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 
   2. เห็นชอบร่างกฎหมายล้าดับรองฯ ที่เสนอ เพ่ือจะได้ด้าเนินการตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ในล้าดับถัดไป 

  4. การเข้าเป็นสมาชิกสภาน ้าแห่งเอเชีย (Asia Water Council: AWC)  
AWC ก่อตั งเมื่อปี 2558 เป็นองค์กรด้านน ้าที่ไม่แสวงผลก้าไรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และเป็นเครือข่ายของ
สภาน ้าโลก โครงสร้างการบริหารมี ประธานจาก K-water และมีคณะกรรมการด้านวิชาการ 6 ด้าน สมาชิก
ประกอบไปด้วยองค์กร สถาบันการศึกษา 110 แห่ง หน่วยงานรัฐ 18 แห่ง และองค์กรนานาชาติ 22 แห่ง ที่ผ่านมา 
สทนช.ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Board of Council ครั งที่ 6 ณ กรุงเทพมหานคร และเข้าร่วม Board of 
Council ครั งที่ 8 ณ กรุงโซล และได้รับเลือกเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ดังนั น การเข้าร่วมเป็นสมาชิก AWC 
ประเทศไทยมีโอกาสได้รับการสนับสนุนในด้านงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรม  มีการแลกเปลี่ยนเชิงนโยบาย
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้านวิชาการและกิจกรรมทางวิชาการ และ 
มีเครือข่ายภาคีด้านน ้าของประเทศไทยในระดับภูมิภาค  แต่เนื่องจากมีข้อผูกพันด้านงบประมาณที่ต้องจ่าย 
ค่าบ้ารุงสมาชิก ปีละ 3,000 ดอลล่าสหรัฐ  ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติจึงเสนอ กนช. ให้ความเห็นชอบ 
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาน ้าแห่งเอเชีย (Asia Water Council : AWC) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป  

   มติที่ ประชุม เห็นชอบในหลักการในการเข้าร่วมเป็ นสมาชิกสภาน ้ าแห่ งเอเชีย  
(Asia Water Council : AWC) เพ่ือที่ สทนช. จะได้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

  5. หน้าที่และอ้านาจของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ และการให้ความเห็นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าต่อคณะรัฐมนตรี  
ในปี 2561 – 2562 สทนช. ได้เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กนช. รวม 43 เรื่อง  
พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า มาตรา 17 ก้าหนดให้ กนช. มีหน้าที่และอ้านาจในการจัดท้านโยบายและแผนแม่บท
ทรัพยากรน ้าให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และมีหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการ  
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แผนงบประมาณ ของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั งการให้ข้อเสนอแนะและการให้ความเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า 
รวมทั งก้ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามตรวจสอบ และไกล่เกลี่ยชี ขาดข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มน ้า เพ่ือให้
หน้าที่และอ้านาจของ กนช. เป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ น และลดขั นตอนการด้าเนินงานการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี  สทนช. ได้ก้าหนด
แนวทางการให้ความเห็นแผนงานโครงการของหน่วยงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 2 แนวทาง คือ (1) เรื่องที่ 
ต้องเสนอที่ประชุม กนช. (2) การให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี  
   ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  แผนงานโครงการในการก่อสร้างและ
บ้ารุงรักษาแหล่งน ้าที่มีปริมาตรเก็บกักน ้าน้อยกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นงบกระจายอ้านาจ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจ้ากัดทางเทคนิคที่อาจไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ และร้องขอให้หน่วยงานด้าเนินการ เห็นควรให้ สทนช. หาวิธีด้าเนินการต่อไปด้วย 
   ข้อสั่งการประธาน  จากประเด็นดังกล่าว ให้ สทนช. ตั งคณะท้างานเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 มติที่ประชุม  
   1. รับทราบการให้ความเห็นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าต่อคณะรัฐมนตรี ปี 2561-2562 
   2. เห็นชอบ เพ่ือให้หน้าที่และอ้านาจของ กนช. เป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า  
พ.ศ. 2561 ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีประสิทธิภาพมากขึ น และลดขั นตอน การด้าเนินงานการเสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี  ดังนี                                 
    (๑)  เรื่องท่ีต้องเสนอที่ประชุม กนช.  
     -  หน่วยงานเสนอแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และโครงการส้าคัญที่ต้องมีการบูรณาการ ให้ กนช. พิจารณาเห็นชอบ
ก่อนน้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
    (๒)  การให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี 
     ๒.๑  แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าที่นอกเหนือจาก
แผนงบประมาณประจ้าปีที่หน่วยงานต้องเร่งด้าเนินการให้ สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กนช. เสนอประธาน 
กนช. พิจารณาและลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และน้ารายงาน กนช. ทราบ 
     ๒.๒ เรื่องอ่ืน ๆ ที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ ๒.๑ ให้ สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
กนช. เสนอความเห็นถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วรายงานให้ประธาน กนช. และ กนช. ทราบต่อไป 

 จากการประชุมประธานมีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี  
 1. เรื่องสถานการณ์น ้า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ร่วมกันบริหารจัดการน ้า เฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์  
อย่างใกล้ชิด พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์น ้า และเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
ซึ่งนายกรัฐมนตรีห่วงใยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างมาก 
 2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาวิธีเก็บกักน ้าส้ารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพราะมีหลายพื นที่ที่ยังประสบ
ปัญหาภาวะน ้าแล้งจากฝนทิ งช่วงอยู่  
 3. โครงการขนาดใหญ่ที่เสนอ ขอให้หน่วยงานต้องท้าความเข้าใจกับประชาชนในพื นที่ ให้รับรู้ 
ถึงประโยชน์ของโครงการที่ประชาชนจะได้รับ เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ น  
 4. โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก กนช. ไปแล้ว ให้เร่งด้าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบ
แผนงานที่ตั งไว้ 
 

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


