
 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) ครั้งท่ี 3/2562 
วันศุกรท่ี 20 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.  

ณ หองประชุม 301 ช้ัน 3 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
------------------------------------------ 

 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ (กนช.) ครั้งท่ี 3/2562 วันศุกรท่ี 20 ธันวาคม 2562 พรอมดวยนายชํานิ ศักดิเศรษฐ ท่ีปรึกษา 
รองนายกรัฐมนตรี ไดรับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (จุรินทร ลักษณวิศิษฏ) ใหทําหนาท่ีเปนรองประธานฯ  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ เผาจินดา) รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) นายสมเกียรติ ประจําวงษ เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ
เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ และกรรมการ รวมท้ังสิ้น จํานวน 23 คน และหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ จํานวน 9 หนวยงาน เขารวมประชุม มีการพิจารณาและรับทราบเรื่องตาง ๆ พรอมท้ังไดมอบนโยบาย
และขอสั่งการ รายละเอียดดังนี้  

  1. เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 4 เรื่อง ไดแก 
  1.1 แผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป  
   (1) แผนปฏิบัติการดานการจัดการน้ําเสียชุมชน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)  
ขององคการจัดการน้ําเสีย (อจน.) ไดเสนอแผนปฏิบัติการดานการจัดการน้ําเสียชุมชน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
เพ่ือให กนช.พิจารณาเห็นชอบใชเปนกรอบการดําเนินงานและจัดสรรงบประมาณดานการจัดการน้ําเสียชุมชน  
ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการองคการจัดการน้ําเสียแลว  
โดยมีกรอบการดําเนินงาน 3 ระยะ ดังนี้ 
   ระยะท่ี 1  (พ.ศ.2564-2568) กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 199 แหง สามารถ
บําบัดน้ําเสียได 0.40 ลาน ลบ.ม.ตอวัน งบประมาณลงทุน 15,418 ลานบาท 
   ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2569-2579) กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 256 แหง สามารถบําบัด
น้ําเสียได 0.59 ลาน ลบ.ม. ตอวัน งบประมาณลงทุน 22,012 ลานบาท 
   ระยะท่ี 3  (พ.ศ.2574-2580) กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 325 แหง สามารถ
บําบัดน้ําเสียได 0.71 ลาน ลบ.ม.ตอวัน งบประมาณลงทุน 23,010 ลานบาท 
   รวมจํานวนระบบบําบัดน้ําเสียท่ีตองทําการกอสรางท้ังสิ้น 780 แหง สามารถบําบัดน้ํา
เสียได 1.70 ลาน ลบ.ม. ตอวัน โดยพ้ืนท่ีเปาหมายท้ังหมดอยูในแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมและพอใช 
   ซ่ึงแผนดังกลาวคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
ไดเห็นชอบในหลักการ และมีความเห็น ดังนี้  1)  ให อจน.ดําเนินการตามข้ันตอน กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
ในกรณีท่ีเปนการถายโอนภารกิจ ตองเสนอให อปท. พิจารณาใหความเห็นชอบ หรือจัดทํากรอบความรวมมือ 
(MOU) เพ่ือเปนไปตาม พ.ร.บ.การกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ.2542 และ  
2) โครงการท่ีมีวงเงินเกิน 1,000 ลานบาท ให อจน.เสนอให กนช.พิจารณาอีกครั้งหนึ่งกอนเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป  
   ท่ีประชุม กนช. มีขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  
   1. เห็นดวย ใหเสนอเปนแผนปฏิบัติการ ท้ังนี้ หากพ้ืนท่ีใดท่ีไมมีเอกชนสนใจลงทุน 
หรือทองถ่ินยังไมมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะดําเนินการ ให อจน. ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจ เปนหนวยดําเนินการ เนื่องจาก 
มีศักยภาพมากกวาทองถ่ิน สามารถไปตอยอดดําเนินการในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ได 
   2. เห็นควรนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เก่ียวกับการจัดการน้ําเสีย มาเปนสวนหนึ่งในแนวทางการปฏิบัติ 
ตามแผนปฏิบัติการดานการจัดการน้ําเสียชุมชน ระยะ 20 ป  (พ.ศ. 2561 - 2580) ของ อจน. เชน  
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การใชเทคโนโลยีท่ีเรียบงาย ตนทุนตํ่า ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ ตัวอยางเชน 
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี 
   มติท่ีประชุม 
   1. เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบั ติการดานการจัดการน้ํ าเสียชุมชน ระยะ 20 ป  
( พ.ศ. 2561 - 2580)  
   2.  ให อจน. นําความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําและ กนช. ไปดําเนินการ 

  (2) โครงการเพ่ือการพัฒนา ป 2562 และ ป 2563 ของการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.)  
ไดเสนอโครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบสงน้ํา และระบบจายน้ําประปาในพ้ืนท่ีท่ีประสบ
ปญหาใหสามารถบริการน้ําประปาแกประชาชนไดเพ่ิมข้ึนในอีก 10 ป ขางหนาอยางพอเพียง โดยมีโครงการเพ่ือ
การพัฒนาป 2562 จํานวน 5 โครงการ วงเงิน 2,121.14 ลานบาท และโครงการฯ ป  2563 จํานวน  
9 โครงการ วงเงิน 9,629.99 ลานบาท เม่ือโครงการกอสรางแลวเสร็จ จะมีกําลังการผลิตเพ่ิมข้ึนอีก 513,960 
ลบ.ม./วัน และสามารถใหบริการผูใชน้ําเพ่ิมข้ึนอีก 453,583 ราย (ประมาณ 729,542 คน)  
   ซ่ึงโครงการดังกลาวคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ไดเห็นชอบในหลักการ และมีความเห็นดังนี้  1)  เห็นควรให กปภ. จัดทํารายละเอียดของ
แผนปฏิบัติการเพ่ิมเติมใหครบทุกแผนงานท่ีดําเนินการภายใตแผนแมบทฯน้ํา ท้ัง 5 แผนงาน  2) ให กปภ. 
ประสานกับหนวยงานท่ีดูแลแหลงน้ําตนทุน เพ่ือใหการจัดสรรน้ํามีความชัดเจน และตองมีแหลงน้ําสํารอง 
ของตนเอง  และ 3) ให กปภ. เรงรัดดําเนินการในพ้ืนท่ี EEC พรอมจัดหาแหลงน้ําสํารอง ท้ังนี้  โครงการ 
ท่ีจะขอตั้งในป 2564 หากมีรายการท่ีมีวงเงินเกิน 1,000 ลานบาท ตองเสนอ กนช. กอนเสนอคณะรัฐมนตรี 
   ท่ีประชุม กนช. มีขอคิดเห็นขอเสนอแนะ 
   1.  โค รงก าร เพ่ื อการ พั ฒ น า ป  2562 ของ กป ภ . ท่ี ได รั บ ก ารบ รรจุ ไว ใน 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แลว ใหเรงดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
เปนการเรงดวน เนื่องจากกระทรวงการคลังไดมีหนังสือแจงเวียนใหเริ่มดําเนินการในกระบวนการ โดยจะลงนาม 
ในสัญญาไดเม่ือไดรับการจัดสรร  
   2.  โครงการเพ่ือการพัฒนา ป 2563 ของ กปภ. ขอใหเตรียมความพรอมท้ังเรื่อง
รูปแบบรายการ พ้ืนท่ี และเรื่องอ่ืน ๆ ใหครบถวนเรียบรอย เพ่ือใหมีความพรอมในการขอตั้งงบประมาณ ป 2564  
   มติท่ีประชุม  
   1. เห็นชอบในหลักการโครงการเพ่ือการพัฒนา ป 2562 และป 2563 ของ กปภ. 
   2.  ให กปภ. นําความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา และ กนช. ไปดําเนินการดวย 

 1.2 แผนงานโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ 
  (1) โครงการพัฒนาแหลงน้ําและการจัดการทรัพยากรน้ํารองรับเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) ป 2563-2580 สืบเนื่องจากมติ กนช. ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2561 
เห็นชอบให สทนช. เปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําแผนหลักรองรับการพัฒนาในระยะ 20 ป  
สทนช. ไดศึกษาทบทวนความเพียงพอของการพัฒนาในแตละระยะ และจัดทําแผนหลักเพ่ือรองรับการพัฒนา 
ในระยะ 10 และ 20 ป ถึงความตองการใชน้ํ าในภาคอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม การทองเท่ียว และ 
ภาคเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึนจากป 2560 - 2580 รวมปริมาณความตองการใชน้ําเพ่ิมข้ึน 670 ลาน ลบ.ม./ป  
จึงมีความจําเปนตองมีโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ิมเติม  โดยแบงแผนการพัฒนาเปน2 ชวง คือ ชวงป 2563 -2570 
และชวงป 2571 - 2580 เพ่ือใหสามารถรองรับความตองการใชน้ําไดถึงป 2580 



- 3 - 

สรุปผลการประชุม กนช. คร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันพฤหัสดีที่ 20 ธันวาคม 2562  ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.  

   1)  แผนงานพัฒนาแหลงน้ําตนทุน ป 2563 - 2570 รวมท้ังสิ้น 38 โครงการ 
งบประมาณ 50,691.10 ลานบาท เพ่ิมปริมาณน้ําตนทุนได 872.19 ลาน ลบ.ม.   
   2) แผนการบริหารจัดการดานความตองการใชน้ํ า ป  2563 - 2580 จํานวน  
9 โครงการ/มาตรการ งบประมาณ 1,927.15 ลานบาท  
   3) แผนการปองกันและบรรเทาอุทกภัย ป 2563 - 2580 จํานวน 25 โครงการ 
งบประมาณ 43,141.66 ลานบาท   
   4) แผนการจัดการคุณภาพน้ํา ป 2563 - 2580 จํานวน 33 โครงการ งบประมาณ 
40,156.50 ลานบาท 
   5) มาตรการอ่ืน ๆ เพ่ือแก ไขปญหาขาดแคลนน้ํ า ป  2563 - 2580 จํานวน  
3 โครงการ งบประมาณ 178.99 ลานบาท 
   ซ่ึงโครงการดังกลาวคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ 
ไดเห็นชอบในหลักการและมีความเห็น ดังนี้ 
   1) ใหหนวยงานเจาภาพท้ัง 19 หนวย เตรียมความพรอมการศึกษา สํารวจออกแบบ 
และจัดหาท่ีดินเพ่ือใหการกอสรางเปนไปตามแผน และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและระเบียบ กฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของ 
   2) แผนงานทางเลือกตองเรงจัดเตรียมการดําเนินการใหมีแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน เชน 
การผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเล หรือ การใหสัมปทานเอกชนพัฒนาระบบน้ําสํารองเพ่ือรองรับความเสี่ยงกรณีปน้ํานอย 
โดยในสวนของการผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเล ให สทนช. รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกพอ.) ดําเนินการศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ ท้ังนิคมอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ และเมืองทองเท่ียวสําคัญ รวมท้ังรูปแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสม และหนวยงานเจาภาพ/อปท. 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
   3. โครงการพัฒนาระบบสงจายน้ําท่ีตองเชื่อมโยงกับการพัฒนาแหลงน้ําตนทุน ตองมี
การพิจารณาตกลงกับหนวยงานเจาของแหลงน้ํา เพ่ือใหการดําเนินการสอดคลองกันดวย 
   4. โครงการท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาท เม่ือดําเนินการเตรียมความพรอมเสร็จ
แลว ใหเสนอ กนช. พิจารณากอนเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
   5. ให สทนช. บูรณาการแผนงานโครงการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม 
   ท่ีประชุม กนช. มีขอคิดเห็นขอเสนอแนะ 
   1)  แผนเก่ียวกับการผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเล และการนําน้ํากลับมาใชใหม ในพ้ืนท่ี EEC 
ควรมีการจัดทํามาตรฐานกลางเรื่องเทคโนโลยีไวดวย เพ่ือจะไดใชประโยชนจากพ้ืนท่ี EEC และเปนตนแบบในการ
ขยายไปทําในพ้ืนท่ีอ่ืน 
   2)  การใชระบบทอแยก (Separated) ท่ีแยกทอระบายน้ําเสียออกจากทอระบายน้ําฝน
จะทําเฉพาะในพ้ืนท่ีสวนท่ีเปนเมืองใหมของ EEC ยังไมควรใชบังคับกับสวนท่ีเปนเมืองเกา เชน พัทยา โดยจะตอง
หาวิธีท่ีเหมาะสมในการบรรเทาปญหาตอไป 
   3)  สวนใหญ แผนงานเปนด านการจัดหา (Supply Side) ดานความตองการใชน้ํ า 
(Demand Side) มีคอนขางนอย ควรใหความสําคัญเพ่ิมมากข้ึน เชน การปรับกฎหมายชี้นําใหผูประกอบการ 
ใชเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึนเพ่ือสงเสริมใหมีการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ  
   4) ใหหนวยงานท่ีจะเสนอแผนการพัฒนาแหลงน้ํา (ทน. อปท.) และแผนความตองการใช
น้ํา (อก.) สงให สทนช. รวบรวมผนวกเปนแผนฯ EEC และเพ่ือให สกพอ. พิจารณาเขาแผนงานบูรณาการ EEC ตอไป 
   5)  การสรางสมดุลน้ํารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยใชน้ําจากนอกพ้ืนท่ี 
เชน แมน้ําปราจีนบุรี แมน้ํานครนายก ลุมน้ําเจาพระยา การบริหารจัดการตองทําดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงน้ําแลงซ่ึงจะแลงท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี  
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   มติท่ีประชุม  
   1) เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาแหลงน้ําและการจัดการทรัพยากรน้ํารองรับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ป 2563-2580 
   2) ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 
ขนาดใหญและโครงการสําคัญ และ กนช.ไปดําเนินการ 

 (2) แผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร  จังหวัดสกลนครรวมกับ สทนช. 
และ ชป. จัดทําโครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร วัตถุประสงคเพ่ือใหมีทิศทาง
และกรอบแนวทางในการพัฒนาท่ีชัดเจน เปนท่ียอมรับของทุกภาคสวน และเปนแนวทางใหสวนราชการตาง ๆ 
นําไปดําเนินการตอไป ประกอบดวย แผนระยะเรงดวน ระยะปานกลาง และระยะยาวครอบคลุมการพัฒนา 10 ป 
(ป 2563-2572) รวม 65 แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 7,445.22 ลานบาท โดยมีหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
12 หนวยงาน มีประเด็นการพัฒนา 5 ดาน และมีแผนงานระยะเรงดวน ป 2563-2565 งบประมาณ 
1,842.66 ลานบาท สรุปไดดังนี้ 
  ดานท่ี 1 การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค ป 2563-2570 จํานวน 7 แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 293.32 ลานบาท โดยมีแผนระยะเรงดวนในป 2563 งบประมาณ 4.92 ลานบาท  
  ดาน ท่ี  2 การสรางความม่ันคงของน้ํ าภาคการผลิต ป  2564-2569 จํานวน  
2 แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 1,064.62 ลานบาท โดยมีแผนดําเนินการในป 2564-2565 งบประมาณ 
170.06 ลานบาท    
  ดานท่ี 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย ป 2563-2569 จํานวน 15 แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 1,595.24 ลานบาท โดยมีแผนดําเนินการในป 2563-2565 งบประมาณ 518.04 ลานบาท  
  ดานท่ี 4 การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา ป 2563-2570 จํานวน 
23 แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 4,328.89 ลานบาท  โดยมีแผนดําเนินการในป 2563-2565 งบประมาณ 
1,116.44 ลานบาท  
  ดานท่ี 5 การบริหารจัดการ ป  2563-2572 จํานวน 18 แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 163.15 ลานบาท  โดยมีแผนดําเนินการในป 2563-2565 งบประมาณ 33.20 ลานบาท 
  ซ่ึงแผนดังกลาวคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ 
ไดเห็นชอบในหลักการและมีความเห็นวา เพ่ือแกไขปญหาเรงดวนในพ้ืนท่ี เห็นควรใหหนวยงานดําเนินการตาม
กรอบแผนงาน ระยะเรงดวนป 2563 – 2565 งบประมาณ 1,842.66 ลานบาท โดยใหเตรียมความพรอม
โครงการใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 
  ท่ีประชุม กนช. มีขอคิดเห็นขอเสนอแนะ 
  1) ควรมีการบูรณาการน้ําท้ังในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานในการนําน้ํา
ไปเก็บไวในพ้ืนท่ีท้ังตอนบนเหนือหนองหารและตอนลางทายหนองหาร 
  2) ควรศึกษาการบริหารจัดการน้ําท้ังน้ําใตดินและน้ําผิวดินในการแกไขปญหาอุทกภัย 
โดยพิจารณาความเหมาะสมในการกักเก็บน้ําไวใตดิน 
  3) เห็นควรนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เก่ียวกับการจัดการน้ําเสีย มาเปนสวนหนึ่งในแนวทางการปฏิบัติ
ตามแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร เชน การใชเทคโนโลยีท่ีเรียบงาย ตนทุนต่ํา ไมสงผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ ตัวอยางเชน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี 
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  มติท่ีประชุม 
  1)  เห็นชอบในหลักการแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ป 2563 - 2572 
จํานวน 5 ดาน วงเงินรวม 7,445.22 ลานบาท  
  2) ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ (ชป./กปภ./กรมโยธาธิการและผังเมือง/กรมประมง/ 
กรมพัฒนาท่ีดิน/อปท.ในพ้ืนท่ี/สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสกลนคร สํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัดสกลนคร/จังหวัดสกลนคร)  ดําเนินการตามแผนระยะเรงดวน ป 2563-2565 โดยเตรียม
ความพรอมใหเปนตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 
  3) ใหหนวยงานนําความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญและ
โครงการสําคัญ และ กนช. ไปดําเนินการ  
  ขอส่ังการประธาน 
  1) มอบ ชป. เปนหนวยงานหลักบูรณาการรวมกับหนวยงานใน กษ. และหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ ในการบริหารจัดการน้ําในหนองหาร  
  2) การพัฒนาหนองหาร บริเวณเหนือหนองหารและพ้ืนท่ีตนน้ํา ให ทส. (ทน. ปม. อส.) 
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําแผนชะลอ หนวง กักเก็บน้ํา บรรจุรวมในแผนหลัก สงให สทนช. เพ่ือสรุป 
ในภาพรวมกอนเสนอ ครม.  
  3) ให ชป. และ ทน. รวมศึกษาแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา และเก็บกักน้ํา
ในลําน้ํากํ่าและพ้ืนท่ีใกลเคียง และบูรณาการแผนการศึกษาท่ี ชป. กําหนดไวเดิม เปนตน เพ่ือใหครบถวนในการ
จัดการน้ําท้ังระบบ ใหเพ่ิมการเก็บกักการชะลอน้ําท้ังพ้ืนท่ีเหนือน้ําและทายน้ํา 

 (3) เปาหมายแผนงานโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญเพ่ิมเติม จากการ
ดําเนินงานท่ีผานมาไดมีการกําหนดเปาหมายการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญท่ีมีศักยภาพพรอมดําเนินการได
ภายใน ป 2565 จํานวนท้ังสิ้น 57 โครงการ สามารถเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุนได 4,398 ลาน ลบ.ม. พ้ืนท่ีรับประโยชน 
7.34 ลานไร สทนช. ไดประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเม่ือวันศุกรท่ี 13 ธันวาคม 2562 เพ่ือติดตามและ
บูรณาการแผนงานโครงการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังท่ีประชุมไดเสนอเปาหมายแผนงานโครงการสําคัญ
และโครงการขนาดใหญเพ่ิมเติม จํานวน 11 โครงการ แบงเปน 5 ประเภท ไดแก 
  1) การผันน้ําระหวางลุมน้ําหลัก 1 โครงการ คือ โครงการผันน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
จังหวัดกาญจนบุรี 
  2) บริหารจัดการพ้ืนท่ีลุมต่ําน้ํานอง จํานวน 3 โครงการ ไดแก พ้ืนท่ีลุมต่ําบางพลวง 
จังหวัดปราจีนบุรี พ้ืนท่ีลุมต่ําลุมน้ํายัง จังหวัดรอยเอ็ด พ้ืนท่ีลุมต่ําท้ังเหนือและใตจังหวัดนครสวรรค 
  3)  แผนหลักการพัฒนาบึงและหนองน้ําธรรมชาติขนาดใหญ จํานวน 3 โครงการ ไดแก 
หนองหาร จังหวัดสกลนคร หนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย หนองกุดทิง จังหวัดบึงกาฬ  
  4)  การบรรเทาอุทกภัยเมืองสําคัญ จํานวน 3 โครงการ ไดแก ลุมน้ําเจาพระยา
ตอนลาง (ลุมน้ําเจาพระยา 9 แผน) พ้ืนท่ี อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 
(โครงการบรรเทาอุทกภัยพ้ืนท่ีลุมน้ําชีลาง-เซบาย-เซบก และลุมน้ํามูลตอนลาง)    
  5) จัดหาแหลงน้ํารองรับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและแหลงทองเท่ียว จํานวน 1 โครงการ คือ 
โครงการพัฒนาแหลงน้ําและการจัดการทรัพยากรน้ํารองรับเขตพัฒนาพิเศษตะวันออก (ป 2563-2580)   
  ซ่ึงเปาหมายดังกลาวคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ 
ไดเห็นชอบและมีความเห็น ดังนี้ 
  1) การพัฒนาโครงการดานแหลงน้ําในชวง 2 ปท่ีผานมา มีการดําเนินงานลาชา 
กวาแผนงานหลายโครงการ อาจทําใหเปาหมายต่ํากวาแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป  
จึงเห็นควรใหหนวยงานเรงรัดปรับแผนงานโครงการท่ีมีศักยภาพดําเนินการใหเร็วข้ึน 
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  2) เห็นควรใหบูรณาการขับเคลื่อนโครงการสําคัญเพ่ิมเติม 11 โครงการ สอดคลอง 
กับสภาพปญหาเชิงพ้ืนท่ีและ นโยบายรัฐบาล เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา และอุทกภัยไดอยาง
เปนรูปธรรม 
  มติท่ีประชุม  
  1)  เห็นชอบในหลักการเปาหมายแผนงานโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ 
เพ่ิมเติม 11 โครงการ 
  2)  ใหหนวยงานเรงรัดปรับแผนการดําเนินการตามกระบวนการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
และนําความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญไปดําเนินการดวย 
  ขอส่ังการประธาน  ใหหนวยงานเรงรัดปรับแผนการดําเนินการตามกระบวนการ 
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว และใหดําเนินการตามความเห็นของอนุกรรมการฯ 

 1.3 กรอบแนวทางเพ่ือการกําหนดหลักเกณฑการใชสอยทรัพยากรน้ําสาธารณะของ
หนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น (มาตรา 6 วรรคสาม) ตามมาตรา 6 วรรคสาม 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ หรือ อปท. ท่ีรับผิดชอบ (ทรัพยากรน้ํา
สาธารณะตามวรรคสอง) ไปออกหลักเกณฑการใชสอยทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้น ตามกรอบแนวทางท่ี กนช.
กําหนด ดังนั้น สทนช. ไดพิจารณาศึกษาจัดทํากรอบแนวทางเพ่ือการกําหนดหลักเกณฑการใชสอยทรัพยากรน้ํา
สาธารณะของหนวยงานของรัฐหรือ อปท. ดังนี้ 
  ดานการจัดทําแผนและติดตามผล  
  ขอ 1 ใหมีแผนงานการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และ 
การอนุรักษทรัพยากรน้ําสาธารณะ ท้ังในภาวะปกติ และในภาวะน้ําแลงหรือภาวะน้ําทวม ท้ังนี้ ใหสอดคลองกับ
แผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ําในเขต 
ลุมน้ําท่ีผานความเห็นชอบของ กนช.  
  ขอ 2 ใหประสานหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมกัน
บริหารจัดการและใชสอยทรัพยากรน้ําสาธารณะสําหรับกิจกรรมประเภทตาง ๆ ท้ังนี้ ตามกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น 
  ขอ 3 ใหมีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนวทาง 
การแกไขปญหาและผลดีหรือผลกระทบในการดําเนินการตามแผนงานดังกลาวตอคณะกรรมการลุมน้ําอยางนอย 
ปละหนึ่งครั้ง 
  ดานการจัดทํามาตรการและควบคุมดูแล 
  ขอ 4 ใหมีมาตรการในการควบคุมดูแลทรัพยากรน้ําสาธารณะเพ่ือปองกันหรือแกไขปญหา
การบุกรุก การกระทําอ่ืนใดอันจะกอใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ หรือทําให
เสื่อมสภาพตอคุณภาพของน้ํา  
  ขอ 5 ใหมีการควบคุมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน หรือความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ในบริเวณพ้ืนท่ีแหลงทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้น  
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบกรอบแนวทางเพ่ือการกําหนดหลักเกณฑการใชสอยทรัพยากรน้ํา
สาธารณะของหนวยงานของรัฐหรือ อปท. 

 1.4 รางคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัด... ตามพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ํา 
พ.ศ. 2561 มาตรา 9 กําหนดวา “กรณีจําเปนให กนช. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัด 
เพ่ือบูรณาการน้ําในระดับจังหวัด” และจากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม ครั้งท่ี 13/2562 เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ไดรับทราบความกาวหนาโครงการจัดตั้งศูนย
ขอมูลน้ําระดับจังหวัด และให มท. สทนช. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของยกรางคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
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ทรัพยากรน้ําจังหวัด... ขยายผลใหครบท้ัง 76 จังหวัด เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในการบูรณาการระหวางหนวยงาน
จังหวัด  ดังนั้น สทนช. จึงไดกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกจังหวัด 5 ดาน ไดแก (1) อยูในพ้ืนท่ีเปาหมายน้ําแลง
และน้ําทวม (Area Based)  (2) เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย  (3) เปนจังหวัด
ตัวแทนลุมน้ําหลักหรือลุมน้ําจังหวัดอยูในลุมน้ํา (4) เปนพ้ืนท่ีออนไหว/ตองบูรณาการกับหนวยงาน และ  
(5) เปนจังหวัดนํารองและพรอมดําเนินการ 
   ผลการคัดเลือก ท่ีสามารถจัดต้ังไดในป 2563 มีจํานวน 40 จังหวัด  ป 2564 จํานวน 
36 จังหวัด มีองคประกอบ จํานวน 20-25 คน โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน รวมดวยหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของดานน้ําในจังหวัด ผูแทนผูใชน้ําภาคเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม โดยมีหัวหนาสํานักงานจังหวัด 
(เจาภาพ) หัวหนาสํานักงาน ปภ.จังหวัด และผูแทน สทนช.ภาค เปนเลขานุการรวม มีหนาท่ีและอํานาจ (1) จัดทํา
แผนงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามกรอบแผนแมบทระดับลุมน้ํา 
(2) บูรณาการและขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัดท้ังในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต  
(3) บูรณาการขอมูลและสารสนเทศทรัพยากรน้ํา และ (4) ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานตามแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และรายงานตอ กนช.  
   ท่ีประชุม กนช. มีขอคิดเห็นขอเสนอแนะ 
   1) เห็นควรแตงตั้งใหครอบคลุมท้ัง 76 จังหวัด เนื่องจากทุกจังหวัดประสบปญหาดาน
ทรัพยากรน้ําท่ีมีความแตกตางหลากหลายกัน และทุกจังหวัดมีบุคลากรของหนวยงานในพ้ืนท่ีอยูแลว   
   2)  การระบุผูแทนจากกลุมผูใชน้ําภาคเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ตามขอ 17-19 
อาจจะทําใหเกิดความขัดแยงกัน  เห็นควรใชเปนผูแทนกลุมผูใชน้ําหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูดานน้ําท้ัง 3 ดาน 
ไมเกิน 4 คน 
   3)  ควรใหเลขานุการเปนเลขานุการรวมกันท้ังหมด 
   4)  อํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัดสามารถพิจารณากลั่นกรอง
รวมกับคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)  
   5) เสนอใหมีผูแทน กฟผ. ในพ้ืนท่ีท่ีมีแหลงน้ําของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) เนื่องจาก กฟผ.มีการบริหารจัดการน้ําในเข่ือนหลายแหงท่ีเก่ียวของกับหลายจังหวัด 
   6) สําหรับงบประมาณใหดําเนินการปรับแผนการใชจายในป 2563 ไปพลางกอน และ 
ในป 2564 ใหเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตอไป 
   มติท่ีประชุม  
   1)  เห็นชอบใหจัดตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัดท้ัง 76 จังหวัด 
   2)  เห็นชอบรางคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัด องคประกอบ หนาท่ีและอํานาจ  
   3) ใหสํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ําจังหวัดตอไป 
   4) ใหนําความเห็นของ กนช. ไปดําเนินการตอไป 

 2. เรื่องอ่ืน ๆ 2 เรื่อง 
 2.1 ผลการประชุมคณะกรรมการแมน้ําโขงแหงชาติไทย  ฝายเลขานุการ กนช. ไดรายงาน 
ผลการประชุมคณะกรรมการแมน้ํ าโขงแหงชาติไทย ครั้งท่ี  2/2562 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562  
ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธาน โดยมีผลการประชุม ดังนี้ 
  1)  รับทราบการเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรลุมน้ําโขงตอนลาง ค.ศ. 2021 - 2030 
  2)  รับทราบยุทธศาสตรการจัดการภัยแลง คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ค.ศ. 2020 - 2025 
  3)  รับทราบรางแผนปฏิบัติการประจําป คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ค.ศ. 2020 - 2021 
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  4)  รับทราบการดําเนินงานตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจง การปรึกษาหารือลวงหนา 
และขอตกลง โครงการไฟฟาพลังน้ําเข่ือนหลวงพระบาง และขอคิดเห็นภาคประชาชน 
  5)  รับทราบการปรับองคประกอบคณะอนุกรรมการวิชาการ ภายใตคณะกรรมการแมน้ําโขง
แหงชาติไทย 
  6)  รับทราบรางแถลงการณรวม (Joint Statement) ของรัฐมนตรีทรัพยากรน้ําภายใต
กรอบความรวมมือแมโขง-ลานชาง ซ่ึง ครม. ใหความเห็นชอบเม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 
  7)  รับทราบมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบกรอบการเจรจา
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการแมน้ําโขงแหงชาติไทย 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 2.2 ความกาวหนาการจัดตั้งศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ ตามมติ กนช.ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 
12 กันยายน 2562 เห็นชอบให สทนช. จัดทํารางศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ และกองอํานวยการน้ําแหงชาติ  
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 มาตรา 24  สทนช. ไดจัดทํากรอบโครงสรางศูนยบัญชาการ
เฉพาะกิจ มีอํานาจหนาท่ี (1) ควบคุม สั่งการ บัญชาการ และอํานวยการแกไขวิกฤติน้ําเปนการชั่วคราวจนกวา
ปญหาวิกฤติน้ําจะผานพนไป (2) ออกคําสั่งเพ่ือการปองกันแกไข ควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลรายจากความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที และประกาศคําสั่งดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักชา (3) บัญชาการ
รวมกับกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (บกปภ.ช.) ในกรณีท่ีเปนสาธารณภัยดานทรัพยากรน้ําหรือ
วิกฤติน้ํ า และกอนจะยกระดับ เปน ศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ มีกองอํานวยการน้ํ าแห งชาติ  โดยมี 
รองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธาน มีอํานาจหนาท่ี (1) อํานวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
ติดตาม วิเคราะหแนวโนม ควบคุม กํากับ ดูแล และสรุปขอมูลประกอบการตัดสินใจ (2) อํานวยการและบูรณาการ 
เพ่ือบริหารจัดการวิกฤติน้ําและพิจารณายกระดับเปนศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ กรณีสถานการณมีแนวโนมเขาข้ัน
รุนแรงหรือวิกฤติ 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการตอไป 
 ขอส่ังการประธาน  ให สทนช. เรงดําเนินการรางคําสั่งศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ และ 
กองอํานวยการน้ําแหงชาติ เสนอคณะรัฐมนตรี 

 3. เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 4 เรื่อง ไดแก 
  3.1 ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
ฝายเลขานุการ กนช. ไดรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ ดังนี้   
   (1) คณะอนุกรรมการอํานวยการดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ไดประชุมเม่ือวันท่ี  
14 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธานการประชุม เพ่ือรับทราบ
สถานการณน้ํา แผนปฏิบัติการแกไขปญหาภัยแลง และเห็นชอบใหหนวยงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค โดยผลการประชุมมีดังนี้ 
 1) รับทราบสถานการณน้ําปจจุบัน กรมอุตุนิยมวิทยา ไดคาดการณ  3 เดือน 
ขางหนา ภาคใตจะมีปริมาณฝนนอยกวาปกติ สวนภาคอ่ืน ๆ มีปริมาณฝนใกลเคียงคาปกติ 
  สถานการณแหลงน้ําท่ัวประเทศ (ขอมูล ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2562) ปริมาณน้ํา 
ท้ังประเทศ 51,008 ลาน ลบ.ม. (62%) มีน้ําใชการใด 26,933 ลาน ลบ.ม. (46%) โดยภาคตะวันตก 23,373  
ลาน ลบ.ม. (82%) มีปริมาณน้ํามากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาคใต และภาคตะวันออกมีปริมาณน้ําคงเหลือนอยท่ีสุด 
รองลงมาคือภาคเหนือ 
     2) รับทราบการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 29 ตุลาคม 2562  สทนช. 
ไดดําเนินการตามมติ โดยการจัดประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของมารวมวิเคราะห และหาแนวทางปองกันและแกไข ดังนี้  
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  2.1)  การคาดการณพ้ืนท่ีเส่ียงภัยแลง ป 2562/63  (1)  ดานการอุปโภคบริโภค มี
พ้ืนท่ีท่ีตองเฝาระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ํา ในเขตการประปาสวนภูมิภาค จํานวน 61 สาขา 31 จังหวัด และนอกเขต
การประปาสวนภูมิภาค จํานวน 38 จังหวัด  (2)  ดานการเกษตร พ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ําในเขตชลประทานท่ีใชน้ํา
จากอางเก็บน้ําขนาดใหญ แบงออกเปน พ้ืนท่ีไมมีปริมาณน้ําเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการเพาะปลูก จํานวน 5 แหง พ้ืนท่ี
ท่ีมีปริมาณน้ําเพียงพอเพ่ือการเกษตรตอเนื่อง (พืชไร พืชผัก ไมผล ไมยืนตน) จํานวน 9 แหง พ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณน้ํา
เพียงพอเพ่ือการเกษตรนาขาวรอบท่ี 2 บางพ้ืนท่ี จํานวน 9 แหง รวม 36 จังหวัด ในสวนของพ้ืนท่ีนอกเขต
ชลประทาน เสี่ยงขาดแคลนน้ํา 20 จังหวัด 
  2.2) มาตรการรองรับพ้ืนท่ีเส่ียงขาดแคลนน้ํา  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
รองรับภาวะเสี่ยงการขาดแคลนน้ํา ดังนี้ 
    (2.2.1) เพ่ื อการอุป โภค–บริ โภค  การป ระปานครหลวง (กปน .)  
การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ไดจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภาวะเสี่ยงการขาดแคลนน้ําท้ังในเขตและนอกเขต
บริการ  สําหรับพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ํานอกเขตพ้ืนท่ีบริการของ กปน. และ กปภ. มีหนวยงานดําเนินการจัดหา
แหลงน้ําท้ังน้ําใตดินและผิวดิน ไดแก  หนวยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองทัพบก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
(ทบ.) อปท. เปนตน 
    (2.2.2)  เพ่ือการเกษตร จากสถานการณ การเพาะปลูกข าวนาปรัง  
 ป 2562/63 ในพ้ืนท่ีลุมเจาพระยาใหญพบวา มีการเพาะปลูกขาวนาปรังเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ณ วันท่ี 12 
ธันวาคม 2562 พบพ้ืนท่ีเพาะปลูก 2,734,654 ไร เพ่ิมข้ึน 2,504,851 ไร เม่ือเทียบพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวนาปรัง 
ณ วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562  มีแผนการจัดสรรน้ํา ดังนี้ 
      - ในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน  ตามแผน-ผล การจัดสรรน้ําของอาง 
ขนาดใหญ-กลาง มากกวาแผน พบวา อางขนาดใหญ เกินแผน 14 แหง จาก 33 แหง อางเก็บน้ําขนาดกลาง  
เกินแผน 68 แหง จาก 321 แหง ไดปรับแผนการจัดสรรน้ําใหมเปน 12,570 ลาน ลบ.ม. จากแผนเดิม 11,984  
ลาน ลบ.ม. ปรับเพ่ิม 587 ลาน ลบ.ม. โดยปรับแผนของอางเก็บน้ําขนาดใหญ 14 แหง แบงเปน ภาคเหนือ  
5 แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แหง ภาคตะวันออก 5 แหง ภาคกลาง 1 แหง และภาคตะวันตก 2 แหง สวนการ
ปรับแผนของอางเก็บน้ําขนาดกลาง 11 แหง แบงเปนภาคเหนือ 3 แหง และภาคตะวันออก 8 แหง 
      - นอกเขตพ้ืนท่ีชลประทาน แผนปฏิบัติการรับมือ พ้ืนท่ีเสี่ยง
ขาดแคลนน้ําดานการเกษตร นอกเขตชลประทาน พบพ้ืนท่ีเสี่ยงรุนแรง ซ่ึงอาจสงผลทําใหไมยืนตนตาย 30 จังหวัด 
0.37 ลานไร โดยวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจพ้ืนท่ีปลูกไมผลไมยืนตนเสี่ยงขาดแคลนน้ํา 2.6 ลานไร (กรมสงเสริม
การเกษตร (กสก.)/อปท.) โดยกรมทรัพยากรน้ํา (ทน.) และ ทบ. จัดหาแหลงน้ําสนับสนุน ไดแก  ขุดบอบาดาล และ
จัดหาแหลงน้ําผิวดิน 
  2.3) เห็นชอบแผนปฏิบัติการแกไขปญหาภัยแลง การเตรียมความพรอมรับมือ  
หนวยงานทุกภาคสวน ไดแก กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ชป. ทน. ทบ. กรมทางหลวง (ทล.)  
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) นทพ. และการไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.) เตรียมความพรอมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
เครื่องมือ และอุปกรณ รวม 4,192 เครื่อง แบงเปน รถบรรทุกน้ําและรถผลิตน้ํา 1,517 เครื่อง เครื่องจักรและ
เครื่องขุด 175 เครื่อง และเครื่องเจาะบอและสูบน้ํา 2,500 เครื่อง สรุปแผนปฏิบัติการแกไขปญหาภัยแลง ดังนี้ 
    - ดานอุปโภค-บริโภค รวม 2,013 โครงการ แบงเปนในเขตบริการของ
การประปา 31 จังหวัด โดยเสนอของบกลางเพ่ิมเติม 51 โครงการ 34 สาขา และนอกเขตบริการของการประปา 
43 จังหวัด โดยขุดเจาะบอบาดาล 1,056 โครงการ จัดหาแหลงน้ําผิวดิน 232 โครงการ ซอมแซมระบบประปา 
674 โครงการ 
    - ดานการเกษตร ดําเนินการปรับแผนการบริหารจัดการน้ําและจัดหา
แหลงน้ําเพ่ือสนับสนุน ปริมาณน้ําใหเปนไปตามแผนการใชน้ํา แบงเปนในเขตชลประทาน 36 จังหวัด กระทรวง
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เกษตรและสหกรณ (กษ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงพลังงาน (พพ.) ดําเนินการปรับแผนการบริหาร
จัดการน้ําใหเพียงพอ และควบคุมใหเปนไปตามแผนการใชน้ํา และนอกเขตชลประทาน 34 จังหวัด กษ. ทส. 
ดําเนินการจัดหาแหลงน้ําสนับสนุน 
  2.4) รับทราบสถานการณน้ําในแมน้ําโขง จากการคาดการณระดับน้ําในชวง 
ฤดูแลงต่ําลงกวาเดิมมีผลกระทบท้ังดานเกษตรและการขนสงทางน้ํา สําหรับการรายงานผลการดําเนินการ 
ตามกรอบความรวมมือแมโขง - ลานชาง ไดแก (1) รวมประชุมคณะทํางานรวมสาขาทรัพยากรน้ําสมัยวิสามัญ 
ครั้งท่ี 3 ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอการแลกเปลี่ยนสถานการณน้ํา
ของจีนและไทยในชวงฤดูแลงเพ่ิมเติม  (2) รวมประชุมหารือโตะกลมสําหรับระดับรัฐมนตรีดานการจัดการทรัพยากรน้ํา 
(MLC) ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 ณ กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือการผลักดันความรวมมือ
ในการแลกเปลี่ยนขอมูล และความชวยเหลือในการปลอยน้ําในกรณีรองขอ   
 โดยมีมาตรการรองรับสถานการณ  ประกอบดวย 
 - มาตรการภายในประเทศ (1) มอบ กปภ. สถ. และ ทบ. จัดหาแหลงน้ํา
สํารองและขุดเจาะบอน้าํบาดาล เพ่ือสํารองปริมาณน้ําในการอุปโภค-บริโภค  (2) มอบ มท. โดยจังหวัด (ริมแมน้ําโขง) 
สรางการรับรูความเขาใจแนวโนมสถานการณวิกฤติน้ํา และหามาตรการในการดูแลการดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ี  และ (3) มอบกระทรวงคมนาคม (คค.) กําหนดมาตรการการขนสงและการคมนาคม
ทางน้ําและ มท. มาตรการรองรับการพังทลายของตลิ่งริมฝงโขง 
 - มาตรการระหวางประเทศ (1) หารือกรอบแนวทางการตอบสนองขอมูล
สถานการณน้ําแลงของประเทศสมาชิกแมน้ําโขง ท้ังในกรอบความรวมมือแมโขง-ลานชาง  (2) หารือแนวคิด
เบื้องตนของความรวมมือดานการจัดการวิกฤตน้ํา ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง-ลานชาง และ (3) ผลักดัน 
การเจรจาในเวทีกรอบความรวมมือระดับรัฐมนตรี เชน อาเซียน หรือความรวมมือระดับทวิภาคี 
   จากการประชุมคณะอนุ กรรมการอํานวยการด านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํ า  
มีความเห็น ดังนี้ 
   1) แมน้ําโขงลดลง เสนอใหขอความรวมมือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการขอน้ําเพ่ิม
ในฤดูแลงเปนกรณีพิเศษ และใหวางมาตรการแมน้ําโขงใหชัดเจน 
   2) ให สทนช. ในฐานะฝายเลขานุการดําเนินการตามกรอบมาตรการความรวมมือ และหารือ
กับประเทศสมาชิก 6 ประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการใชน้ําในแมน้ําโขง 
   3)  ใหเนนในเรื่องการจัดหาน้ําอุปโภค-บริโภคเปนหลัก เนื่องจากปนี้คาดวาจะขาดน้ําและแหง
แลงมาก ใหพิจารณาทําพ้ืนท่ีแกมลิงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฤดูฝนและน้ําหลาก เพ่ือเก็บน้ําในหนา
ฝนใหมากท่ีสุด 
   ท่ีประชุม กนช. มีขอคิดเห็นขอเสนอแนะ กรณีเสนอของบกลางเพ่ิมเติมใหเปนไปตาม
หลักเกณฑการใชงบกลางโดยใหผาน กนช. กอนเสนอ คณะรัฐมนตรี และระหวางนี้ขอใหหนวยงานเตรียม 
ความพรอมไวลวงหนา 
   มติท่ีประชุม  รับทราบผลการดําเนินงานและขอสั่งการของคณะอนุกรรมการอํานวยการ
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และเห็นชอบใหหนวยงานขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือแกปญหาภัยแลง 
โดยนําความเห็นของ สงป. ไปดําเนินการตอไป 
   ขอส่ังการประธาน  
   1) ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามแผนแกไขปญหาภัยแลงใหเปนไปตามกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวของ 
   2) ให สทนช. และ สงป. พิจารณาโครงการและความเหมาะสมงบประมาณ ตามอํานาจ
หนาท่ีและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 
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 (2) คณะอนุกรรมการพิจารณา กล่ันกรอง กฎหมายดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
ไดประชุมเม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 โดยมีรองเลขาธิการ สทนช. (นายสําเริง แสงภูวงค) ไดรับมอบหมายให
เปนประธานการประชุม เพ่ือรับทราบและพิจารณา โดยผลการประชุมมีดังนี้ 
  1)  รับทราบความกาวหนาการจัดทํากฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา 
พ.ศ. 2561 ของ 3 หนวยงาน ดังนี้ 
   (1.1) สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติไดดําเนินการ 1) รางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดลุมน้ํา พ.ศ. .... ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาตรวจรางของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)   
2) รางกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 11 ฉบับ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
ในหลักการเม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2562 ขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณาของ สคก.  3) รางระเบียบและประกาศ 
กนช. จํานวน 6 ฉบับ เสนอประธาน กนช. เม่ือวันท่ี 30 ต ุลาคม 2562 ขณะนี้อยูระหวางพิจารณาลงนาม   
4) สวนรางระเบียบและประกาศท่ีเหลือ จํานวน 3 ฉบับ เปนรางท่ีจัดทําข้ึนเปนแบบเพ่ือประกาศใชในกรณี 
มีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเม่ือถึงกําหนด และอีก 3 ฉบับ เปนรางประกาศคณะกรรมการลุมน้ําและหนวยงานของรัฐ 
   (1.2) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผั งเมือง ได มี คํ าสั่ ง ท่ี 
699/2562 แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการยกรางกฎหมายลําดับรองมาตรา 74 และ 75 และอยูระหวาง
ดําเนินการจัดทําโครงการวางผังระบายน้ําในบริเวณลุมน้ํา จํานวน 25 ลุมน้ํา โดยไดรายงานผลการดําเนินการ
ดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีทราบแลว เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562   
   (1.3) ทส. โดย ทน. รวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศึกษาและยกรางกฎกระทรวง
ตามมาตรา 78 และรางประกาศกระทรวงตามมาตรา 81 และยกรางอนุบัญญัติในสวนท่ีอยูในหนาท่ีและอํานาจ
และภารกิจของ ทส. โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟงความเห็นรางกฎกระทรวงตามมาตรา 78 จํานวน  
5 ครั้ง และเม่ือไดรางกฎกระทรวงแลว จะจัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นใน กทม. และปริมณฑล 1 ครั้ง 
โดยรางประกาศกระทรวงตามมาตรา 81 วรรคสอง ไดมีการกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี  
แตยังไมไดประกาศแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี และยังไมมีหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือการอนุรักษและการพัฒนา
ทรัพยากรน้ําสาธารณะตามมาตรา 78 ท้ังนี้ จะเรงรัดดําเนินการสงผลการศึกษาในสวนของประกาศพนักงาน
เจาหนาท่ีเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง ทส. ออกเปนประกาศกระทรวงฯ ตอไป ซ่ึงการออกอนุบัญญัติตามหมวด 4 
เรื่องการจัดสรรน้ําและการใชน้ํา จะของบประมาณป 2564 เพ่ือดําเนินการตอไป 
  2) เห็นชอบในหลักการกรอบแนวทางเพ่ือการกําหนดหลักเกณฑการใชสอย
ทรัพยากรน้ําสาธารณะของหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
  3) เห็นชอบในหลักการ ราง คําส่ัง กนช. เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ํา
ระดับจังหวัด (มาตรา 20 วรรคสาม)  
  มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง 
กฎหมายดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  

 (3) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ไดประชุม 
ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธาน  
เพ่ือรับทราบและพิจารณา โดยผลการประชุมมีดังนี ้
   (1)  รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท่ีผานมา 
โดยมีผลงานสําคัญ สรุปไดแก (1) การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 2,049 
หมูบาน (2) การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต : เพ่ิมปริมาณน้ํา 448 ลาน ลบ.ม. พ้ืนท่ีรับประโยชน 
251,998 ไร  (3) การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย : ปรับปรุงลําน้ําธรรมชาติ 76 แหง  (4) การจัดการคุณภาพน้ํา
และอนุรักษทรัพยากรน้ํา : กอสรางและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย 6 แหง  (5) การบริหารจัดการ : 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 , แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป 
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   (2) รับทราบงบประมาณรายจายแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563  
    (2.1) ผลการดําเนินงานป 2562 งบประมาณท้ังสิ้น 62,831.59 ลานบาท 
เบิกจายงบประมาณและกอหนี้ ผูกพันแลว 61 ,338.52 ลานบาท คงเหลือ 1 ,493.07  ลานบาท  
มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 วงเงินรวม 9,657.11 ลานบาท 
    (2.2) งบประมาณ ป  พ.ศ. 2563 โดยแยกตามมิติงบประมาณ 3 ดาน 
(Function, Agenda, Area) ประกอบดวย 30 หนวยงาน 9 กระทรวง จํานวน 19,267 โครงการ วงเงินรวม 
106,788.91 ลานบาท เฉพาะงบบูรณาการดานน้ํา 18 หนวยงาน 59,431.07 ลานบาท คณะกรรมาธิการ
วิสามัญงบประมาณรายจายแผนงานบูรณาการดานน้ํา ปรับลดรวม 634.85 ลานบาท คิดเปน 1.07% คงเหลือ
หลังปรับลด 58,796.21 ลานบาท 
   (3) เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป 
(กรอบแนวทางการขับเคลื่อนฯ/ตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนฯ/ปฏิทินการดําเนินงาน)  
   (4) เห็นชอบแผนปฏิบัติการของหนวยงานภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
20 ป ใหเสนอ กนช. ในครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 20 ธันวาคม 2563 จํานวน 2 แผนงาน ไดแก  1) แผนปฏิบัติการ
ดานการจัดการน้ําเสียชุมชน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ของ องคการจัดการน้ําเสีย และ 2) โครงการ 
เพ่ือการพัฒนา ป 2562 และ ป 2563 ของการประปาสวนภูมิภาค ในวาระพิจารณา 
   มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบท 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 (4) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ ไดประชุมครั้งท่ี 
3/2562 เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธาน  
เพ่ือรับทราบและพิจารณา โดยผลการประชุมมีดังนี้ 
   1) รับทราบการดําเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม การผันน้ําจากเข่ือนศรีนครินทร เพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลง จังหวัดกาญจนบุรี  โดย สทนช. ไดรับมอบ
ใหศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การผันน้ําจากเข่ือนศรีนครินทร เพ่ือบรรเทา
ปญหาภัยแลง 5 อําเภอ จังหวัดกาญจนบุรี  
   (1.1) ผลการศึกษาข้ันวางโครงการไดแนวทางเลือกท่ีเปนไปได 3 แนวทาง และ 
ยังขาดขอมูลเปนท่ีประจักษตอประชาชนในพ้ืนท่ี คือการศึกษาทางเลือกท่ี 1 อุโมงคผันน้ําจากอางเก็บน้ําเข่ือน 
ศรีนครินทรไปยังอางเก็บน้ําลําอีซู ท่ียังไมสามารถเขาศึกษาในพ้ืนท่ีปาบริเวณท่ีจะเจาะอุโมงคได เพ่ือใหมีขอมูล
ประกอบการพิจารณาทางเลือกครบถวน ปจจุบัน สทนช. ไดมีหนังสือถึงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
เพ่ือขออนุญาตเขาศึกษาวิจัย เม่ือวันท่ี 15 พ.ย. 2562  
   (1.2) แนวทางท่ีจะดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว หากไดรับอนุญาตฯ ภายในเดือน
ธันวาคม 2562  สทนช. จะเรงทบทวนการคัดเลือกแนวทางการผันน้ําท่ีชัดเจน ภายในเดือนมกราคม 2563 
ศึกษาความเหมาะสมภายในเดือนกุมภาพันธ 2563  ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ในข้ันตอนท่ีเหลืออยูใหแลว
เสร็จภายในเดือนเมษายน 2563  และเม่ือมีรูปแบบโครงการท่ีชัดเจนแลว  สทนช. จะประสานกรมชลประทาน
ในฐานะท่ีเปนหนวยงานปฏิบัติ ดําเนินการเตรียมความพรอมในการสํารวจ ออกแบบ และการมีสวนรวม 
ของประชาชนตอไป 
 2) รับทราบความกาวหนาผลการดําเนินงานของคณะทํางานติดตามการขอใชพ้ืนท่ีปา
สําหรับโครงการพัฒนาแหลงน้ํา และแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้ 
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 กลุมท่ี 1  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 34 โครงการ ไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการท่ีเก่ียวของแลว 7 โครงการ (คงอยูในกระบวนการเสนอคณะรัฐมนตรี/การจัดทําแผนท่ีแนบทาย)  
อยูระหวางพิจารณาคําขอ 8 โครงการ อยูระหวางการพิจารณารายงานดานสิ่งแวดลอม 4 โครงการ และอยูระหวาง
การศึกษา 15 โครงการ 
 กลุมท่ี 2 กลุมโครงการท่ีไดรับงบประมาณแลว แตยังไมไดรับอนุญาต 4 โครงการ 
ไดรับอนุญาตครบถวนแลว 1 โครงการ อยูระหวางกระบวนการเสนอจัดทําพระราชกฤษฎีกาเพิกถอน 2 โครงการ 
และอยูระหวางการพิจารณา 1 โครงการ 
 กลุมท่ี 3  กลุมโครงการท่ีพรอมยื่นขอใชพ้ืนท่ีปาไม และตองดําเนินการภายในป 
2565 รวม 8 โครงการ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีเก่ียวของแลว 3 โครงการ (อยูระหวางเสนอ 
คณะรัฐมนตรี) อยูในกระบวนการเพิกถอน 2 โครงการ และเตรียมยื่นคําขอใชพ้ืนท่ี 3 โครงการ 
 กลุมท่ี 4  กลุมโครงการท่ีอยูระหวางการพิจารณารายงานดานสิ่ งแวดลอม  
30 โครงการ สามารถเขาสูกระบวนการขอใชพ้ืนท่ีไดทันที 7 โครงการ อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ 1 โครงการ อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการ 17 โครงการ ตองจัดทํา
รายงานใหม 4 โครงการ และถอนรายงาน 1 โครงการ 
 กลุมท่ี 5 กลุ ม โครงการท่ีอยู ระหวางศึกษาและขออนุญ าตเข าศึกษาวิจัย  
10 โครงการ ไดรับอนุญาตใหเขาศึกษาครบถวนแลว 8 โครงการ รอการอนุญาต 2 โครงการ 
 3) รับทราบความกาวหนาการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ  
มีโครงการขนาดใหญท่ีศักยภาพในการดําเนินการภายใน ป 2565 จํานวนท้ังสิ้น 57 โครงการ สรุปไดดังนี้ 
 (3.1) ผาน กนช. และผานคณะรัฐมนตรีแลว 21 โครงการ วงเงิน 107,042  
ลานบาท  แบงเปน  
 (3.1.1)  ผานคณะรัฐมนตรีและไดรับงบประมาณแลว จํานวน 18 โครงการ 
วงเงิน 100,616 ลานบาท มีจํานวน 2 โครงการ ติดปญหาดานมวลชน ไดแก โครงการอางเก็บน้ําวังหีบ  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยท้ัง 2 โครงการอยูระหวางกระบวนการทําความเขาใจกับภาคประชาชน  
ดําเนินการตามแผน จํานวน 9 โครงการ วงเงิน 63,432 ลานบาท และเสนอขอตั้งงบประมาณป 2563 จํานวน 
7 โครงการ วงเงิน 25,226 ลานบาท 
 (3.1.2) ผ านคณ ะรัฐมนตรี  แต ยั งไม ได ขอตั้ งงบประมาณ  จํ านวน  
3 โครงการ ไดแก โครงการปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพังงา - ภูเก็ต โครงการปรับปรุงขยาย กปภ. สาขา
นครศรีธรรมราช และโครงการปรับปรงุขยาย กปภ. สาขาแมสาย - หวยไคร - แมจัน - เชียงแสน 
 (3.1.3) ผาน กนช. แลว เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี 4 โครงการ วงเงิน 
11,875 ลานบาท ไดแก โครงการสํารวจความสูงภูมิประเทศดวยแสงเลเซอร (LiDAR) ระยะท่ี 2 โครงการ
ปองกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ตามแนวพระราชดําริ (คลองผันน้ําคลองชุมพร) โครงการปรับปรุง 
คลองยม-นาน และโครงการอุโมงคระบายน้ําใตคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย  
 (3.1.4) ระหวางเตรียมความพรอมเพ่ือขับเคลื่อน 32 โครงการ วงเงิน 
396,921 ลานบาท  
 (3.2) เห็นชอบในหลักการเปาหมายการขับเคลื่อนแผนงานโครงการสําคัญและ
โครงการขนาดใหญเพ่ิมเติมจํานวน 11 โครงการ  
 (3.3) เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาแหลงน้ําและการจัดการทรัพยากรน้ํา
รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ป พ.ศ. 2563 - 2580) และแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร  
เปนโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ  
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 จากการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ 
มีความเห็น ดังนี้ 1) ใหหนวยงานเรงรัดดําเนินการโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณใหแลวเสร็จตามแผน 
ท้ังนี้ โครงการใดท่ีมีศักยภาพใหปรับแผนใหแลวเสร็จเร็วข้ึน  2) ใหหนวยงานเจาของโครงการเรงดําเนินการ 
เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชนในโครงการท่ีไดรับงบประมาณแลวและติดปญหาดานสังคม   
 มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
ขนาดใหญและโครงการสําคัญ และใหดําเนินการตามความเห็นของอนุกรรมการตอไป 

 (5) คณะอนุกรรมการจัดทําหลักเกณฑและมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
ไดประชุมครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562  ซ่ึงมีนายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผูชวยเลขาธิการ สทนช.  
เปนประธาน ไดรับทราบและพิจารณา ดังนี้ 
  1) รับทราบการแตงตั้งคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา   
  2) เห็นชอบในหลักการ หลักเกณฑการระบายน้ําของเข่ือนเก็บกักน้ําและเข่ือนระบายน้ํา 
และเกณฑการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ไดแก 1) เห็นชอบในหลักการเกณฑระบายน้ํา การบริหารจัดการน้ํา  
เข่ือนเก็บกักน้ํา และเข่ือนระบายน้ําในระยะเรงดวนและระยะสั้น 2) เห็นชอบในหลักการเกณฑการระบายน้ํา 
เข่ือนเก็บกักน้ํา/เข่ือนระบายน้ํา (ระยะเรงดวน และระยะสั้น) และ 3) เห็นชอบในหลักการเกณฑการใชสีในการ
จําแนกระดับความรุนแรง 
  จากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําหลักเกณฑและมาตรฐานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา มีความเห็น ดังนี้  1) เห็นควรจัดทําหลักเกณฑและมาตรฐานการบริหารจัดการน้ําในสวนของน้ํา 
ใตดินเพ่ิมเติม  2) หลักเกณฑและมาตรฐานการบริหารจัดการน้ําของปริมาณฝน เห็นควรกําหนดใหความเขมฝน
เปนหลักเกณฑเพ่ิมเติมดวย  3) เห็นควรใหเพ่ิมหลักเกณฑการระบายน้ําสําหรับการบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูแลงดวย 
  มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดทําหลักเกณฑและ
มาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และใหดําเนินการตามความเห็นของอนุกรรมการตอไป  

 (6) คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและผังน้ํา  
ไดมีการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีนายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธิการ 
สทนช. เปนประธาน ไดรับทราบและพิจารณา ดังนี้ 
  1) รับทราบเทคโนโลยีการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ําของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ดังนี้ 
   (1.1) การเติมน้ําใตดิน แนวทางในการปฏิบัติสําหรับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
ตลอดจนผูท่ีสนใจท่ัวไป นําไปใชในการดําเนินการเติมน้ําใตดินระดับตื้นใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
   (1.2) การพัฒนาแหลงน้ําบาดาลขนาดใหญโดยการใชเทคโนโลยี (River Bank 
Filtration : RBF) เปนระบบสูบน้ําผสมผสานระหวางน้ําบาดาลท่ีกักเก็บในตะกอนหินรวน น้ําพาและน้ําในแมน้ํา 
ท่ี ซึมผานชั้นกรวดทรายสูชั้นน้ํ าบาดาลตามชายฝงแมน้ํ า ทําใหน้ํ าผานการกรองและมีการปรับคุณภาพ 
โดยธรรมชาติจึงไดน้ําท่ีมีคุณภาพดี และชวยลดคาใชจายในการผลิตน้ําประปา 
  2) รับทราบความรวมมือตางประเทศดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา  
   (2.1) กรอบความรวมมือตางประเทศดานเทคโนโลยีดาวเทียมเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรน้ําความรวมมือระหวาง สทนช. และกระทรวงสิ่งแวดลอมของสาธารณรัฐเกาหลี ไดมีความรวมมือภายใต
บันทึกความเขาใจดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํ า ซ่ึงลงนามรวมกันเม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2562  
ณ ทําเนียบรัฐบาลไทย โดยมีนายกรัฐมนตรีไทย และ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี รวมเปนสักขีพยาน  
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   (2.2) ความรวมมือไทย – เยอรมัน ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ  
สาขาการจัดการน้ํา TGCP – Water ผานองคกรความรวมมือระหวางประเทศเยอรมัน (GIZ) 
   (2.3) ความรวมมือระหวางไทย - ออสเตรเลีย ผูแทนประเทศออสเตรเลียไดหารือ
กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของไทย ในการยกระดับความรวมมือดานการบริหารจัดการน้ํา
ระหวางสองประเทศ 
  3) รับทราบการจัดทําทําเนียบองคความรูเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยาง
ยั่งยืนภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือสรางเครือขายและพันธมิตรระดับพ้ืนท่ี รวมถึงตอยอด  
ขยายผลไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และประสานความรวมมือเปนเครือขายการจัดการทรัพยากรน้ํ า 
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
   4) รับทราบกรอบแนวทางการดําเนินงานในการจัดทําผังน้ํา ดังนี้ 
   (4.1)  รวบรวมขอมูลดานทรัพยากรน้ําและผังน้ํ า รวมถึงขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรของแตละหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดการวิเคราะหทิศทางการเปลี่ยนแปลงของลุมน้ําในทุกมิติ 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของลุมน้ํา 
   (4.2)  ติดตามการดําเนินการการจัดทําผังน้ําในแตละลุมน้ํา การประกาศใชผังน้ํา 
ในราชกิจจานุเบกษา ใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 
   (4.3) อํานวยการการใชงานผังน้ําในแตละภาคสวน 
  จากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําและผังน้ํา มีความเห็น ดังนี้ 1) ใหทบทวนขอมูลทุกมิติครอบคลุมท้ังชวงน้ําทวมและน้ําแลง หนาตัด
ของลําน้ํา การเคลื่อนยายของตะกอน เปนรายป หรือราย 5 ป  2) ใหใชผังระบายน้ํา 25 ลุมน้ําเดิมของ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) เพ่ือใชประกอบการออกแบบผังน้ํา  3) ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ (กรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝง และกรมเจาทา) สนับสนุนขอมูลเพ่ือใชประกอบการจัดทําผังน้ํา 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและผังน้ํา และใหดําเนินการตามความเห็นของอนุกรรมการตอไป 

 3.2 ความกาวหนาแผนงานโครงการท่ีเสนอในคณะรัฐมนตรีสัญจร และงานนโยบายท่ี
นายกรัฐมนตรีตรวจพ้ืนท่ี ฝายเลขานุการ กนช. ไดรายงานความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ ดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร และงานนโยบายนายกรัฐมนตรีตรวจงานในพ้ืนท่ี ต้ังแต
จังหวัดสุรินทรและจังหวัดบุรีรัมย วันท่ี 20 สิงหาคม 2562 ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร จังหวัดราชบุรีและ
จังหวัดกาญจนบุรี วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562  รวมจํานวน 5 ครั้ง มีแผนงานโครงการท้ังสิ้น 137 แผนงาน/
โครงการ วงเงิน 5,244.01 ลานบาท โดยไดรับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง) ดําเนินการ จํานวน  
78 โครงการ งบประมาณ 261.53 ลานบาท และเสนอเขาแผนเพ่ือขอต้ังงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
จํานวน 59 โครงการ งบประมาณ 4,982.47 ลานบาท 
  มติท่ีประชุม  รับทราบความกาวหนาแผนงานโครงการท่ีเสนอในคณะรัฐมนตรีสัญจร และ
งานนโยบายท่ีนายกรัฐมนตรีตรวจพ้ืนท่ี โดยให หนวยงานเรงรัดโครงการ และรายงานผลให สทนช. ทราบทุกระยะ 

 3.3 ผลการดําเนินการของคณะกรรมการลุมน้ํา ฝายเลขานุการ กนช. ไดรายงานผล 
การประชุมคณะกรรมการลุมน้ํา ครั้งท่ี 3/2562  ท้ัง 25 ลุมน้ํา ระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 
2562 ซ่ึงท่ีประชุมไดรับทราบและพิจารณา ดังนี้ 
  1) รับทราบ (1) สถานการณน้ําในลุมน้ํา และมาตรการรองรับสถานการณภัยแลง/อุทกภัย 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2562  (2) รายงานความกาวหนากฎหมายลําดับรอง กระบวนการ
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สรุปผลการประชุม กนช. คร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันพฤหัสดีที่ 20 ธันวาคม 2562  ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.  

ไดมาซ่ึงกรรมการลุมน้ํา และกรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมน้ําใน กนช. ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา  
พ.ศ. 2561 (3) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ป 2563 ตาม (ราง) พ.ร.บ. งบประมาณ ป 2563  
(4) ความกาวหนาโครงการจางท่ีปรึกษาในพ้ืนท่ีลุมน้ํา (5) โครงการจางท่ีปรึกษา ป 2563 ในพ้ืนท่ีลุมน้ํา 
  2) เห็นชอบในหลักการ (1) (ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แตละลุมน้ําและ
แผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทฯ (ป 2564 – 2565) (2) ปฏิทินการดําเนินงานของคณะกรรมการลุมน้ํา  
(3) การขอความเห็นตอแผนงาน/โครงการท่ีจะเสนอตอ กนช. 5 โครงการ ไดแก 1) แผนปฏิบัติการดาน 
การจัดการน้ําเสียชุมชน 20 ป ขององคการจัดการน้ําเสีย (พ.ศ. 2561 – 2580)  2) โครงการเพ่ือการพัฒนา  
ป 2562 - 2563 ของ กปภ.  3) แผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร  4) โครงการเพ่ิมน้ําตนทุนและ
ระบบกระจายน้ํา ของ ทน. และ ทบ. และ 5) โครงการจัดหาน้ําตนทุน และแนวทางการบริหารจัดการน้ํา จังหวัดภูเก็ต  
  มติที่ประชุม  รับทราบและใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็น ขอเสนอแนะของ 
คณะกรรมการลุมน้ําไปพิจารณาดําเนินการ 

 3.4 รายงานผลการดําเนินการตามมติ กนช. และขอส่ังการของประธาน กนช. เม่ือคราว
ประชุม กนช. ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 11 มีนาคม 2562 และครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 12 กันยายน 2562  
รับทราบผลการดําเนินการตามมติ กนช. ป 2562 จํานวน 2 ครั้ง สรุป ดังนี้ 
  1) ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 11 มีนาคม 2562 จํานวน 8 เรื่อง ดําเนินการตามมติและ 
ขอสั่งการแลว 5 เรื่อง อยูระหวางเสนอคณะรัฐมนตรี ไดแก โครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร  
(ลุมน้ําคลองชุมพร) โครงการสํารวจความสูงภูมิประเทศดวยแสงเลเซอร (LiDAR) ระยะท่ี 2 และโครงการปรบัปรุง
คลองยม - นาน จังหวัดสุโขทัย 
  2) ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 12 กันยายน 2562 จํานวน 4 เรื่อง ดําเนินการตามมติและ 
ขอสั่งการแลว 3 เรื่อง และอยูระหวางการกลั่นกรองตรวจสอบแผน คือ แผนแมบทระดับลุมน้ําและแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือเสนอ กนช. ตอไป 
  มติท่ีประชุม  รับทราบผลการดําเนินการตามมติ กนช. และขอสั่งการของประธาน กนช. 
เม่ือคราวประชุม กนช. ครั้งท่ี 1/2562 และครั้งท่ี 2/2562 
  ขอส่ังการประธาน  โครงการท่ีเปนการบูรณาการเชิงพ้ืนท่ี เชน บึงบอระเพ็ด และบึงราชนก 
หนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจาก กนช./ คณะรัฐมนตรตีองเสนอแผนงานและงบประมาณตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในแผน 
 

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


