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๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ 

     นายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธิการ สทนช. ประธานอนุกรรมการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า 
เนื่องจากจะมีการประชุม กนช. ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ จึงเชิญคณะอนุกรรมการ
มาประชุม เพื่อทราบเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และกรอบ
แนวทางการด้าเนินงานในการจัดท้าผังน้้า  เพื่อรายงานความก้าวหน้าการด้าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการ ต่อ กนช. 

 

2 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
2.1 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร

พัฒนำเทคโนโลยี นวัตกรรม
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 
และผังน้ ำ 

     ค้าสั่ง กนช. ที่ 4/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค. 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และผังน้้า มีรองเลขาธิการ สทนช. เป็น
ประธานฯ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธานฯ มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ และผู้อ้านวยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้้า สทนช. 
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ้านาจหน้าทีโ่ดยสรุป 1) ก้ากับ ดูแล ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท้าระบบวิจัย และนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ให้สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 2) พิจารณา กลั่นกรอง 
ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 3) พิจารณา กลั่นกรอง ผังน้้า และฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ
ผังน้้า 4) วางกรอบด้าเนินการเชื่อมโยงข้อมูล และรวบรวมข้อมูลระหว่างศูนย์อ้านวยการน้้า
แห่งชาติ ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติกับศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงคณะกรรมการลุ่มน้้า และข้อมูลระดับจังหวัด เพื่อจัดท้าเป็นคลังข้อมูลทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ 5) ก้าหนดมาตรฐานรูปแบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรน้้าและสภาพ
ภูมิอากาศ 6) ก้าหนดแนวทางด้าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารเทศ
ทรัพยากรน้้าเพื่อสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
ทั้งในช่วงภาวะปกติ และช่วงภาวะวิกฤต 7) อ้านวยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความ
ทันสมัย รวดเร็ว ทันเหตุการณ์และสามารถจัดท้าเป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและการตัดสินใจของคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ  
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในที่ประชุม 
     - อ้านาจหน้าที่ต้องด้าเนินงานให้ครอบคลุมสอดคล้องตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 
และตามข้อ 4) – 6) ที่เช่ือมโยงอย่างมีนัยส้าคัญ สสน. ได้ด้าเนินการแล้วบางส่วน จึงขอน้าเสนอ
ในการประชุมครั้งต่อไป 
     - สทนช. ควรรวบรวมงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางด้านทรัพยากรน้้าทั้งหมด/ควรก้าหนด
กรอบด้าเนินงานหรือกรอบวิจัยหรือนวัตกรรมทางด้านทรัพยากรน้้าหรือแผนภายใต้แผนแม่บทฯ น้้า 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เช่ือมโยงกับ วช. 
และ อว. ซึ่งจะมีความเกี่ยวเนื่องกับงบประมาณด้านงานวิจัยหรือนวัตกรรม 
ข้อสั่งการประธานฯ 
     1. ให้ ฝ่ายเลขาฯ รวบรวมงานวิจัย/นวัตกรรมทางด้านทรัพยากรน้้าตามข้อคิดเห็นของที่
ประชุมโดยเร่งด่วน 
     2. ให้ สสน. และศูนย์อ้านวยการน้้าแห่งชาติ สทนช. น้าเสนอผลงานที่มีการด้าเนินการ
ตามอ้านาจหน้าที ่ในข้อ 4) - 7) ในการประชุมครั้งต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ องค์ประกอบ อ้านาจหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และผังน้้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สทนช. 
 

สสน./ 
สทนช. 

2.2 เทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าของกรมทรัพยากร
น้้าบาดาล 

     กรมทรัพยากรน้้าบาดาล (ทบ.) น้าเสนอเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 2 เรื่อง ได้แก ่ 
     1) การเติมน้้าใต้ดิน 4 วิธี เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้้าต้นทุนส้าหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค 
และการเกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการปนเปื้อนลงสู่ช้ันน้้าใตด้ิน รวมถึง
เป็นการแกไขปญการลดลงของระดับน้้าใต้ดินในพื้นที่วิกฤตอย่างยั่งยืนและผลด้าเนินงานที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเติมน้้าใต้ดิน ตามข้อสั่งการประธาน กนช. ในการประชุม กนช. 
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท้าร่างกรอบขั้นตอนการ
จัดท้าคู่มือและแนวทางเติมน้้าใต้ดินของประเทศไทย  

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1Z2v6t8D-pRLpXf_JzeJfdyWis-tprNde
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      2) โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
(Riverbank Filtration: RBF) เป็นระบบสูบน้้าผสมผสานระหว่างน้้าบาดาลที่กักเก็บใน
ตะกอนหินร่วนน้้าพาและน้้าในแม่น้้าที่ซึมผ่านช้ันกรวดทรายสู่ช้ันน้้าบาดาลตามชายฝั่งแม่น้้า 
ท้าให้น้้าผ่านการกรองและมีการปรับคุณภาพโดยธรรมชาติจึงได้น้้าที่มีคุณภาพดี และช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้้าประปา 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในที่ประชุม 
     - ด้ำนคุณภำพน้ ำใต้ดินเสนอให้เพิ่มผู้แทนกรมอนำมัยในคณะอนุกรรมกำรเติมน้ ำใต้ดิน  
     - กำรเติมน้ ำใต้ดินต้องค ำนึงถึงวัสดุที่น ำมำจัดท ำโครงสร้ำงและคุณภำพน้ ำที่เติมลงในระบบ
เพื่อป้องกันกำรปนเปื้อนของมลพิษลงสู่น้ ำใต้ดิน 
     - ให้นิยำมค ำว่ำ “ธนำคำรน้ ำใต้ดิน” ให้ชัดเจนป้องกันกำรสับสน และท ำอย่ำงไรให้
เชื่อมโยงกับกำรท ำงำนร่วมกับ NGOs ในกำรท ำธนำคำรน้ ำใต้ดิน  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
 
 
 
 
 

ทบ. 
ทบ. 

 
ทบ. 

 

2.3 
 
 

ความร่วมมือต่างประเทศด้าน
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
 

     สทนช. น้าเสนอความร่วมมือต่างประเทศด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า 
     1. กรอบความร่วมมือต่างประเทศด้านเทคโนโลยีดาวเทียมเพ่ือการบริหารทรัพยากรน้้า  
เป็นความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทนช. และกระทรวงสิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐ
เกาหลี ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ซึ่งลงนาม
ร่วมกันเมื่อวันที่ 2 ก.ย.62 โดยมีนายกรัฐมนตรีไทย และประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี 
ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งความร่วมมือนี้สะท้อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐเกาหลีในมิติด้านน้้า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงานร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ฝ่ายไทยมีเลขาธิการ สทนช.เป็นประธานกรรมการ 
โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30-31 ต.ค. 62 ณ สาธารณรัฐ
เกาหลี และที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้าเนินโครงการเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการน้้าโดยใช้
เทคโนโลยีจากดาวเทียม และโครงการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศของอ่าวไทย
บริเวณปากแม่น้้าเพชรบุรี โดยทั้งสองโครงการเป็นการศึกษาร่วมทางวิชาการ ด้านเทคนิค 
มีการจัดท้าบันทึกแสดงเจตจ้านง (Memorandum of Intent: MOI) ปัจจุบันอยู่ในระหว่าง
หารือเพื่อก้าหนดรายละเอียดการด้าเนินงานของแต่ละฝ่าย จากนั้นจึง จะได้มีการตั้ง
คณะท้างานร่วมไทย-เกาหลี ต่อไป 
     2. ความร่วมมือระหว่างไทย-เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาขา
การจัดการน้้า (TGCP-Water) สทนช. ได้ด้าเนินความร่วมมือฯ ผ่านองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) จ้านวน ๕ ประเด็น คือ  
           2.๑) การพัฒนานโยบายระดับประเทศ  สนับสนุนการน้ามาตรการสีเขียวมาใช้ในงาน
ก่อสร้างด้านน้้า ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการฯ น้้า 20 ปี 
รวมถึงการจัดท้าคู่มือการด้าเนินงานด้านการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (Ecosystem-
based Adaptation : EbA) ซึ่งเป็นมาตรการสีเขียวในการต่อสู้กับภาวะโลกรอ้น โดยได้รับการ
สนับสนุนทางวิชาการจาก GIZ  
         2.2) การขับเคลื่อนการด้าเนินงานในส่วนภูมิภาค ได้คัดเลือกพื้นที่ลุ่มน้้ายม และ
สะแกกรัง เป็นพื้นที่น้าร่องในการศึกษา และค้นหาความต้องการองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ต้องการ
ในพื้นที่ เพื่อใช้ด้าเนินเกี่ยวกับ EbA และเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้้า และเพื่อขยายขอบเขตการเสริมสร้างศักยภาพ
นั้น ๆ ให้ครอบคลุมทุกลุ่มน้้าหลักของประเทศต่อไป  
          2.๓) การตรวจวัดรายงานทวนสอบ ได้ด้าเนินโครงการน้าร่องภายใต้โครงการ 
Developing a digital solution-based Monitoring and Evaluation (M&E) methodology to 
assess the impacts and benefits of NbS and EbA measures ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.มหิดล และ ม.นเรศวร ในพื้นที่แก้มลิง จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัย โดยได้รับการสนับสนุนทาง
วิชาการและงบประมาณจาก GIZ ทั้งนี้จะเริ่มด้าเนินการในเดือน ม.ค. 63  
         2.4) การขับเคลื่อนและการสนับสนุนด้านการเงิน เป็นการขับเคลื่อนการด้าเนินโครงการ
ด้านน้้าของประเทศ โดยมองหาแหล่งเงินทุนด้าน Climate Change  ซึ่ง สทนช. อยู่ระหว่างศึกษา
กลไกทางการเงินภายใต้การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance) ของ
ภาคส่วนน้้า โดยด้าเนินการร่วมกับ สผ. และหน่วยงานภาคการเงินที่เกี่ยวข้อง  
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         2.๕) การขับเคลื่อนในระดับนานาชาติ สทนช. ได้เข้าร่วมฝึกอบรม “บรรลุเป้าหมาย 
NDC โดยการใช้มาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ” และเข้าร่วมการประชุม 4th International EbA Community of Practice 
Workshop ณ กรุงบอนน์ สหพันธรัฐเยอรมนี  
     3. ความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ผู้แทนประเทศออสเตรเลียได้หารือกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ในการยกระดับความร่วมมือด้านการบริหาร
จัดการน้้าระหว่างสองประเทศ ทั้งนี้ สทนช. ได้แลกเปลี่ยนปัญหาส้าคัญในปัจจุบันของการบริหาร
จัดการน้้าของประเทศไทย ได้แก่ การจัดการข้อมูลน้้า และหลักเกณฑ์การคิดค่าน้้า ตาม พ.ร.บ.
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ออสเตรเลียจึงเสนอให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในเบื้องต้น ๒ ด้าน 
ได้แก่ ด้าน Water data management และด้าน Water pricing และเลขาธิการ สทนช. ได้
เห็นชอบกับความช่วยเหลือแก่ประเทศไทย ๒ ด้าน ตามที่ออสเตรเลียเสนอ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุม 
     - สทอภ. ขอเข้ำเป็นคณะกรรมกำรร่วมศึกษำเทคโนโลยีดำวเทียม ร่วมกับเรดำร์ และ 
AWS (Automatic Weathering System) และ สทอภ. มีข้อมูลส้าหรับการติดตามสภาพน้้า
ของล้าน้้าโขง จากเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมกว่า 20 ปี 
     - ควรแยกงานวิจัยกับงานศึกษาให้ชัดเจน และผลจากที่ได้ควรมีการผลักดันและน้าไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
     - ควรรวบรวมสรุปว่าประเทศไทยมีความร่วมมือกับต่างประเทศมีอะไร และมีศึกษาวิจัย
อะไรบ้างด้านน้้า  
     - ควรมีมาตรการ กลไก หลังจากศึกษาเสร็จแล้ว ต้องมีการผลักดันไปปฏิบัติ 
     - ทน. มีโครงการส้ารวจปริมาณน้้าท่ัวประเทศ และมีภารกิจของหน่วยงานในการคิดค่าน้้า 
สนใจเข้ามีส่วนร่วมในความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สทนช. 
 

สทนช. 

2.4 กำรจัดท ำท ำเนยีบองค์ควำมรู้
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ
อย่ำงยั่งยืนภำยใต้บริบทกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

     สทนช. ได้จัดท้าโครงการรวบรวมและจัดท้าท้าเนียบองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างเครือข่ายและ
พันธมิตรระดับพื้นที่ รวมถึงต่อยอด ขยายผลไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสานความร่วมมือ
เป็นเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าในระดบัประเทศและระดับนานาชาติ โดยได้ส่งหนังสือเชิญชวน
ให้แก่หน่วยงาน องค์กร ชุมชนที่สนใจ ร่วมส่งโครงการฯ (ช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. 62) ซึ่งมีผู้สนใจส่ง
เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๒๒ โครงการ จากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกโครงการ ซึ่งมีโครงการที่ได้รับการ
คัดเลือกให้ได้รับรางวัลดีเด่น จ้านวน  ๑ โครงการ และรางวัลชมเชย จ้านวน ๘ โครงการ  
      ทั้งนี้ สทนช. น ำโครงกำรที่ได้รับเลือกทั้ง ๙ โครงกำร จัดแสดงนิทรรศกำรในงำนครบรอบ ๒ ปี 
สทนช. (Water Diplomacy : where Local Wisdom meets International Excellence) และมอบ
รำงวัลให้กับตัวแทนผู้เข้ำร่วมงำนจำกโครงกำรต่ำง ๆ ในวันที่  ๘ พ.ย. 62 ณ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย และจะจัดท ำท ำเนียบองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น โครงกำรนวัตกรรม และแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำของชุมชนในประเทศไทย 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุม 
     - ความส้าเร็จที่เกิดขึ้นของชุมชนต้นแบบเกิดจากการมีผู้น้าชุมชนที่เข้มแข็ง และเมื่อโครงการ
ได้รับรางวัลแล้วควรมีการต่อยอด ขยายพื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดการด้าเนินการได้อย่างยั่งยืน  
     - การยกระดับเพื่อให้เกิดประโยชน์ ควรมีท้าเนียบองค์ความรู้ ที่มีเครื่องมือการด้าเนินการ 
เป็นรายการที่สามารถเลือกน้าไปใช้ปฏิบัติตามได้เลย  
     - การรวบรวมท้าเนียบองค์ความรู้ การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า มีการ
ด้าเนินการในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความต่อเนื่องและขาดผู้รวบรวม ซึ่ง สทนช. 
ควรเป็นเจ้าภาพ  
     - การรวบรวมองค์ความรู้ นอกจากความส้าเร็จ ควรมีการเก็บข้อมูลปัญหาและวิธีการแกไ้ข 
รวมถึงความล้มเหลวท่ีเกิดขึ้นด้วย  
ข้อสั่งการประธานฯ 
     ให้ฝ่ายเลขาฯ น้าข้อคิดเห็นของอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สทนช. 
 

สทนช. 
 

สทนช. 
 
 

สทนช. 
 
 

สทนช. 
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3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1 กำรจัดท ำผังน้ ำ      พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ได้ก้าหนดให้ สทนช. ด้าเนินการจัดท้าผังน้้า ให้แล้ว

เสร็จภายในปี 2564 สทนช. จึงได้จัดให้มีโครงการจัดท้าแผนหลักการจัดท้าผังน้้า เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดท้าผังน้้าและรายการประกอบผังน้้าให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า 
พ.ศ. 2561 ในการนี้ สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ขอเสนอกรอบแนว
ทางการด้าเนินงานในการจัดท้าผังน้้า และเสนอแต่งตั้งคณะท้างานอ้านวยการจัดท้าผังน้้า 
     1. กรอบแนวทางการด้าเนินงานในการจัดท้าผังน้้า 
 1) รวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้้า และผังน้้า รวมถึงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของลุ่มน้้าใน
ทุกมิติ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
และแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของลุ่มน้้า 
 2) ติดตามการด้าเนินการการจัดท้าผังน้้า ในแต่ละลุ่มน้้า การประกาศใช้ผังน้้า ใน  
ราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นไปตามข้อก้าหนดของ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ.2561 
          3) อ้านวยการการใช้งานผังน้้าในแต่ละภาคส่วน 
     2. เสนอแต่งตั้งคณะท้างานอ้านวยการจัดท้าผังน้้า ภายใต้คณะอนุกรรมการ 
         เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้้า และผังน้้า รวมถึงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ      
แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะท้างาน และมีอ้านาจหน้าที่ ดังนี้ 
         1) รวบรวมข้อมูลด้านทรพัยากรน้้า และผังน้้า รวมถึงข้อมลูสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ
แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการวเิคราะห์ทิศทางการเปลีย่นแปลงของลุ่มน้้าในทุกมิต ิ
         2) ก้าหนดติดตามการด้าเนินการการจดัท้าผังน้้า ในแต่ละลุม่น้้า 
         3) ก้ากับการใช้งานผังน้้าในแต่ละภาคส่วน 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุม   
     - ควรมีการพิจารณามาตราส่วนของแผนที่ผังน้้าให้สอดคล้องกับแผนที่น้้าบาดาล เพื่อให้
ข้อมูลมีความเช่ือมโยงกันได้ ทั้งน้้าผิวดินและน้้าใต้ดิน  
     - ข้อมูลควรมีให้ครบถ้วนทุกมิติ ไม่ใช่รวบรวมแค่ทางน้้า แต่ควรมีข้อมูลทั้งช่วงน้้าท่วมและ
น้้าแล้ง มีข้อมูลภาพหน้าตัดของล้าน้้า การเคลื่อนย้ายของตะกอน ซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด อาจต้องมี
การทบทวนเป็นรายปี หรือราย 5 ปี ทั้งนี้ ทน. มีข้อมูลตะกอนในล้าน้้าบางส่วนและยินดี
สนับสนุนข้อมูล  
     - ยผ. มีผังระบายน้้า 25 ลุ่มน้้าที่ใช้ประกอบการออกแบบผังเมืองรวม โดยจะส่งข้อมูลให้ 
สทนช. เพื่อประกอบการจัดท้าผังน้้า 
    - ควรต้องมีข้อมูลประกอบเพื่อให้การจัดท้าผังน้้า โดยขยายขอบเขตผังน้้าจนออกทะเลให้
ครอบคลุมครบถ้วน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สปก. ทช. กรมที่ดิน กรมศิลปากร 
กรมธนารักษ์ และ จท. ซึ่งดูแลทางน้้าและสิ่งรุกล้้าล้าน้้า 
     - แนวทางสอดคล้องตามแผนแม่บทชาติ ประเด็นที่ 19 ด้านที่ 3 การฟื้นฟูอนุรักษ์แม่น้้าคูคลอง 
มีเป้าหมายรวมถึงการใช้ประโยชน์จากล้าน้้าในด้านวัฒนธรรมประเพณีทางน้้า  
     - ยังไม่เห็นควรให้ตั้งคณะท้างานตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ 
ข้อสั่งการประธานฯ 
     ให้ฝ่ำยเลขำนุกำรรับข้อคิดเห็นของอนุกรรมกำรฯ ไปประกอบกำรจัดท ำผังน้ ำด้วย  
มติที่ประชุม รับทรำบกรอบแนวทางการด้าเนินงานในการจัดท้าผังน้้า และให้รับข้อคิดเห็น
ของอนุกรรมกำรฯ ไปประกอบกำรจัดท ำผังน้ ำต่อไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สทนช. 

ข้อสั่งการประธานฯ เพ่ิมเติม 
1. ให้ฝ่ายเลขานุการ ก้าหนดกรอบการประชุมอนุกรรมการฯ ให้สอดคล้องกับการประชุม กนช. โดยจัดประชุมก่อนมีการประชุม กนช. 2 – 3 สัปดาห์ 
2. ให้ฝ่ายเลขานุการ เร่งด้าเนินการจัดท้ากรอบการด้าเนินงานของงานศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

หมายเหตุ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) กรมเจ้าท่า (จท.) กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) กรมทรัพยากรน้้า (ทน.) กรมทรัพยากรน้้า
บาดาล (ทบ.) คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.) ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน) (สสน.) ส้านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)  


