
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ครั งที่ 1/2562 
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๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ       รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากได้
ก าหนดประชุม กนช. ในวันที่ 20 ธันวาคม และมีหน่วยงาน เสนอแผนภายใต้แผน
แม่บทฯ น  า ให้ กนช. พิจารณา จึงเชิญคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน  ามาประชุม เพื่อได้รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงาน และ
ร่วมกันพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ น  า และแผนปฏิบัติการที่เสนอมา 
ส าหรับอนุกรรมการหรือผู้แทนที่มาเข้าร่วมประชุมในครั งนี  ในคราวต่อไปให้มาร่วม
ประชุมทุกครั งอย่างต่อเนื่องด้วย 

 

2 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
2.1 ค าสั่ งแต่ งตั งคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า 

      ค าสั่ง กนช. ที่ 5/2562 ลงวันที่ 6 ก.ย. 62 แต่งตั งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า องค์ประกอบ 32 ท่าน มีรองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน  เลขาธิการ สทนช. เป็นรองประธาน และ
รองเลขาธิการ สทนช. (นายประดับ กลัดเข็มเพชร) เป็นเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ใน
การขับเคลื่อน พิจารณา กลั่นกรอง และบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
ด้านการจัดหา พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรน  าให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั ง
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
มติที่ประชุม รับทราบ องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 แผนแม่บทการบริหารจั ดการ
ทรัพยากรน  า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2580) 

      ตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน  า พ.ศ.2561 มาตรา 17 (1) กนช. มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท านโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการการ
บ ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน  า คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน  าได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
20 ปี (พ.ศ 2561-2580) มีหน่วยงานร่วมบูรณาการแผนงานระดับกระทรวง 13 
กระทรวง หน่วยงานปฏิบัติ 48 หน่วยงาน ซึ่งแผนแม่บทฯ ดังกล่าว  ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2562 มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนแม่บทการบริหารจัดการน  าทั งระบบ (พ.ศ. 2561-2580) แผนระดับ 2 : 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน  าทั งระบบ และ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านน  า ภายใต้กรอบการพัฒนา 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การ
จัดการน  าอุปโภคบริโภค 2) การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 3) การจัดการน  า
ท่วมและอุทกภัย 4) การจัดการคุณภาพน  า และอนุรักษ์ทรัพยากรน  า  5) การอนุรักษ์
ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน และ 6) การบริหารจัดการ 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในที่ประชุม 

- แผนแม่บทฯ น  า เป็นแผนระดับ 3 ที่สอดคล้องเช่ือมโยงแผนแม่บทชาติระดับ 2 ซึ่ง
ต้องรายงาน สศช. ในเดือน ธ.ค. ทุกปี ว่าการใช้เงินงบประมาณสามารถสะท้อนผลที่ได้ถึง
ระดับความมั่นคงด้านน  าที่สูงขึ น ทั งนี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างศึกษาวิจัยร่วมกับ 
สทนช. ในการก าหนดเกณฑ์ตัวชี วัดที่สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้แผนทั ง 2 ระดับเช่ือมโยง
กันและสามารถแสดงผลเปรียบเทียบได้ในระดับนานาชาติ 

- มติ ครม. มอบ สทนช. ให้เป็นเจ้าภาพในแผนแม่บทฯ ชาติ ประเด็นที่ 19 ซึ่งใน
แผนแม่บทฯ น  า ได้ก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักไว้แล้วในแต่ละด้าน มีระยะเป้าหมาย
ของแผนที่น าไปสู่แผนปฏิบัติการทุก 5 ปี ในระดับลุ่มน  าและจังหวัดที่ต้องมีรายละเอียด
เพิ่มเติม สทนช. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปด าเนินการด้วย 

- ด้านที่ 3 ประเด็นสิ่งกีดขวางทางน  า เสนอให้มีการแต่งตั งคณะท างานร่วมกัน ที่
ประกอบด้วย กฟท. ทล. ทลบ. ทั งนี ประธานให้พิจารณาการปลูกสร้างบ้านเรือนที่
ขวางทางน  าไหล โดยมี มท. และ ยผ. ร่วมด้วย 

- การจัดการน  าอุปโภคบริโภค การผลิตน  าประปาควรมีแหล่งน  าต้นทุนส ารองให้
เพียงพอตลอดทั งปี  
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- การอธิบายในรายละเอียดของเป้าหมายแผนแม่บทฯ น  า ที่จะแสดง Demand & 
Supply ได้ชัดเจนขึ น ควรเพิ่มสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน ความต้องการในระยะ 20 ปี และ
ภายใน 5 ป ี
ข้อสั่งการประธานฯ 
     1. ให้ สทนช. รับข้อคิดเห็นฯ ไปพิจารณาด าเนินการ  
      2. ให้ หน่วยงานเร่งด าเนินการเรือ่งน  าใต้ดนิ ในพื นที่จังหวัดเสี่ยงภัยแล้ง 38 จังหวัดเพื่อให้
ทันใช้ในหน้าแล้งที่จะถึงนี  โดย สงป. เร่งพิจารณางบประมาณสนับสนุน 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

 
 
 
 

สทนช. 
ทบ./สงป. 

 

2.3 ผลการด าเนินงานตามแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน  าที่
ผ่านมา (พ.ศ. 2561 - 2562) 

       สทนช. ได้รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า ปี 2561–2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย. 2562) โดยมีผลด าเนินงาน
เป็นร้อยละ (%) จากเป้าหมายระยะเร่งด่วน ปี 2561-65 ดังนี  
      ด้านที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค  
         1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 37%    
         2) การขยายเขต/เพิ่มเขตจ่ายน  า  18% 
         3) แผนระบบประปาเมืองหลัก/พื นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 5 แห่ง 
      ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
         1) การจัดหาน  าในพื นท่ีเกษตรน  าฝน  9% 
         2) พัฒนาน  าบาดาลเพื่อการเกษตร 10% 
         3) พัฒนาแหล่งเก็บกักน  า/อาคารบังคับน  า/ระบบส่งน  าใหม่ 15% 
      ด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
         1) ปรับปรุงล าน  าธรรมชาติ 15% 
         2) ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน  า 14% 
         3) ระบบป้องกันชุมชนเมือง อยู่ระหว่างด าเนินการ 35 แห่ง 
         4) พัฒนาและปรับปรุงพื นที่ชะลอน  า 100% 
      ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 
         1) ระบบบ าบัดที่ก่อสร้างใหม่ 5% 
         2) ระบบบ าบัดที่เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเดิม 3% 
         3) ควบคุม ก ากับ แหล่งก าเนิดมลพิษทางน  า 6% 
     ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 
         1) ฟื้นฟูป่าต้นน  า  15% 
         2) ป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน  อยู่ระหว่างจัดท าแผน 
      ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ 
         1) จัดท า ปรับปรุง  กฎหมาย องค์กรด้านการบริหารจัดการน  า  
            - มี พ.ร.บ.ทรัพยากรน  า พ.ศ.2561 
            - มี (ร่าง) กฎหมายล าดับรอง 11 ฉบับ ภายใต้ พ.ร.บ.ทรัพยากรน  าฯ อยู่
ระหว่างตรวจพิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
            - การคิดค่าใช้น  าและจัดท ากฎหมายล าดับรอง หมวด 4 การจัดสรรน  า อยู่
ระหว่างจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข 
         2) การจัดท าแผนบริหารจัดการน  า 
            - มี แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 20 ปี 
            - มี แผนแม่บทลุ่มน  าและแผนปฏิบัติการลุ่มน  า 
         3) พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
            - มี ระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 6 ระบบ/เครื่อง 
            - สทนช. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบฐานข้อมูล อาทิ ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ 
DSS, ระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center), ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
ความเห็นฝ่ายเลขานุการ  เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั งรายงานความก้าวหน้า การใช้จ่าย
งบประมาณ รวมทั งผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ให้ สทนช. ทราบ เพ่ือรายงาน กนช. ต่อไป 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุม 
      - แผนงานที่มีผลความก้าวหน้าต่ า อาจไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้
ควรพิจารณาหาสาเหตุ และควรปรับปรุงตัวชี วัดที่ไม่ตอบสนองเป้าหมาย  
      - โครงการที่ยังมีปัญหาการถ่ายโอน ตาม พรบ.กระจายอ านาจ ควรหาแนว
ทางแก้ไขเพื่อให้ขับเคลื่อนได้ตามแผนแม่บท 
      - ด้านการจัดการ แผนงานยังไม่ครอบคลุมด้านน  าทั งหมด เช่น มีการจัดการน  าท่วม
และอุทกภัย แต่ยังขาดการจัดการน  าแล้ง/อุบัติเหตุทางน  า และการจัดการน  าชุมชนใน
กรณีที่มีระบบประปาแล้ว ชุมชนจะบริหารจัดการอย่างไร 
      - แผนงานด้านน  าทั งหมดอยู่ ในแผนแม่บทฯน  าแล้ว ส่วนแผนเงินจะอยู่ ใน
งบประมาณของหน่วยงานปฏิบัติ ทั งนี  ในปี 2564 ขอให้หน่วยงานพิจารณา
งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ น  าด้วย 
      - ขอความร่วมมือ มท. ในการรวบรวมข้อมูลแหล่งน  าชุมชน ส่งให้ สทนช. 
ข้อสั่งการประธานฯ 
       1. ให้ มท. ทส. กษ. มาร่วมประชุมหารือกับ สทนช. ในการจัดท างบประมาณด้านน  า ปี 
2564 เพื่อไม่ให้เกิดความซ  าซ้อน โดยมี สงป. เร่งผลักดันด้านงบประมาณ 
      2. ให้ หน่วยงานพิจารณาด าเนินการตามข้อคิดเห็นฯ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มท./ทส./กษ./
สงป./สทนช. 
 

 
 

2.4 งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณา
การบริหารจัดการทรัพยากรน  า           
ตามร่ า ง  พ .ร .บ .  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

       กนช. เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
เพื่อประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562  ประกอบด้วย 21 
หน่วยงาน 9 กระทรวง จ านวน 17,283 รายการ วงเงิน 179,866.5023 ล้านบาท 
       ครม. เห็นชอบ (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 62 ซึ่งงบประมาณด้านน  าทั งประเทศ แยกตามมิติงบประมาณ 
3 ด้าน (Function, Agenda, Area)  ประกอบด้วย 27 หน่วยงาน จ านวน 19,267 
โครงการ วงเงินรวม  106,788.9145 ล้านบาท ดังนี  
 1. แผนงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน  า ตาม
ร่าง พ.ร.บ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ประกอบด้วย 18 หน่วยงาน จ านวน 
4,212 โครงการ วงเงินรวม 59,431.0725 ล้านบาท โดยอยู่ในแผนแม่บทด้านที่ 2 
การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต มากที่สุด รองลงมาอยู่ ในแผนแม่บทด้านที่ 3 
การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย ทั งนี  เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62 คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า ปรับลดวงเงิน คงเหลือ 58,796.21 ล้านบาท 
       2. แผนงบประมาณรายจา่ยแผนงานบูรณาการอื่นๆ คือ แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และแผนงานบูรณาการ
พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  จ านวน 145 โครงการ วงเ งินรวม 
3,525.9022 ล้านบาท 
       3. นอกแผนงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน  า  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Function, Area) จ านวน 14,910 โครงการ วงเงิน
รวม 43,831.9398 ล้านบาท 
ความเห็นฝ่ายเลขานุการ  
       เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 ประกาศใช้ ให้ทุกหน่วยงานรายงาน 
รายการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ทุกแหล่งงบประมาณ) ตามแบบฟอร์ม
ของ สทนช. เพื่อรวบรวมเสนอให้ กนช. ทราบ   
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุม 
       - สทนช. ต้องบูรณาการงานด้านน  า บริหารจัดการให้ได้ในฐานะผู้เสนอแนะ ไม่ให้
เกิดความซ  าซ้อนของแผนงานและงบประมาณ  
       - สถ. มีแผนพัฒนาแหล่งน  าท่ีถ่ายโอน 5 ปี ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ น  าแล้ว 
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ข้อสั่งการประธานฯ 
1. ให้ สทนช. พิจารณาแบ่งพื นที่รับผิดชอบด าเนินการไม่ให้เกิดความซ  าซ้อน โดย

อาจแบ่งเป็นพื นที่เป็นรายภาค 
2. ให้ สทนช. เชิญหน่วยงานมาประชุมในงบท่ีนอกเหนือจากงบบูรฯ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
สทนช. 

3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บท

การบริหารจัดการทรัพยากรน  า 20 ปี 
       มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 62 ได้มอบหมายให้ สทนช. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพใน
การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน  า
ทั งระบบ (แผนระดับ 2) ร่วมกับ มท. และ ทส. เพื่อร่วมกันพัฒนาเป้าหมาย ตัวชี วัด 
ตัวแปร ค่าฐานตั งต้นการประเมิน (Based line) และวิธีการค านวณตัวแปรดัชนีของ
แผนระดับที่ 3 ซึ่งเป็นการวัดในระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ให้
สามารถแปลงค่าไปสู่เป้าหมายของแผนระดับที่ 2 ซึ่งเป็นการวัดในระดับดัชนี ( Index) 
และผลกระทบ (Impact) ได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนหลักและแผนปฏิบัติการ สทนช. จึง
เสนอกรอบแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี  

 1. ก้าหนด (ร ่าง) ประเด็น กรอบแนวทางการขับเคลื ่อนกลยุทธ์ และ
แผนงานเบื องต้น ประกอบด้วย 

 1.1 แผนงานที่สามารถด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงานได้ 13 กลยุทธ์ 
29 แผนงาน ซึ่งเป็นการด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงานอยู่แล้ว 

 1.2 แผนงานที่ต้องทบทวน และก าหนดเป้าหมายเพิ่มเติม หรือยังไม่มีการ
ขับเคลื่อน 5 กลยุทธ์ 12 แผนงาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป้าหมายยังไม่ชัดเจน ยังไม่สามารถ
ระบุเชิงพื นที่ได้ หรือยังไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 1.3 แผนงานใหม่ที่ต้องจัดท ากรอบและแผนการด าเนินงาน 10 กลยุทธ์ 
13 แผนงาน ซึ่งเป็นแผนงานใหม่ ที่หน่วยงานยังไม่เคยมีการด าเนินการมาก่อน  

2. เสนอตั งคณะท้างานภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีรองเลขาธิการ สทนช. เป็นประธาน ที่ปรึกษาด้าน
ยุทธศาสตร์น  า สทนช. เป็นรองประธาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะท างาน และ
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนแม่บท สทนช. เป็นฝ่ายเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี    

    1) วิเคราะห์ และจัดท ากรอบการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน  าใน
ประเด็นที่ต้องบูรณาการขับเคลื่อน เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ  

    2) จัดท าแนวทาง ให้ข้อเสนอแนะ และขับเคลื่อนการบูรณาการตามนโยบาย 
และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 20 เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ  

    3) พิจารณา กลั่นกรองรายละเอียด และบูรณาการแผนงาน และโครงการ ด้าน
ทรัพยากรน  าของส่วนราชการ เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

    4) จัดท าดัชนีชี วัด และติดตาม ประเมินผล แผนงานโครงการภายใต้แผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน  า 20 ปี เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3. ก้าหนดปฏิทินการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ปี 2563 ฝ่ายเลขาฯ จึงก าหนดกรอบเวลาการ
ด าเนินงาน ดังนี  

   1) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั งที่ 1 วันที่ 13 ธ.ค.62  
   2) ก าหนดประเด็น และจัดท ารายละเอียดการขับเคลื่อนในแต่ละประเด็น     
       : ม.ค.-มี.ค.63 โดยคณะท างานฯ 
   3) จัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นแผนแม่บทฯ น  า  
       (พ.ศ.2564-2565) : มี.ค.-พ.ค.63 โดยคณะท างานฯ  
   4) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั งที่ 2 : พ.ค.63 
   5) การก าหนด และพัฒนาตัวชี วัดแผนงานภายใต้แผนแม่บทฯ น  า : มิ.ย.- 
       ก.ค.63 โดยคณะท างานฯ 
   6) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทฯ น  า :  
       ส.ค.- ต.ค.63 โดยคณะท างานฯ 
   7) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั งที่ 3  : พ.ย.63 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุม 
      - สงป. ขอให้พิจารณาปฏิทินด าเนินงานฯ สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ 
เนื ่องจากที ่ผ ่านมาผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากความไม่พร้อมของ
โครงการที่ได้งบประมาณไปแล้ว ซึ่งในปี 2564 ขอให้ท าแผนขับเคลื่อนให้สอดคล้อง
กับการจัดท าค าของบประมาณ โดยเป็นโครงการที่เมื่อได้จัดสรรงบฯ แล้วสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 
      - หน่วยงานที่ได้รับประมาณแล้วให้มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานด้วย  
      - ขอให้ สทนช. น าระบบที่ศึกษาพัฒนาแล้วของ GISTDA ไปใช้ประโยชน์ด้วย 
      - ในการประชุม กนช. ครั งที่ 3/2562 นี  จะเสนอกรอบแผนงานทั งหมด โดย
หลังจากที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ต้องมีการทบทวนงบบูรณาการ ทั งนี ขอให้หน่วยงาน
ส่งข้อมูลงบประมาณที่ได้เพิ่มจากงบแปรญัตติ ปี 2563 ให้ สทนช. ด้วย ทั งนี หลังการ
ประชุม กนช. จะประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของแผนฯ น  าทั งหมด  
ข้อสั่งการประธาน 
       ให ้สทนช. พิจารณาคณะท างานท่ีมีความรู้ด้านการจัดสรรงบประมาณด้วย 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ และให้ สทนช. เสนอตั งคณะท างานฯ โดยเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สทนช. 
 

  3.2 แผนปฏิบัติการของหน่วยงานภายใต้แผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรน  า 20 ปี  
3.2.1 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน  า

เสีย ชุมชน ระยะ 20 ปี  (พ.ศ . 
2561 - 2580) (อจน.) 

อจน. เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดการน  าเสียชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) ต่อ กนช. เพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานและจัดสรรงบประมาณด้าน
การจัดการน  าเสียชุมชน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีแผนปฏิบัติการฯ 
ตั งแต่ปี 64 – 80 (17 ปี) ที่ส่งเสริมให้มีการจัดสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสีย
ชุมชนในเขตพื นที่เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
โดยมีกรอบการด าเนินงาน 3 ระยะ รวมระบบบ าบัดน  าเสียที่ต้องก่อสร้าง 780 แห่ง 
สามารถบ าบัดน  าเส ียได้ 1.70 ล ้านล ูกบาศก์เมตร/ว ัน งบประมาณลงทุนรวม 
60,440 ล้านบาท โดยพื นที่เป้าหมายทั งหมดอยู่ในแหล่งน  าที่มีคุณภาพเสื่อมโทรม
และพอใช้ ซึ่งมีน  าเสียชุมชนเกิดขึ นประมาณ 1.70 ล้านลูกบาศก์เมตร/ วัน 

แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ อจน. ส่งให้  
มท. พิจารณาแล้ว ส่งให้ สศช. พิจารณาให้ความเห็น และได้เสนอแผนปฏิบัติการฯ ต่อ
คณะกรรมการลุ่มน  าในการประชุมฯ ครั งที่ 3/2562 แล้ว 
ความเห็นฝ่ายเลขานุการ  
        เห็นควรให้ อจน.ด าเนินการตามขั นตอน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยใน
กรณีที่เป็นการถ่ายโอนภารกิจ ต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้
ความเห็นชอบ หรือจัดท ากรอบความร่วมมือระหว่างในการด าเนินการ (MOU) ต่อไป 
เพื่อเป็นไปตาม พรบ.การก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุม 
       - คพ. เป็นหน่วยงานหลักด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน  าฯ โดยมี อจน.เป็น
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการในการท าแผนแม่บทฯ น  า 20 ปี และ คพ. มีแผนแม่บท
การจัดการคุณภาพน  า 20 ปี ซึ ่งจากจ านวนแหล่งน  า 59 แห่ง มีเพียง 10% ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน โดยแม่น  าท่าจีนที่เป็นแม่น  าส าคัญปัจจุบันเสื ่อมโทรม การ
ก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสียอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร จะช่วยฟื้นฟูระบบของแม่น  าท่าจีน
ได้ทั งหมด 
ข้อสั่งการประธาน 
       ให ้อจน. ด าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขาฯ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ และให้เสนอ กนช. ครั งท่ี 3/2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อจน. 

3.2.2 โครงการเพื่อการพัฒนา ปี 2562 
และ ปี 2563 ของ กปภ. 

การลงทุนโครงการเพื่อการพัฒนาปี 2562 และปี 2563 ของ กปภ. จ านวน
รวม 14 โครงการ วงเงินรวม 11,751.135 ล้านบาท เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
จะมีก าลังการผลิตเพิ่มขึ นอีก 513,960 ลบ.ม./วัน และสามารถให้บริการผู้ใช้น  า
เพิ่มขึ นอีก 453,583 ราย (ประมาณ 729,542 คน) ประกอบด้วย 

 1. โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2562 จ านวน 5 โครงการ ได้แก่  1) โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเลย วงเงินรวม 414.685 ล้านบาท   2) โครงการก่อสร้าง
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ปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาชัยนาท - (หันคา) วงเงินรวม 470.767 ล้านบาท   3) 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสุไหงโก -ลก - (ตากใบ) วงเงินรวม 
372.598 ล้านบาท  4) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขานครนายก วงเงิน
รวม 845.889 ล้านบาท  5) โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการ
รับโอน กปภ.สาขาสิงห์บุรี (ท่าวุ้ง) วงเงินรวม 17.205 ล้านบาท  

2. โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2563 จ านวน 9 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพัทยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา (รองรับ EEC) วงเงิน
รวม 1,848.979 ล้านบาท  2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาชลบุรี - 
พนัสนิคม - (พานทอง) - (ท่าบุญมี) ระยะที่ 2 (รองรับ EEC) วงเงินรวม 2,126.028 
ล้านบาท  3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเชียงใหม่ - แม่ริม - สัน
ก าแพง วงเงินรวม 4,226.240 ล้านบาท  4) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขา
ยโสธร วงเงินรวม 399.832 ล้านบาท  5) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขานา
ทวี วงเงินรวม 348.390 ล้านบาท  6) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาภู
เขียว - (บ้านเป้า)  วงเงินรวม 162.5 96 ล้านบาท  7) โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ขยาย กปภ.สาขาจัตุรัส วงเงินรวม 161.107 ล้านบาท  8) โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ขยาย กปภ.สาขาปราจีนบุรี (ประจันตคาม) - (ศรีมหาโพธิ) วงเงินรวม 331.970 
ล้านบาท  9) โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท. กปภ.สาขาตราด (อบต.
เกาะกูด) วงเงินรวม 24.849 ล้านบาท  

ทั งนี  ในโครงการจะมีการก่อสร้างวางท่อส่งน  า ท่อจ่ายน  า และท่อบริการขนาด
ต่างๆ เพื่อเปลี่ยนทดแทนท่อเก่า และวางท่อใหม่ในเขตจ่ายน  าต่างๆ และพื นที่ข้างเคียง 
รวมความยาวทั งสิ นประมาณ 2,057.500 กิโลเมตร  ส าหรับระบบผลิตน  าประปาที่
เพิ่มขึ นอีก 513,960 ลบ.ม./วัน ประกอบด้วยการก่อสร้างระบบสูบน  าแรงต่ า -แรงสูง 
โรงกรองน  า ระบบจ่ายสารเคมี ถังน  าใส และหอถังสูง นอกจากนี บางโครงการจะมีการ
ขุดสระพักน  าดิบ และวางท่อส่งน  าดิบเพิ่ม  ส าหรับการบริหารจัดการลดอัตราน  า
สูญเสียในระบบผลิตจ่าย ก าหนดเป้าหมายให้มีน  าสูญเสียไม่เกิน 20% โครงการ
ดังกล่าวฯ ได้เสนอให้คณะกรรมการลุ่มน  าในพื นที่ทราบ และให้ความเห็นแล้ว ในการ
ประชุมฯ ครั งที่ 3/2562 
ความเห็นฝ่ายเลขานุการ  
       เนื่องจากแผนปฏิบัติการมีเป้าหมายและรายละเอียดเพียงในระยะ ปี 62-63 
เห็นควรให้ กปภ. จัดท ารายละเอียดของแผนปฏิบัติการเพิ่มเติมให้ครบทุกแผนงานที่
ด าเนินการภายใต้แผนแม่บทฯน  า ทั ง 5 แผนงาน อีกทั งควรให้ กปภ. ประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมแหล่งน  าต้นทุนให้เพียงพอ และชัดเจน ส าหรับการ
พัฒนาต่อไป 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุม 
      - สงป. เห็นว่าโดยหลักการของโครงการสามารถเสนอได้ ขอให้ กปภ. จัดเตรยีม
ความพร้อมในการเสนอของบประมาณ ทั งนี  หากมีรายการที่วงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท 
ต้องเสนอ ครม.ก่อน จึงขอให้ กปภ. ด าเนินการให้ครบถ้วนตามกฎหมาย  
      - แหล่งน  าที่ กปภ. ใช้ในแผนฯ ที่เสนอบางโครงการเป็นของ ชป. จึงควรเพิ่มเติม
เงื่อนไขว่า หากการพัฒนาแหล่งน  าของ ชป. ไม่สามารถด าเนินการได้ กปภ.จะไม่มี
แหล่งน  าในการผลิตประปา 
ข้อสั่งการประธาน 
       ให้ กปภ. ประชุมหารือร่วมกับ สทนช. ก่อนเสนอ กนช. 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ และให้เสนอ กนช. ครั งท่ี 3/2562        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กปภ./สทนช. 

3.2.3 โ คร งการจั ดหาน  า ต้ นทุ นและ
แผนปฏิบัติการ ปี 2563-2565   
ของจังหวัดภูเก็ต 

จ.ภูเก็ต เสนอโครงการเพื่อพัฒนา ปี 2563-2565 จ านวน 9 โครงการ ดังนี  
1. แผนงานระยะสั น จ านวน 4 โครงการ 
    1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน  าอ่างเก็บน  าบางเหนียวด า ปริมาณน  า

เพิ่ม 1.50 ล้าน ลบ.ม. วงเงินรวม 120 ล้านบาท 
2) โครงการระบบสูบผันน  าบ้านโคกโตนด-อ่างเก็บน  าบางเหนียวด า ปริมาณ

น  าเพิ่ม 10 ล้าน ลบ.ม. วงเงินรวม 610 ล้านบาท 
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3) โครงการบ าบัดน  าเสียมาผลิตน  าประปา ปริมาณน  าเพิ่ม 5.11 ล้าน ลบ.ม. 
วงเงิน 58 ล้านบาท 

4) โครงการบริหารจัดการน  าอัจฉริยะ วงเงินรวม 40 ล้านบาท 
2. แผนงานระยะกลาง จ านวน 2 โครงการ 

1) โครงการพัฒนาระบบผลิตน  าจืดจากน  าทะเล ปริมาณน  าเพิ่ม 6.57 ล้าน 
ลบ.ม. วงเงินรวม 15 ล้านบาท 

2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต ปริมาณน  าเพิ่ม 
49 ล้าน ลบ.ม. วงเงินรวม 3,572 ล้านบาท 

3. แผนงานระยะยาว จ านวน 2 โครงการ 
1) โครงการพัฒนาแหล่งเก็บน  าใต้ดิน ปริมาณน  าเพิ่ม 21.87 ล้าน ลบ.ม. 

(ศึกษาความเหมาะสม ตามรายงานผลการศึกษาโครงการจัดหาแหล่งน  า จ.ภูเก็ต 
มีนาคม 2541 ในปีงบประมาณ 2564) 

2) โครงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน  าอ่าวภูเก็ต ปริมาณน  าเพิ่ม 10 ล้าน ลบ.ม. 
วงเงิน 130 ล้านบาท 

4. แผนงานเพิ่มเติม จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่ง
น  าเพื่อเพิ่มปริมาณน  าต้นทุน จังหวัดภูเก็ต วงเงินรวม 30 ล้านบาท 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุม 
       - แผนงานและโครงการยังไม่ชัดเจน เช่น แผนงานระยะสั น โครงการที่ 4 ควรให้ 
สสน. ให้ความเห็นก่อน โดย สสน. จะหารือในรายละเอียดโดยผ่าน สทนช.  
ข้อสั่งการประธาน 
       ให้ สทนช. รับไปด าเนินการพิจารณา ร่วมกับ จ.ภูเก็ต  
 
มติท่ีประชุม เมื่อแผนงานมีความพร้อมให้เสนอต่ออนุกรรมการฯ ก่อนเสนอ กนช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สทนช./ 
จ.ภูเก็ต 

4 เรื่องอื่นๆ 
 โครงการเพิ่มน  าต้นทุน และระบบ

ก ร ะ จ า ย น  า เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น
แผนปฏิบั ติ การฟื้ นฟู  เ ยี ยวยา 
เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ งช่วง
แ ล ะ อุ ท ก ภั ย  ปี  2 5 6 2  ขอ ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมทรัพยากรน  าบาดาล เสนอโครงการฯ เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟื้นฟู 
เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีแผนเจาะบ่อน  าบาดาลพร้อมระบบกระจายน  าพลังงานแสงอาทิตย์ให้
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จ านวน 700 แห่ง วงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยตรวจสอบ
พื นที่ด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับพื นที่ประสบภัยพิบัติที่ ประกาศโดย มท. ผล
การตรวจสอบอยู่ในเขตพื นที่ประสบภัยพิบัติ จ านวน 237 แห่ง วงเงิน 372.4020 
ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว จ านวน 138 แห่ง วงเงิน 216.2265 ล้านบาท   

กรณีนอกเขตพื นที่ประสบภัยพิบัติเสนอแผนงาน/โครงการต่อ สทนช. จ านวน 401 แห่ง 
วงเงิน 626.27 ล้านบาท หากด าเนินการตามเป้าหมายสามารถเพิ่มน  าต้นทุน ได้ 15.30 
ล้าน ลบ.ม. พื นที่รับประโยชน์ 55,300 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 4,010 ครัวเรือน 
(ผ่านคณะกรรมการลุ่มน  าเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 พ.ย. – 11 ธ.ค.62) ซึ่ง ทบ. จ าแนก
เป็น 2 ส่วน คือ อยู่ในเขตพื นที่เสี่ยงภัย 38 จังหวัด 276 แห่ง วงเงิน 429.77 ล้านบาท 
และอยู่นอกเขตพื นที่เสี่ยงภัยแล้ง 125 แห่ง วงเงิน 196.50 ล้านบาท  
ข้อสั่งการประธาน 

  ให้ ทบ. และ สทนช. เร่งพิจารณาในการบูรณาการน  าบาดาล และตรวจสอบพื นท่ี
ด าเนินการให้ชัดเจน  
มติท่ีประชุม เมื่อแผนงานมีความพร้อมให้เสนอต่ออนุกรรมการฯ ก่อนเสนอ กนช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทบ./
สทนช.  
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