
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการขนาดใหญและโครงการสำคัญ ครั้งท่ี 3/2562 
วันศุกรท่ี 6 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.  

ณ หองประชุม 301 ช้ัน 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล 

วาระท่ี เร่ืองวาระ ผลการประชุม 
หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ       รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) กลาวตอที่ประชุมวา ไดกำหนด
ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ (กนช.) ในวันที่ 20 ธันวาคมน้ี และมี
หนวยงานเสนอโครงการขนาดใหญและโครงการสำคัญให กนช. พิจารณา จึงเชิญ
อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญและโครงการสำคัญ ภายใต กนช. มาประชุม
เพื่อรับทราบความกาวหนาการขับเคลื่อนโครงการ และรวมกันพิจารณาโครงการฯ        
ท่ีเสนอมา กอนเสนอเขา กนช.  

 

๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
 ร ับรองรายงานการประชุมคร ั ้งท่ี 

2/2562 เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  

3 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
3.1 การดำเนินการโครงการศึกษาความ

เหมาะสมและวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมการผันน้ำจากเขื่อนศรี
นครินทร เพื ่อบรรเทาปญหาภัย
แลง จังหวัดกาญจนบุรี 

      ฝายเลขาฯ รายงานความกาวหนา โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร เพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง 
5 อำเภอ ใน จ.กาญจนบุรี ซึ่ง สทนช. ไดรับมอบใหศึกษาฯ เนื่องจากเปนการผันน้ำขาม
ลุ มน้ำจากลุมน้ำแมกลองไปลุมน้ำทาจีน โดยผลการศึกษาขั ้นวางโครงการไดแนว
ทางเลือกที่เปนไปได 3 แนวทาง และยังขาดขอมูลเปนที่ประจักษตอประชาชนในพื้นท่ี 
ในการศึกษาทางเลือกท่ี 1 อุโมงคผันน้ำจากอางเก็บน้ำเข่ือนศรีนครินทรไปยังอางเก็บน้ำ
ลำอีซู ที่ยังไมสามารถเขาศึกษาในพื้นที่ปาบริเวณที่จะเจาะอุโมงคได เพื่อใหมีขอมูล
ประกอบการพิจารณาทางเลือกครบถวน ปจจุบัน สทนช. ไดมีหนังสือถึงกรมอุทยานฯ  
เพ่ือขออนุญาตเขาศึกษาวิจัย เมื่อวันท่ี 15 พ.ย. 62  
      ทั้งนี้ แนวทางที่จะดำเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว หากไดรับอนุญาตฯ ภายในเดือน 
ธ.ค. 62 สทนช. จะเรงทบทวนการคัดเลือกแนวทางการผันน้ำที่ชัดเจน ภายในเดือน 
ม.ค. 63 และศึกษาความเหมาะสมภายในเดือน ก.พ. 63 ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ 
ในข้ันตอนท่ีเหลืออยูใหแลวเสร็จภายในเดือน เม.ย. 63  เมื่อมีรูปแบบโครงการท่ีชัดเจนแลว 
ทาง สทนช. จะประสาน ชป. ในฐานะที่เปนหนวยงานปฏิบัติ ดำเนินการเตรียมความพรอม
ในการสำรวจ ออกแบบ และการมีสวนรวมของประชาชนตอไป 
ท่ีประชุมมขีอคิดเห็นและขอเสนอ ดังน้ี 

- ประธาน ใหขอคิดเห็นเรื่องพื้นที่ประสบปญหาแหงแลงมานาน ควรเรงแกปญหา    
ใหเร็วท่ีสุด โดยเลือกแนวทางท่ีใชงบประมาณนอยท่ีสุด และเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

- รองประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมวา ในการพัฒนาอาจตองใชหลายแนวทางเพื่อประกอบ
ในการแกไขปญหาภัยแลงของพื้นที่ และมีประเด็นที่ประชาชนบริเวณใกลเขื ่อนศรี-
นครินทร เรียกรองใหสนับสนุนน้ำเพ่ือใชประโยชน ขอให กฟผ.สนับสนุนน้ำหรือคาไฟฟา
บางสวน ซึ่งอาจจะตองมีการหารือคาไฟฟาสูบน้ำรวมกันอีกครั้ง  

- กฟผ. เห็นดวยกับการดำเนินโครงการดังกลาว ท้ังน้ีในประเด็นคาไฟฟาสูบน้ำ ระยะ 
50 ป เปนเงิน 20,963 ลานบาท อาจปรับเปนการใชพลังงานไฟฟาจากโซลาเซลล     
ท่ีราคาต่ำลง ซึ่ง 1 เมกกะวัตต ราคาประมาณ 20 ลานบาท ซึ่งประสิทธิผลในการสูบน้ำ
สามารถใชงานไดด ี
ขอสั่งการประธาน 

1. ให ปม. และ อส. เรงรัดการพิจารณาอนุญาตเขาศึกษาวิจัย 
2. ให สทนช. เรงรัดการศึกษาโครงการฯ 
3. ให สทนช. กฟผ. อส. ปม. ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบและหารือรวมกันเพ่ือใหไดขอสรุปท่ีชัดเจน  

มติท่ีประชุม รับทราบ และดำเนินการตามขอสั่งการประธาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปม./อส./ 
กฟผ./
สทนช. 



- 2 - 

วาระท่ี เร่ืองวาระ ผลการประชุม 
หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

3.2 ความกาวหนาผลการดำเนินงาน
ของคณะทำงานติดตามการขอใช 
พื ้นที ่ป าสำหรับโครงการพัฒนา
แ ห ล  ง น ้ ำ แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร
ขับเคลื่อน 

      ฝายเลขาฯ รายงานผลความกาวหนา การดำเนินงานของคณะทำงานติดตาม      
การขอใชพ้ืนท่ีปาสำหรับโครงการพัฒนาแหลงน้ำ และแนวทางการขับเคลื่อน ดังน้ี  
      คณะทำงานฯ ไดประชุมครั ้งที ่ 1/2562 เมื ่อวันที ่ 29 พฤศจิกายน 2562       
เพื่อติดตาม เรงรัด การขอใชพื้นที่ปาไมใหเปนไปตามขั้นตอน/ระเบียบ เสนอแนวทาง
แกไขตอคณะอนุกรรมการฯ จำแนกเปน 5 กลุม จำนวน 86 โครงการ ไดแก  
      1) กลุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิจำนวน 34 โครงการ ไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการที่เกี ่ยวของแลว 7 โครงการ (คงอยูในกระบวนการเสนอครม./      
การจัดทำแผนที ่แนบทาย) อยู ระหวางพิจารณาคำขอ 8 โครงการ อยู ระหวาง           
การพิจารณารายงานดานสิ่งแวดลอม 4 โครงการ และอยูระหวางการศึกษา 15 โครงการ 

   2) กลุมโครงการกอสรางที่ไดรับงบประมาณแลว จำนวน 4 โครงการ ไดรับ
อนุญาตครบถวนแลว 1 โครงการ อยูระหวางกระบวนการเสนอจัดทำ พรฎ. เพิกถอน       
2 โครงการ อยูระหวางการพิจารณา 1 โครงการ 

   3) กลุมโครงการที่พรอมยื่นขอใชพื้นที่ปาไมและอยูในแผนดำเนินงานป 2563-65 
จำนวน 8 โครงการ ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี ่ยวของแลว 3 โครงการ (อยู
ระหวางเสนอ ครม.) อยูในกระบวนการเพิกถอน 2 โครงการ เตรียมยื่นคำขอใชพ้ืนท่ี 3 โครงการ 

   4) กลุมโครงการที่อยูระหวางการพิจารณารายงานดานสิ่งแวดลอม จำนวน 30 
โครงการ สามารถเขาสู กระบวนการขอใชพื ้นที่ไดทันที 7 โครงการ อยูระหวางการ
พิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 1 โครงการ อยูระหวางการพิจารณา
ของคณะกรรมการผูชำนาญการ (คชก.) 17 โครงการ ตองจัดทำรายงานใหม 4 โครงการ 
และถอนรายงาน 1 โครงการ คือ เข่ือนแมวงก จ.นครสวรรค                           

   5) กลุมโครงการที่รออนุญาตเขาศึกษาวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาไม จำนวน 10 
โครงการไดรับอนุญาตแลว 8 โครงการ รอการอนุญาต 2 โครงการ 
      มีขอเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือเรงรัด ตามมติท่ีประชุมคณะทำงานฯ ดังน้ี 

   1. ขอใหทุกหนวยงานรวมกันตรวจสอบความถูกตองของขอมูล/แผนที่สําหรับ
โครงการ ที่ ครม. เห็นชอบในหลักการ ราง พรฎ. เพิกถอนพื้นที่ (บางสวน) แลว หรืออยู
ระหวางเสนอ เพ่ือใหการจัดทําแผนท่ีแนบทาย พรฎ. เปนไปดวยความรวดเร็ว  

   2. เรงเตรียมความพรอมโครงการที่ผานการพิจารณารายงานดานสิ่งแวดลอม/    
ไมตองเสนอรายงานฯ แลว ใหเขาสูกระบวนการขอใชพ้ืนท่ี/กอสราง  

   3. โครงการที ่ติดเง ื ่อนไข 180 วัน รายงานตองมีความพรอมและสมบูรณ           
ใหมากท่ีสุด หรือขอคำแนะนำจากฝายเลขาฯ (สผ.) ใหขอคิดเห็นกอนเสนอ คชก. 
ความเห็นของฝายเลขานุการฯ  

  1. เห็นควรให ชป. เรงดำเนินการขอใชพื้นที่และกอสรางโดยเร็ว โดยเฉพาะโครงการ   
ที่ผานกระบวนการพิจารณารายงานดานสิ่งแวดลอมแลว ไดแก อางฯ หวยสะตอ จ.ตราด    
อางฯ แมถันนอย จ.สุโขทัย อางฯ แมกอน จ.แพร อางฯ หวยกะแหลง จ.ชัยภูมิ และ        
ปตร. ในลำน้ำยมตอนลาง 4 แหง 

  2. ชป. ควรประสานกับ ปม. และ อส. อยางใกลชิด เพื่อลดระยะเวลาการสงคำขอ-
ช้ีแจงขอมูลตาง ๆ ใหครบถวนโดยเร็ว 
           ท้ังน้ี ตองดำเนินการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตามท่ีกำหนดไวอยางเครงครัด     
       3. มอบให มท. รวมกับ กษ. โดย ชป. เรงสรางความเขาใจ รับฟงขอเสนอของผูมี   
สวนไดสวนเสีย และสรางกระบวนการมีสวนรวมสำหรับโครงการที่ติดปญหาดานสังคม
ใหสามารถขับเคลื่อนได 
ขอสั่งการประธานฯ 

  ใหหนวยงานดำเนินการตามความเห็นของฝายเลขาฯ ตอไป และที่สำคัญพื้นที่ภาคใต
เกิดน้ำทวมทุกป ให สทนช. รวมกันกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาหาแนวทางเพ่ือเรง
ระบายน้ำในฤดูฝน และเก็บน้ำไวใชในฤดูแลงในพื้นที่ภาคใตเพื่อบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชน 
มติท่ีประชุม รับทราบ และใหดำเนินการความเห็นของฝายเลขาฯ ตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มท./ชป./ 
ปม./อส./ 
สทนช. 
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4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 ความกาวหนาการขับเคลื ่อนโครงการ

ขนาดใหญและโครงการสำคัญ 
      การดำเนินงานท่ีผานมาคณะอนุกรรมการฯ ไดมีการรวบรวม กลั่นกรองโครงการ พบวา
โครงการขนาดใหญที่มีศักยภาพในการดำเนินการไดภายใน ป 2565 จำนวนทั้งสิ้น 57 
โครงการ มีโครงการท่ีผาน กนช. แลว 25 โครงการ วงเงิน 118,917 ลานบาท จำแนกเปน 
         1) ผาน ครม. แลว จำนวน 21 โครงการ  ไดรับงบประมาณแลว 18 โครงการ วงเงิน 100,616 
ลานบาท ติดปญหาดานมวลชน จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการตามแผน จำนวน 9 
โครงการ วงเงิน 96,432 ลานบาทเสนอขอตั้งงบประมาณป 63 จำนวน 7 โครงการ 
วงเงิน 25,226 ลานบาท ยังไมขอตั้งงบประมาณ  3 โครงการ 

2) ยังไมผาน ครม. 4 โครงการ ไดแก โครงการสำรวจความสูงภูมิประเทศ       
ดวยแสงเลเซอร (LiDAR) ระยะที่ โครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร     
ตามแนวพระราชดำริ (คลองผันน้ำคลองชุมพร) โครงการปรับปรุงคลองยม-นาน          
จ.สุโขทัย อุโมงคระบายน้ำใตคลองพระยาราชมนตรี  

3) อยูระหวางเตรียมความพรอมเพ่ือขับเคลื่อน 32 โครงการ 
      ฝายเลขาฯ ขอเสนอเปาหมายการขับเคลื่อนแผนงานโครงการขนาดใหญและ
โครงการสำคัญเพ่ิมเติม จำนวน 11 โครงการ แบงเปน 5 ประเภท ดังน้ี 

  1. การผันน้ำระหวางลุมน้ำหลัก 1 โครงการ 
  2. บริหารจัดการพ้ืนท่ีลุมต่ำน้ำนอง 3 โครงการ 
  3. พัฒนาและฟนฟูบึงและหนองน้ำขนาดใหญ 3 โครงการ 
  4. การบรรเทาอุทกภัยและภัยแลงเมืองสำคัญ 3 โครงการ 
  5. จัดหาแหลงน้ำรองรับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและแหลงทองเท่ียว 1 โครงการ 

ความเห็นของฝายเลขาฯ เห็นควรให 
        1. หนวยงานควรเรงรัดการดำเนินการตามกระบวนการดานงบประมาณและนโยบาย 
โดยใหปรับลดระยะแผนการดำเนินงานในโครงการท่ีมีศักยภาพใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
       2. โครงการที่ตองทำความเขาใจกับราษฎร ใหบูรณาการกระบวนการมีสวนรวม
เพ่ือหาทิศทาง การดำเนินการอยางเปนรูปธรรม  
       3. โครงการตามนโยบายตาง ๆ ที่สำคัญ ควรมีการขับเคลื่อนเพิ่มเติมสอดคลอง
ตามเปาหมายแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตอไป 
       4. ใหฝายเลขาฯ จัดประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเตรียมการขับเคลื่อน
ใหเปนไปตามเปาหมายแตละประเภท 
ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอดังนี้ 

    - รองประธาน ช้ีแจงเพ่ิมวา มีหนอง/บึงหลายแหงท่ีตองขับเคลื่อน เชน บึงราชชนก 
ท่ีเสนอเขา ครม. แลว อยูระหวางขับเคลื่อน บึงสีไฟ ที่ดำเนินการโดย จท. ซึ่งจากการ
ประสานและติดตาม พบปญหาอุปสรรคคือมีมูลดินจากการขุดลอกประมาณ 6.4 ลาน 
ลบ.ม. ซึ่งหากไมมีผูประมูลอาจมีความจำเปนตองขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก สงป.
เพ่ือขนยายมูลดิน สำหรับหนอง/บึงท่ีมีพ้ืนท่ีมากกวา 10,000 ไร และมีความจุมากกวา 
20 ลาน ลบ.ม. ในการพัฒนามีหนวยงานเก่ียวของหลายหนวยงาน และยังขาดเจาภาพ
ที่ชัดเจน ทั้งนี้ ครม. เคยมีมติให สทนช. บูรณาการบึงขนาดใหญ ซึ่งเดิมระบุไว
เพียงบึงบอระเพ็ด บึงราชชนก ดังน้ัน จึงตองบรรจุแผนงานโครงการท่ีเห็นวามีความสำคัญ
และขาดหนวยงานเจาภาพ เพ่ือมาบูรณาการใหการพัฒนาเปนไปในทิศทางเดียวกันและ
ใหหนวยงานตาง ๆ นำไปขับเคลื่อนรวมกันตอไปได  
ขอสั่งการประธานฯ   

1. ใหหนวยงานดำเนินการตามความเห็นของฝายเลขาฯ ตอไป และเรงรัด       
การดำเนินการโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวใหแลวเสร็จตามแผน โดยเฉพาะ ชป. 

2. ใหหนวยงานเจาของโครงการเร งดำเนินการเพื ่อช ี ้แจงทำความเขาใจ           
กับประชาชนในโครงการท่ีไดรับงบประมาณแลวและติดปญหาดานสังคม   

3. ใหเสนอ ทน. และ ทบ. เปนอนุกรรมการฯ ในชุดน้ีดวย 
4. ให จท. เรงดำเนินการขนยายมูลดินในบึงสีไฟ 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการโครงการเพิ่มเติม 11 โครงการ โดยใหเสนอตอ กนช. 
ในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 และใหดำเนินการตามความเห็นของฝายเลขาฯ ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชป./กทม. 

 
ชป. 

 
สทนช. 
จท. 
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4.2 โครงการพัฒนาแหลงน้ำและการ
จัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ป 
2563-2580) 

มติ กนช. ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 2 ก.พ. 61 เห็นชอบในหลักการแผนการพัฒนา   
เพื ่อรองรับ EEC ในระยะ 10 ป ท่ี ชป. เสนอ และใหหนวยงานที่เกี ่ยวของเตรียม    
ความพรอมโครงการตอไป โดยมอบหมาย สทนช. เปนหนวยงานหลัก รวมกับหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของจัดทำแผนหลักเพ่ือรองรับการพัฒนาในระยะ 20 ป 

   สทนช. ไดศึกษาทบทวนความเพียงพอของการพัฒนาในแตละระยะ และจัดทำแผน
หลักเพ่ือรองรับการพัฒนาในระยะ 10 และ 20 ป พบวามีความตองการใชน้ำใน 20 ป
ขางหนา เพิ่มขึ้น 670 ลาน ลบ.ม./ป ปจจุบันมีการขาดแคลนน้ำในชวงฤดูแลงเพียง
เล็กนอย ซึ่งสามารถแกไขโดยการบริหารจัดการน้ำ โดยแผนการพัฒนาแหลงน้ำตนทุน
ตามแผนเดิมจนถึงป 2570 เพิ่มน้ำตนทุน 629 ลาน ลบ.ม./ป และแผนการพัฒนา
แหลงน้ำตนทุนตามแผนหนวยงาน ชวง 2571-80 เพ่ิมน้ำตนทุนได 91 ลาน ลบ.ม./ป อยางไร
ก็ตามยังมีความเสี ่ยงที ่จะเกิดการขาดแคลนน้ำเนื ่องจากความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่โครงการอาจไมสามารถดำเนินการไดตามแผนฯ 
จากปญหาดานสังคม จึงตองเรงดำเนินการแผนงานทางเลือกเพื่อรองรับความเสี่ยง    
เชน แผนงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ซึ่งผลการศึกษาเบื้องตน พบวามีศักยภาพที่จะ
ดำเนินการเพื่อรองรับพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ และแหลงทองเที่ยวในปริมาณ 70 
ลาน ลบ.ม./ป หรือแผนงานสัมปทานเอกชนพัฒนาระบบน้ำสำรองและการพัฒนาแหลง
น้ำบาดาลขนาดใหญเพิ่มเติม อีกทั้งตองดำเนินการดานการบริหารจัดการความตองการ 
ควบคูกับการพัฒนาแหลงน้ำตนทุน ไดแก มาตรการ 3R เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ำ
ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 20 การปรับปรุงทอจายน้ำ และการผลิตน้ำประปาแบบรวมศูนย
หรือ Water Cluster เพื ่อลดปริมาณน้ำสูญเสียใหได รอยละ 20 พื้นที ่เมืองใหม EEC    
ควรใช  ระบบท อแยก  (ระบายน ้ ำฝน/รวบรวมน ้ำ เส ีย )  น ิคมอ ุตสาหกรรม                    
สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ     
ควรตองมีบอสำรองน้ำไวใชในฤดูแลง เพิ ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน ลดการ
สูญเสียน้ำ รอยละ 5 ของปริมาณการใชน้ำ ภายในป 2570 
ความเห็นของฝายเลขาฯ พิจารณาแลวเห็นวา  

 1. เขต EEC ม ีความเส ี ่ยงต อการขาดแคลนน้ำ แผนหล ักฯ ระยะ 20 ป                  
มีความสำคัญท่ีจำเปนตองขับเคลื่อนใหดำเนินการไดอยางเปนรูปธรรม โดยบางรายการ
มีความเช่ือมโยงเปนเง่ือนไขในการบริหารจัดการน้ำใหไดตามศักยภาพของแผนงาน  

 2. ความเสี่ยงขาดแคลนน้ำในปน้ำนอย (เทียบเคียงป 2548) ตองเรงจัดเตรียมการ
ดำเนินการแผนงานทางเลือกใหมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน เชน การผลิตน้ำจืดจากน้ำ
ทะเล หรือ การใหสัมปทานเอกชนพัฒนาระบบน้ำสำรองเพ่ือรองรับความเสี่ยงดังกลาว 

 3. โครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล มีพื้นที่เปาหมายเปนนิคมอุตสาหกรรม เมือง
ใหม และเมืองทองเท่ียว ซึ่งจะตองดำเนินการศึกษาความเหมาะสมเพ่ิมเติม โดยเห็นควร
พิจารณาให สทนช. รวมกับ สกพอ. ศึกษาความเหมาะสมเพ่ือกำหนดพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
พ้ืนท่ีเมือง/แหลงทองเท่ียว และรูปแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสม 

 4. ใหหนวยงานเจาภาพ ท้ังสิ้น 19 หนวยงาน ประกอบดวย East water  สกพอ. 
กปภ. ชป. ทบ. ทน. กสก. กวก. ส.ป.ก. พด. อปท. กนอ. กรอ. ยผ. คพ. อจน. สถ. 
เมืองพัทยา และจ.ระยอง ดำเนินการเตรียมความพรอม ดานศึกษา สำรวจ ออกแบบ
และดานที่ดินเพื่อการกอสรางใหเปนไปตามแผนงาน รวมถึงเรงจัดทำแผนปฏิบัติการ 
กำหนดแนวทาง มาตรการใหเกิดความชัดเจน และการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

 5. โครงการดังกลาวคณะกรรมการลุมน้ำชายฝงทะเลตะวันออก ไดรับทราบและ
เห็นดวย เมื ่อคราวประชุมในครั ้งที ่ 3/2562 เมื ่อวันที่ 27 พ.ย.62 แลว ขอเสนอ       
เพื ่อพิจารณาเห็นชอบเปนโครงการขนาดใหญและโครงการสำคัญ และเสนอ กนช. 
พิจารณาตอไป 
ท่ีประชุมมขีอคิดเห็นและขอเสนอ ดังน้ี 

   -  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติมวา นายกรัฐมนตรีไดกำชับ สกพอ. ให
เรงดำเนินการโครงการสรางเมืองอัจฉริยะ ซึ่งมีประเด็นเรื่องน้ำเขาเปนองคประกอบ
ใหญ จึงขอนำเรียนเพื่อพิจารณาในแผนดวย ตองประสานขอขอมูลกับ สกพอ. ในเรื่อง
ขอพ้ืนท่ี และปริมาณน้ำท่ีตองการ 

   - รองประธาน แจงวา ควรมีเครือขายการนำน้ำกระจายในระบบ จึงเห็นควรให กปภ. 
เสนอแผนงานที่เกี่ยวของรวมในแผนหลักดวย และขอความรวมมือทุกหนวยงานปรับปรุง
แผนงานโครงการท่ีเก่ียวของสงให สทนช. เพ่ือปรับปรุงขอมูลแผนงาน/โครงการพัฒนา
แหลงน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สทนช./ 
สกพอ. 

 
 

19 
หนวยงาน 
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(ป 2563-2580) ใหแลวเสร็จกอนวันที่ 13 ธ.ค. 62 เพื่อนำเสนอ กนช. ในการ
ประชุมครั้งท่ี 3/2562 ตอไป 
ขอสั่งการประธานฯ 

1. ใหหนวยงานดำเนินการตามความเห็นของฝายเลขาฯ ตอไป 
2. ให สทนช. เชิญทุกหนวยงานมาบูรณาการแผนงานดวยกัน โดยใหจัดประชุมทุกวัน

และผูเขารวมประชุมตองเปนผูรับผิดชอบตรง หรือมีอำนาจตัดสินใจได  
3. ใหพิจารณาวางแผนงานในการรีไซเคิลน้ำ และการบริหารจัดการน้ำใตดิน       

เพ่ือเก็บน้ำไวใช โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม 
มติที ่ประชุม เห็นชอบในหลักการ ใหเสนอ กนช. ในการประชุม ครั ้งที ่ 3/2562        
และใหดำเนินการตามความเห็นของฝายเลขาฯ ตอไป 

 
 
 

สทนช.และ
หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ 

4.3 โครงการศ ึกษาเพ ื ่อจ ัดทำแผน
หลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัด
สกลนคร 

จ. สกลนครรวมกับ สทนช. และ ชป. จัดทำโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการ
พัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร วัตถุประสงคเพื่อใหมีทิศทางและกรอบแนวทางในการ
พัฒนาที่ชัดเจน และเปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน เปนแนวทางใหสวนราชการตาง ๆ 
นำไปดำเนินการได ประกอบดวย แผนระยะเรงดวน ระยะปานกลาง และระยะยาว
ครอบคลุมการพัฒนา 10 ป (พ.ศ. 2563-2572) ประเด็นการพัฒนา 5 ดาน ดังน้ี  

1. การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค : เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงน้ำสะอาด 
2. การสรางความมั ่นคงของน้ำภาคการผลิต : การใชประโยชนทรัพยากรน้ำ      

จากหนองหารในทุกกิจกรรม 
3. การจัดการน้ำทวมอุทกภัย : ฟนฟูหนองหารเปนแหลงเก็บกักน้ำ ชะลอน้ำหลาก 

และปองกันอุทกภัยไดในฤดูฝน 
4. การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ : เพื่อควบคุมการระบายนำ้เสีย

ชุมชน การฟนฟูทรัพยากรน้ำเพ่ือการใชประโยชน 
5. การบริหารจัดการ : การขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาฯ การดำเนินการดาน

กฎหมายและการพัฒนาชุมชน องคกรรอบหนองหาร  
โดยมีหนวยงานรับผิดชอบ รวม 12 หนวยงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 68 โครงการ 

วงเงินรวม 7,445.22 ลานบาท โดยมีแผนงานระยะเรงดวน ป 63-64 วงเงิน 
1,146.28 ลาน 
ความเห็นฝายเลขาฯ พิจารณาแลวเห็นวา  

1. โครงการศึกษาดังกลาว คณะกรรมการลุ มน้ำโขง ไดร ับทราบและเห็นดวย        
เมื่อคราวประชุมในครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 จึงเสนอพิจารณา
เห็นชอบเปนโครงการขนาดใหญและโครงการสำคัญ และเสนอ กนช. พิจารณาตอไป 

2. เพื ่อแกไขปญหาเรงดวนในพื้นที ่ เห็นควรใหหนวยงานดำเนินการตามกรอบ
แผนงานระยะเรงดวนป 2563 - 2564 วงเงิน 1,146.28 ลานบาท โดยใหเตรียม
ความพรอมโครงการใหเปนไปตามกฎและระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 
ขอสั่งการประธานฯ 

1. ให สทนช. จัดประชุมหนวยงานที่ เกี่ยวของ (ชป. กปภ. ยผ. กปม. พด. 
อปท. ในพื้นที่ และจ.สกลนคร) จัดลำดับความสำคัญของโครงการตามแผนใหชัดเจน
กอนเสนอตอ กนช. ในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 

2. ใหเชิญ ทน. รวมดำเนินการดวย 
มติที ่ประชุม เห็นชอบในหลักการ ให เสนอ กนช. ในการประชุม ครั ้ งที ่  

3/2562 และใหดำเนินการตามความเห็นของฝายเลขาฯ ตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สทนช./ 
หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ 
 

หมายเหตุ : กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) สำนักงบประมาณ (สงป.) กรมชลประทาน (ชป.) กรมโยธาธิการ
และผังเมือง (ยผ.) กรมเจาทา (จท.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) กรมปาไม (ปม.) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (อส.) กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) กรมทรัพยากรน้ำ
บาดาล (ทบ.) กรมสงเสริมการเกษตร (กสก.) กรมวิชาการเกษตร (กวก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) องคการจัดการน้ำเสีย (อจน.) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.) 
กรมประมง (กปม.)  


