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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการลุ่มน ้า ครั งที่ 2/2562 ทั ง 25 ลุ่มน ้า 
(ระหว่างวันที่ 11 มิ.ย. – 19 ก.ค. 62)  

 ที่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้้าทั้ง 25 ลุ่มน้้า ได้รับทราบและพิจารณาการด้าเนินงานด้านต่างๆของ
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ  ได้แก่ ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ การจัดท้ากฎหมาย
ล้าดับรองทีเ่กี่ยวกับคณะกรรมการลุ่มน้้า ข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  การเตรียมความพร้อมส้าหรับ
การบริหารจัดการน้้าในฤดูฝน หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเข้าคณะกรรมการลุ่มน้้า และทบทวน/ปรับแผนการ
ด้าเนินงานคณะกรรมการลุ่มน้้า โดยผลการประชุมได้มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และปัญหาที่พบ สรุปได้ดังนี้ 

ลุ่มน ้า ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่พบ ความเห็นของ สทนช. 
ภาคเหนือ 

(ปิง วัง สาละวิน   
กกและโขง      

(ภาคเหนือ) ยม น่าน) 

1. ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ
ตรวจสอบและเก็บข้อมูลแหล่งน้้าขนาด
เล็กว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่  โดยให้
ภาคประชาชนมีส่วนในการตรวจสอบ  
และส่งให้ สทนช.ด้าเนินการต่อไป 
 
 
 
2. สทนช. ควรก้าหนดเกณฑ์ปฏิบัติการ
อ่างเก็บน้้า (Rule Curve)  ของอ่างเก็บน้้า
ขนาดเล็กด้วย  
 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์
ติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า  ครั้งที่ 2/2562  เมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติให้
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้าเนินการจัดท้าฐานข้อมูลแหล่งน้้ า
ขนาดเล็ก ให้แล้วเสร็จในปี 2562 
 
การก้าหนดเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้้า 
(Rule Curve)  ของอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก  
จะไม่มีผลต่อการบริหารจัดการน้้ า   
เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการน้้าใน
ปริมาณน้อย 

ภาคกลาง 
(เจ้าพระยา ป่าสัก 
สะแกกรัง ท่าจีน)  

1. สทนช.ควรเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จัดท้า/รวบรวมไว้  ให้กับ
ประชาชนและผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสีย ได้
รับทราบ  และเข้าถึงได้ง่าย 
 
 
 
 
2. ควรนิยามค้าว่า องค์กรอิสระและผู้มี
อ้านาจในองค์กรอิสระ ในเรื่องหลักเกณฑ์
และแนวทางการเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการลุ่มน้้าให้ชัดเจน  

Website ส้ า นั ก ง า น ท รั พ ย า ก ร น้้ า
แห่งชาติ http://www.onwr.go.th/ 
ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เช่น ด้าน
แผนแม่บท ด้านกฎหมาย โครงการ
บริหารจัดการน้้าที่ส้าคัญ ด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ และข่าวสาร
ต่างๆในด้านการบริหารจัดการน้้า 
 
สทนช.จะเพ่ิมเติมรายละเอียด ค้านิยาม
ที่ จ้ า เป็ น ไว้ ในหลั ก เกณฑ์และแนว
ทางการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการลุ่ม
น้้า 

ภาคตะวันออก 
(ปราจีนบุรี บางปะกง 

โตนเลสาป      
ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก) 

1. ควรให้มีการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการใช้กฎหมายให้กับประชาชน
ในพ้ืนที ่
 
 

สทนช.ได้ก้าหนดจัดโครงการสัมมนา 
เรื่อง บริบทใหม่การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้ าภายใต้แผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า ๒๐ ปี และ
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้ า  พ.ศ. 
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ลุ่มน ้า ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่พบ ความเห็นของ สทนช. 
 
 
 
 
 
 
2. ควรมีกระบวนการขับเคลื่อน เชื่อม
ประสานในระดับพื้นที่ โดยมี
คณะกรรมการ 3 ระดับ ประกอบด้วย 
ระดับ ลุ่มน้้าสาขา ระดับจังหวัด และ
กรรมการลุ่มน้้าหลัก 
 
3. ในการจัดท้าเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บ
น้้า (Rule Curve) ควรให้ภาคประชาชน 
หรือคณะกรรมการลุ่มน้้าได้มีส่วนร่วมใน
การให้ข้อคิดเห็นประกอบด้วย 
 
 
 
4. ควรมีศูนย์ตอบค้าถาม/แก้ปัญหา 
ข้ อมู ล เ รื่ อ ง น้้ า ใ ห้ แ ก่ เ กษตรกรและ
ประชาชน 
 
 
 
 
5. ควรมีการฝึกอบรม/ประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการลุ่มน้้าแก่หน่วยงานต่างๆ ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒๕๖๑  ในภูมิภาคต่างๆจ้านวน 9 ครั้ง  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม  
ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายในเรื่องของ พรบ.
ทรัพยากรน้้าและกฎหมายล้าดับรอง
ภายใต้ พรบ.ทรัพยากรน้้า 
 
กนช.มีอ้านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้้าจังหวัดเพ่ือประโยชน์ใน
การบูรณาการบริหารทรัพยากรน้้าใน
พ้ืนที่ ตามพรบ.ทรัพยากรน้้า พ.ศ.2561 
มาตรา 20  วรรคสาม   
 
สทนช. โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ลุ่ มน้้ าจะด้ า เนิ นการประสานไปยั ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท้าเกณฑ์
ปฏิบัติการอ่างเก็บน้้า (Rule Curve)  ให้
จัดท้าช่องทางให้ภาคประชาชนเข้ามาให้
ข้อคิดเห็นประกอบ 
 
สทนช. มีหน่วยงานในภูมิภาค จ้านวน 4 
ภาค  ได้แก่  สทนช.ภาค 1 ล้าปาง  
สทนช.ภาค 2 สระบุรี  สทนช.ภาค 3 
ขอนแก่น  และ สทนช.ภาค 4 สุราษฎร์
ธานี  ซึ่งสามารถให้ค้าปรึกษา แนะน้า 
ทางวิชาการด้านทรัพยากรน้้าได้ 
 
ได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์การเสนอเรื่อง
ต่อคณะกรรมการลุ่มน้้า  ให้แก่หน่วยงาน
ต่างๆที่ เกี่ ยวข้องในการประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง ติดตามการด้าเนินงาน
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า ตามมติ
คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
(กนช.) และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
ประธาน กนช. ระหว่างวันที่ 19 – 20 
มิถุนายน 2562 ณ โบตานี บีช รีสอร์ท 
จังหวัดชลบุรี  และชี้แจงในการประชุม
คณะกรรมการลุ่มน้้าครั้งที่ 2/2562 ทั้ง 
2 5  ลุ่ ม น้้ า   ทั้ ง นี้ ฝ่ า ย เ ล ข า นุ ก า ร
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ลุ่มน ้า ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่พบ ความเห็นของ สทนช. 
คณะกรรมการลุ่มน้้าจะได้แจ้งหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

ภาคตะวันตก 
(แม่กลอง เพชรบุรี         

ชายฝั่งทะเลตะวันตก 
(ประจวบคีรีขันธ์)) 

1. ข้อคิดเห็นในเรื่องความก้าวหน้าการ
จัดท้ากฎหมายล้าดับรอง ดังนี้  
- ควรมีการทบทวนในเรื่องการก้าหนด
หลักเกณฑ์ต่างๆและให้ค้าจ้ากัดความและ
นิยามในเรื่องใหม่ๆให้ชัดเจน  
- พรฎ.ก้าหนดลุ่มน้้า  ควรค้านึงถึงบริบท
พ้ืนที่ที่ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้า  แต่ได้รับ
ผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์ และ
ได้รับผลกระทบร่วมกันในลุ่มน้้า  
-  การจัดท้ากฎหมายล้าดับรอง ขอให้มี
ความคล่องตัว ในการบังคับใช้ เพ่ือที่จะ
สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

สทนช.อยู่ ระหว่างด้าเนินการจ้ างที่
ปรึกษาเพ่ือจัดท้ากฎหมายล้าดับรอง  ซ่ึง
คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 
 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

(โขง (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ชี มูล) 

1. ควรน้าเรื่องการผันน้้าจากแม่น้้าโขงเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้้า 
 
 
 
 
2. ควรมีแผนงานและงบประมาณในการ
ด้าเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้้า
ที่ท้าให้เกิดน้้าท่วม  

คณะกรรมการลุ่มน้้าให้ความเห็นเรื่อง
การผันน้้าต่อ กนช.ได้ ตามหน้าที่และ
อ้านาจของคณะกรรมการลุ่มน้้ า ใน 
พรบ.ทรัพยากรน้้า พ.ศ.2561 มาตรา 
35 (6) 
 
การประชุม กนช. ครั้งที่ 2/2560  มี
มติ ให้หน่ วยงานที่ รับผิดชอบสิ่ งกีด
ขวางทางน้้า  ตามผลการส้ารวจของกรม
ชลประทาน  ด้าเนินการแก้ไขปัญหา  
และรายงานผลการด้าเนินการให้ฝ่าย
เลขานุการ กนช.ทราบ และรวบรวมเพ่ือ
กราบเรียนนายกรัฐมนตรีต่อไป 

ภาคใต ้
(ปัตตานี      

ทะเลสาบสงขลา  
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  

ตาปี) 

1. ควรให้ สทนช.บริหารข้อมูลการเตรียม
ความพร้อมสถานการณ์น้้าในฤดูฝน ให้มี
ความน่าเชื่อถือ รวดเร็ว แก้ไขข้อมูลได้
ทันทีเม่ือมีความผิดพลาด  และให้กลุ่มผู้ใช้
น้้าได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

ส ท น ช . ไ ด้ จั ด ท้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์  
http: / / waterinfo. onwr. go. th ซึ่ ง มี
การบูรณาการข้อมูลต่างๆจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เช่น ปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้า 
การพยากรณ์อากาศ คุณภาพน้้า เป็นต้น  
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
อย่างรวดเร็ว 

 


