
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ ครั้งท่ี 1/2563 
วันพฤหัสบดท่ีี 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.  

ณ หองประชุม 301 ช้ัน 3 ตึกบัญชการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 

วาระท่ี ผลการประชุม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) กลาวตอท่ีประชุมวา เน่ืองจากไดกําหนดประชุมคณะกรรมการ

ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ หรือ กนช. ในวันศุกรท่ี 20 มีนาคม และมีหนวยงานเสนอโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญให กนช. 
พิจารณา ในวันน้ี จึงเชิญทุกทาน ในฐานะท่ีเปนอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ ภายใต กนช. 
ไดรับทราบความกาวหนาการขับเคลื่อนโครงการ และรวมกันพิจารณาโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญท่ีมีการเสนอมา 

 

2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุ ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันที 6 ธันวาคม 2562 
 ฝายเลขาฯ ไดแจงเวียนรายงานการประชุม เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 และไดปรับปรุงแกไขตามท่ีอนุกรรมการฯ แจง 

เรียบรอยแลว 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2562 หากมีการแกไขเพ่ิมเติม ขอใหฝายเลขานุการดําเนินการตอไป  

 
 
 

3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ มี 2 เรื่อง 
3.1 ความกาวหนาโครงการขนาดใหญ และโครงการสําคัญ ท่ีผาน กนช. แลว พรอมปญหาอุปสรรค 

 เปาหมายการขับเคลื่อนแผนงานโครงการขนาดใหญ (วงเงินโครงการเกิน 1,000 ลานบาท) ตามมติ กนช. ครั้งท่ี 1/2563 
มีจํานวน 68 โครงการ เพ่ิมปริมาณนํ้าตนทุนได 5,978 ลาน ลบ.ม. พ้ืนท่ีรับประโยชน 10.16 ลานไร จําแนกเปน 

1. ผาน กนช. แลว 25 โครงการ วงเงิน 125,209 ลานบาท  
    1.1 ผาน ครม. แลว 21 โครงการ วงเงิน 107,042 ลานบาท ไดรบังบประมาณแลว 18 โครงการ     

          - เสนอเรงรัดปรับแผนระยะเวลาดําเนินการใหเร็วข้ึน 2 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาลุมนํ้าหวยหลวงตอนลาง 
จ.หนองคาย และโครงการอางเก็บนํ้าลํานํ้าชี อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จ.ชัยภูมิ  
          - ไดรับงบประมาณแลว มีปญหาอุปสรรค 3 โครงการ 

1) โครงการอางเก็บนํ้าวังหีบ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จ.นครศรีธรรมราช  
2) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
3) โครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จ.เลย  

           - ยังไมไดขอตั้งงบประมาณ 3 โครงการ ไดแก   
1) ปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต อยูระหวางสํานักงบประมาณพิจารณาคําของบประมาณป 2564   
2) ปรับปรุงขยาย กปภ.สาขานครศรธีรรมราช อยูระหวางสํานักงบประมาณพิจารณาคําของบประมาณป 2564 
3) ปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาแมสาย-หวยไคร-แมจัน-เชียงแสน เตรียมพรอมเสนอของบป 2565 

    1.2 เตรียมเสนอ ครม. 4 โครงการ วงเงิน 18,167 ลานบาท ไดแก  
1) โครงการอุโมงคระบายนํ้าใตคลองพระยาราชมนตรี กทม. เสนอ ครม. เพ่ือขอตั้งงบประมาณป 2564  
2) ปรับปรุงคลองยม-นาน จ.สุโขทัย-อุตรดิตถ กระทรวงเกษตรฯ ไดเสนอ สลค. เพ่ือเสนอเรื่องให ครม. พิจารณา

อนุมัติใหดําเนินโครงการ  
3) โครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (คลองผันนํ้าคลองชุมพร 

ระยะท่ี 2) ไดผานมติ กนช. ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2562 แตยังไมไดเสนอ ครม. ใหความเห็นชอบ 
เน่ืองจากกรมชลประทานไดรับงบประมาณบางสวนแลว และงบประมาณท่ีเหลือไมเกิน 1,000 ลานบาท  

4) แผนหลักการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร อยูระหวางดําเนินการเสนอ ครม. 
2. โครงการอยูระหวางเตรียมความพรอมเพ่ือขับเคลื่อน จํานวน 43 โครงการ วงเงิน 619,426 ลานบาท 

ความเห็นฝายเลขานุการ 
1. ใหหนวยงานเรงรัดปรับแผนการดําเนินการตามกระบวนการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
2. ใหกรมชลประทานเรงรัดการตั้งคณะกรรมการรวม 3 ฝาย และใหทําความเขาใจกับราษฎรรวมหาทิศ

ทางการดําเนินการ หากพบปญหาท่ีอาจทําใหไมสามารถดําเนินโครงการได ใหรายงานตอ กนช. ทราบ 
3. ใหกรมชลประทาน เสนอ ครม. เห็นชอบแผนการดําเนินการโครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัยเมือง

ชุมพรฯ ท้ังแพคเกจ เพ่ือรับประกันวงเงินและการติดตามผลสัมฤทธ์ิไดอยางตอเน่ือง 
4. ใหรายงานความกาวหนาของโครงการท่ีผาน กนช. แลว ใหฝายเลขาฯ ทราบ ทุก 3 เดือน 

มติท่ีประชุม รับทราบ และใหดําเนินการตามความเห็นของฝายเลขานุการตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชป./กทม./
กปภ. 
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3.2 ความกาวหนาผลการดําเนินงานของคณะทํางานติดตามการขอใชพ้ืนท่ีปาสําหรับโครงการพัฒนาแหลงนํ้า 

 คณะทํางานมีการติดตามการขอใชพื้นที่ปาฯ ที่ผานมา จํานวน 86 โครงการ ซึ่งไดนําออกจากการติดตามแลว 
11 โครงการ ปจจุบันมีการติดตาม เรงรัด การขอใชพ้ืนท่ีปาฯ จํานวน 75 โครงการ จําแนกเปน 5 กลุม  ไดแก 
      1) กลุมโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 29 โครงการ            
      2) กลุมโครงการกอสรางท่ีไดรับงบประมาณแลว จํานวน 3 โครงการ 
      3) กลุมโครงการท่ีพรอมยื่นขอใชพ้ืนท่ีกอสราง จํานวน 12 โครงการ  
      4) กลุมโครงการท่ีอยูในกระบวนการพิจารณารายงานดานสิ่งแวดลอม จํานวน 21 โครงการ  
      5) กลุมโครงการท่ีอยูระหวางศึกษาวิจัย จํานวน 10 โครงการ 

ความเห็นของฝายเลขานุการ 
1. ให กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมชลประทาน เรงรัดการจัดทํารายงานช้ีแจงดานสิ่งแวดลอม สําหรับ

โครงการท่ีอยูในกระบวนการพิจารณารายงาน 20 โครงการ เชน อางเก็บนํ้าหวยตาเปอะ (พรด.) จ.มุกดาหาร อางเก็บนํ้า
วังโตนด จ.จันทบุรี และเรงเสนอ ครม. เพื่อเห็นชอบในหลักการ สําหรับโครงการที่ไดรับอนุญาต จากคณะกรรมการ 
ท่ีเก่ียวของแลว 2 โครงการ เพ่ือขอเปดโครงการ คือ อางเก็บนํ้าลํารูใหญ จ.พังงา และอางเก็บนํ้าคลองพราว จ.ตราด 

2. ให กรมชลประทาน เรงเตรียมความพรอมออกแบบ สําหรับโครงการที่ผานกระบวนการพิจารณารายงาน
ดานสิ่งแวดลอม เพ่ือประกอบการขอใชพ้ืนท่ี 6 โครงการ เชน อางเก็บนํ้าแมถันนอย จ.สุโขทัย อางเก็บนํ้าลําตะเพินบน เปนตน 

3. ให กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรงพิจารณา 
    3.1 การขอเขาศึกษาวิจัย 3 โครงการ ไดแก อางเก็บนํ้าโปรงพรหม (พรด.) จ.ราชบุร ีอางเก็บนํ้าหวยแมเคียน (พรด.) 

จ.ลําปาง และ EIA โขงเลยชีมูล ระยะท่ี 1 จ.เลย 
    3.2 เรงรัดการพิจารณาขอใชพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือกอสรางแหลงเก็บนํ้า สําหรับโครงการท่ีมีความพรอม รวม 33 โครงการ 

โดยเฉพาะโครงการพระราชดําริ 

ท่ีประชุมมีความเห็นเพ่ิมเติม 
หากความลาชาเกิดจากทางดานสังคมจะเปนปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุม แตในกระบวนการปกติตาง ๆ 

ไมควรติดขัดในข้ันตอนการดําเนินงานของภาคราชการ หนวยงานตองชวยเรงขับเคลื่อนดวย 

ขอสั่งการประธาน ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดดําเนินการตามความเห็นดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ และใหดําเนินการตามความเห็นของฝายเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กษ./ทส./ชป. 
4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา มี 2 เรื่อง 

4.1 การทบทวนเปาหมายขับเคลื่อนโครงการสําคัญ 
 การกําหนดเปาหมายขับเคลื่อนโครงการสาํคัญ ดําเนินการตั้งแตป 2561 - 2565 เปนโครงการแกปญหาเชิงพ้ืนท่ี 

ไดกําหนดใหเปนไปตามเปาหมาย Area Based 66 พ้ืนท่ี จํานวน 456 โครงการ วงเงิน 9.22 แสนลานบาท เพ่ิมนํ้า
ตนทุน 6,988 ลาน ลบ.ม. พ้ืนท่ีรับประโยชน 12.93 ลานไร ผลดําเนินการ ไดรับจัดสรรงบประมาณป 2561 - 2563 แลว
ท้ังสิ้น 93 โครงการ วงเงิน 1.35 แสนลานบาท เพ่ิมนํ้าตนทุน 732.60 ลาน ลบ.ม. พ้ืนท่ีรับประโยชน 1.89 ลานไร 
หรือคิดเปนรอยละ 15 ตามเปาหมาย Area Based  
       ขอจํากัดของเปาหมายเดิม  
       รายการโครงการสําคัญ (เดิม) หมายถึง โครงการท่ีวงเงิน เกิน 200 ลานบาท หรือโครงการท่ีตองอาศัยเทคโนโลยีเฉพาะดาน
ในการดําเนินการ หรือโครงการท่ีตองใชการบูรณาการหลายหนวยงาน โดยมุงเนนแกไขปญหาในพ้ืนท่ีเปาหมาย Area Based 
ใชขอมูลจากโครงการท่ีมีผลการศึกษาแลว จนถึงป 2561 (กอนมีแผนแมบทฯ นํ้า 20 ป) แผนงานครอบคลุมเฉพาะ
แผนแมบทฯ ดานท่ี 2 และดานท่ี 3 โดยพิจารณาจากโครงการท่ีอยูในแผนงานกอสรางระยะปานกลางของหนวยงาน 
และแผนงานเดิมยังไมสะทอนการแกไขปญหาใน Area Based ไดอยางเปนระบบ 
      ราง หลักเกณฑโครงการสําคัญ (ใหม) พิจารณา ดังน้ี 
      1. เปาหมายฯ ใหครอบคลุมแผนแมบทฯ นํ้า 20 ป ระยะปานกลาง (ปจจุบัน - ป 2570) และครอบคลุมท้ัง 6 ดาน  
      2. โครงการ มีผลการศึกษาเบ้ืองตน ซึ่งแสดงผลสัมฤทธ์ิอยางมีนัยสําคัญ 
      3. โครงการพิเศษตามนโยบายตาง ๆ เชน โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โครงการท่ีเปนไปตามแผนปฏิรูปประเทศ 
โครงการตามนโยบายรัฐบาล และโครงการขนาดใหญ (วงเงินโครงการเกิน 1,000 ลานบาท) เปนตน 
      4. ประสิทธิผลของโครงการท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการนํ้า พัฒนาตามกรอบความจําเปนของพ้ืนท่ี
โดยบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของแตละดาน 
      โดยในการทบทวนเปาหมายฯ มแีผนดําเนินการ ระยะเวลา 3 เดอืน ตั้งแต มีนาคม - มิถุนายน 2563 
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ความเห็นของฝายเลขานุการ 
1. ให สทนช. เปนหนวยงานหลักบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตามแผนแมบทฯ นํ้า 20 ป 
2. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมปรับปรุงหลักเกณฑการขับเคลื่อนโครงการสําคัญ รวมท้ังสนับสนุนและตรวจสอบ

ขอมูลโครงการสําคัญและการเตรียมความพรอมการดําเนินการโครงการใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม 

ท่ีประชุมมีความเห็นเพ่ิมเติม 
- โครงการท่ีมีปญหาอุปสรรคไมสามารถดําเนินการได หนวยงานตองประสานกับสํานักงบประมาณ เพ่ือหาแนวทาง

ที่เหมาะสม ทั้งเรงรัดและทบทวนปรับแผนใหสะทอนความเปนจริง สําหรับโครงการใหมที่เสนอคําของบประมาณ 
ป 2564 ไปแลว จะสามารถตั้งไดในสวนเตรียมความพรอม 

- การทบทวนและปรับแผน ตองมีการจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือใหหนวยงานไดเตรียมความพรอม และสํานัก
งบประมาณจัดลําดับคววามสําคัญ ใหสอดคลองกับงบประมาณแผนดิน 

- หากหนวยงานมีการจัดทําแผนหลัก หรือมีแผนงาน/โครงการ เพ่ือการแกไขปญหาเชิง Area base ท่ีมีความเช่ือมโยงกัน
เปน Package ขอใหจัดสงใหฝายเลขานุการ เพ่ือจะไดมีการวิเคราะหและขับเคลื่อนแผนรวมกันในป 2565 

มติท่ีประชุม รับทราบ และใหดําเนินการตามความเห็นของฝายเลขาฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานที่
เก่ียวของ 

4.2 โครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญท่ีหนวยงานเสนอ 
4.2.1 โครงการของกรมชลประทาน 

 โครงการอางเก็บนํ้าหวยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
กรมชลประทานไดวางแผนการขับเคลื่อนโครงการอางเก็บนํ้าคลองระบมตอนลาง ใหสําเร็จลุลวงตามแผนพัฒนาแหลงนํ้า 

ภายใตโครงการพัฒนาแหลงนํ้าและการจัดการทรัพยากรนํ้ารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ป 2563 – 2580) 
เพื่อแกไขปญหาดานนํ้าและขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : ECC) 
ซึ่งเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล โดยดําเนินการโครงการอางเก็บนํ้าหวยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนโครงการแรก 
เพื่อจัดหาแหลงเก็บกักนํ้าตนทุนในชวงฤดูฝน ที่ตั้งเขื่อนหัวงานอยูบริเวณบานอางเตย ต.ทาตะเกียบ อ.ทาตะเกียบ 
จ.ฉะเชิงเทรา ความจุอางเก็บนํ้า 19.20 ลาน ลบ.ม. ใชสําหรับพ้ืนท่ีชลประทานในฤดูฝน 11,000 ไร และในฤดูแลง 
3,000 ไร การอุปโภค - บริโภค การเกษตร การทองเท่ียว และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเพ่ือการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศวิทยา ในการเสริมศักยภาพการผลักดันนํ้าเค็มในแมนํ้าบางปะกง ปละ 1.30 ลาน ลบ.ม. 

แผนงานโครงการ : 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) 
วงเงินงบประมาณ: 1,880 ลานบาท (คาสิ่งกอสราง 680 ลานบาท + คาชดเชยท่ีดิน 1,200 ลานบาท) 
กรมชลประทานอยูระหวางเตรียมความพรอม ในสวนของพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ จํานวน 6,460 ไร ซึ่งอยูในท่ี สปก. ท้ังหมด 

โดยจายคาชดเชยท่ีดิน ประเมินไว 48,000 บาท/ไร ใหประชาชน 525 ราย ซึ่งกรมชลประทานไดดําเนินการรวบรวม
คําขอสละสิทธ์ิจากประชาชนในพ้ืนท่ีครบถวนแลว และจะเสนอ สปก. เพ่ือดําเนินการตอไป 

ความเห็นของฝายเลขานุการ 
1. เปนการเพ่ิมนํ้าตนทุนใหกับ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งอยูในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยจะสามารถ

เพ่ิมนํ้าตนทุนใหกับการอุปโภค - บริโภค การเกษตร และการอุตสาหกรรม 
2. โครงการดังกลาว เปนหน่ึงในแผนการพัฒนาแหลงนํ้าภายใตโครงการพัฒนาแหลงนํ้าและการจัดการทรัพยากรนํ้า

รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ป 2563 - 2580) ที่ กนช. เห็นชอบแลว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
และ ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 ท่ีผานมา 

3. โครงการน้ีกรมชลประทานจะตองเสนอรายละเอียดการขออนุญาตใชที่ดินและรายละเอียดเก่ียวกับคาใชจาย
ในการเวนคืนท่ีดินตอท่ีประชุมคณะกรรมการลุมนํ้าบางปะกง เพ่ือใหความเห็นอีกครั้ง 

ท่ีประชุมมีความเห็นเพ่ิมเติม 
- โครงการอยูในแผนของกรมชลประทานมาหลายป แตติดปญหาคาชดเชยท่ีดินมีราคาสูง ซึ่งเมื่อมี EEC หลายภาคสวน

จัดสรรนํ้าสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก แตโครงการดังกลาวเนนการสนับสนุนดานการเกษตร ใหกับพ้ืนท่ี จ.ฉะเชิงเทรา 
- คาชดเชยท่ีดิน เปนประเด็นท่ีคณะกรรมการลุมนํ้าบางปะกงยังมีความเปนหวง ซึ่งหากพิจารณาจากคากอสรางแลว 

โครงการจะไมอยูในเกณฑโครงการขนาดใหญ แตหากรวมองคประกอบของโครงการแลวจะมีวงเงินเกิน 1,000 ลานบาท 
จึงตองนํามาพิจารณาท้ังหมด  

- การดําเนินการจัดหาท่ีทํากินใหกับผูไดรับผลกระทบ ในเบ้ืองตนจะจัดหาที่ดินใน จ.ฉะเชิงเทรากอน หากไมมี
จึงจะพิจารณาพ้ืนท่ีอ่ืน ซึ่ง สปก. ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชท่ีดิน ตั้งแตป 2556 

- การเสนอโครงการยังขาดรายละเอียดการขออนุญาตใชท่ีดิน และรายละเอียดเก่ียวกับคาใชจายในการเวนคืนท่ีดิน 
เพ่ือใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

ขอสั่งการประธาน ใหกรมชลประทานไปเรงดําเนินการจัดทํารายละเอียดหลักเกณฑการจายคาชดเชยจํานวน 525 ราย 
ใหมีความโปรงใส และตองไดรับความยินยอมจากประชาชนดวย 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการดําเนินโครงการอางเก็บนํ้าหวยกรอกเคียน จ.ฉะเชิงเทรา ใหเสนอตอ กนช. ในการประชุม 
ครั้งท่ี 1/2563 และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการตามขอคิดเห็นของฝายเลขานุการฯ ความเห็นอนุกรรมการฯ 
และขอสั่งการประธาน 

 

ชป./สปก. 

4.2.2 โครงการเพ่ือการพัฒนา ป 2563 (เพ่ิมเติม) ของการประปาสวนภูมิภาค ท่ีวงเงินมูลคามากกวา 1,000 ลานบาท 
 1) แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเพชรบูรณ - หลมสัก วงเงินรวม 1,567.8670 ลานบาท 

ประกอบดวย 
    1.1 แผนงานกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเพชรบูรณ - หลมสัก(ระยะท่ี 1 - 2) วงเงิน 1,345.9220 ลานบาท 
    1.2 แผนการบริหารจัดการลดนํ้าสูญเสีย กปภ.สาขาเพชรบูรณ - หลมสัก วงเงิน 221.9450 ลานบาท 
     แหลงนํ้าดิบ : อางเก็บนํ้าหวยขอนแกน อางเก็บนํ้าหวยนํ้ากอ อางเก็บนํ้าหวยปาแดง และแมนํ้าปาสัก เมื่อกอสรางแลวเสร็จ 
จะมีกําลังการผลิตเพ่ิมข้ึน 24,000 ลบ.ม./วัน วางทอสงนํ้า ทอจายนํ้า และทอบริการขนาดตาง ๆ เพ่ือเปลี่ยนทดแทนทอเกา 
และวางทอใหมในเขตจายนํ้าตาง ๆ และพ้ืนท่ีขางเคียง รวมความยาว 314.0 กิโลเมตร ใหบริการผูใชนํ้าเพ่ิมข้ึน 18,800 ราย 
(ประมาณ 50,739 คน) และบริหารจัดการลดอัตรานํ้าสูญเสียในระบบผลิตจายไมเกิน 20% 
2) แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสมุทรสาคร - นครปฐม วงเงินรวม 9,351.7990 ลานบาท 
ประกอบดวย 
    2.1 แผนงานกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสมทุรสาคร - นครปฐม (ระยะท่ี 1 - 2) วงเงิน 8,894.7120 ลานบาท 
    2.2 แผนการบริหารจัดการลดนํ้าสูญเสีย กปภ.สาขาสมุทรสาคร - นครปฐม วงเงิน 457.0870 ลานบาท 
    แหลงนํ้าดิบ : แมนํ้าแมกลอง เมื่อกอสรางแลวเสร็จ จะมีกําลังการผลิตเพ่ิมข้ึน 432,000 ลบ.ม./วัน วางทอสงนํ้า 
ทอจายนํ้า และทอบริการขนาดตาง ๆ เพ่ือเปลี่ยนทดแทนทอเกา และวางทอใหมในเขตจายนํ้าตาง ๆ และพ้ืนท่ีขางเคียง 
รวมความยาวท้ังสิ้น 475.2 กิโลเมตร ใหบริการผูใชนํ้าเพ่ิมข้ึน 95,500 ราย (ประมาณ 222,628 คน) และบริหาร
จัดการลดอัตรานํ้าสูญเสียในระบบผลิตจายไมเกิน 20% 

ความเห็นของฝายเลขานุการ 
1. โครงการฯ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบสงนํ้า และระบบจายนํ้าประปา และสอดคลอง

กับแผนแมบทฯ นํ้า 20 ป ดานท่ี 1 การจัดการนํ้าอุปโภค - บริโภค 
2. แผนงานท้ัง 2 โครงการ ผานการพิจารณาของคณะกรรมการลุมนํ้าปาสัก และลุมนํ้าแมกลองแลว ซึ่ง กปภ. 

ตองดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการลุมนํ้ากอนดําเนินโครงการ 
3. กปภ. ไดประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน จังหวัด กรมชลประทาน เปนตน และวิเคราะหปริมาณนํ้าตนทุนแลว 

มีเพียงพอตอการใชนํ้าในพ้ืนท่ีท้ัง 2 โครงการ โดยใหรวมแผนการจัดหาแหลงกักเก็บนํ้าสํารองไวใชในกรณีฉุกเฉินดวย 
4. โครงการฯ ดังกลาว มีความจําเปนตองไดรับความเห็นประกอบการพิจารณาโดยเร็ว เพ่ือใหทันตอการเสนอ ครม. 

ใหความเห็นชอบ และไดบรรจุไวในแผนงานงบประมาณประจําป 2564 แลว 

ท่ีประชุมมีความเห็นเพ่ิมเติม 
- ท้ัง 2 โครงการ อาจมีขอจํากัดทางกฎหมายงบประมาณ เน่ืองจากมีรายการเกิน 1,000 ลานบาท ตองเสนอ ครม. 

กอนตั้งคําขอ ซึ่งกําหนดไวใหแลวเสร็จไมเกิน 24 มกราคม 2563 จึงไมเปนไปตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณฯ 
- กปภ. มีแผนงานจํานวนมาก  ควรเสนอท้ังหมดเปนแผนหลัก มายัง สทนช. เพ่ือใหทราบการดําเนินงานในภาพรวม 

และควรมีแผนการจัดหาแหลงนํ้าสํารอง ท่ีเตรียมไวกรณีท่ีขาดแคลนนํ้า รวมอยูในองคประกอบของแผนดวย  

ขอสั่งการประธาน 
1. ให กปภ. จัดทําแผนพัฒนาแหลงกักเก็บนํ้าสํารองผนวกไวในแผนงาน โดยประสานสํานักงบประมาณเพ่ิมเติมตอไป 
2. ให กปภ. ประสานสํานักงบประมาณ เพ่ือดําเนินการใหเปนตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณฯ กอนเสนอ ครม. ตอไป  

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ โครงการเพ่ือการพัฒนา ป 2563 ของ กปภ. ท่ีมีวงเงินมูลคามากกวา 1,000 ลานบาท 
จํานวน 2 โครงการ ใหเสนอตอ กนช. ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการตาม
ขอคิดเห็นของฝายเลขานุการฯ ความเห็นอนุกรรมการฯ และขอสั่งการประธาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
กปภ./สงป. 
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