
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งท่ี 1/2563 
วันจันทรท่ี 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.  

ณ หองประชุมน้ำปง ช้ัน 4 อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 

วาระท่ี ผลการประชุม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) กลาวตอท่ีประชุมวา เน่ืองจากไดกำหนดประชุม กนช. ในวันท่ี 20 

มี.ค. และมีหนวยงานเสนอเสนอแผนและโครงการภายใตแผนแมบทฯ น้ำ ให กนช. พิจารณา  ในวันน้ี จึงเชิญทุกทาน ในฐานะท่ี
เปนอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ไดรับทราบความกาวหนาและผลการดำเนินงาน 
ของคณะทำงานแผนแมบทฯ น้ำ ในแตละดาน อีกท้ังรวมกันพิจารณาแผนและโครงการ ท่ีเสนอมาครั้งน้ี 

 

2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 1/2562 เมื่อวันที 13 ธันวาคม 2562 
 ฝายเลขาฯ ไดแจงเวียนรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 มีอนุกรรมการขอแกไข 3 ทาน  ไดปรับปรุงแกไข

ตามท่ีอนุกรรมการฯ แจง เรียบรอยแลว 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2562  

 
 
 

3 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ มี 2 เร่ือง 
3.1 ผลการดำเนินงานของคณะทำงานภายใตคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

 ฝายเลขาฯ คณะทำงานภายใตคณะอนุกรรมการฯ แตละดาน ไดจัดประชุมเตรียมการเพื่อใหการดำเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการฯ บรรลเุปาหมาย โดยมีผลการดำเนินงาน ดังน้ี 

1. ประชุมฝายเลขานุการคณะทำงานรายดานภายใตคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทฯ น้ำ 20 ป เมื่อวันท่ี 
13 ก.พ. 2563 ที่ประชุมมีมติ รับทราบคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานภายใตคณะอนุกรรมการฯ และกรอบแนวทาง 
การขับเคลื่อนแผนแมบทฯ น้ำ 20 ป และเห็นชอบกระบวนการดำเนินงานเบ้ืองตน โดยใหฝายเลขาฯ ใชเปนกรอบ
ในการกำหนดรูปแบบกระบวนการ และ Roadmap การดำเนินงานของคณะทำงานฯ ใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งกำหนด    
ใหแลวเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2563 และเรงรัดใหมีการจัดประชุมคณะทำงานฯ ภายในเดือน ก.พ. - มี.ค. 2563 
เพ่ือรายงานผลความกาวหนาตอ กนช. ตอไป  

2. คณะทำงานฯ ดานท่ี 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ประชุมเมื่อวันท่ี 5 ก.พ. 2563  ไดพิจารณาและเห็นชอบข้ันตอน
การดำเนินงานในแตละกลยุทธ ภายใตแผนแมบทฯ น้ำ ดานที่ 1 และเห็นชอบกรอบการดำเนินงานโครงการสงเสริม
การประหยัดน้ำในป 2563 

3. คณะทำงานฯ ดานท่ี 2 การสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ประชุมเมื่อวันท่ี 11 มี.ค. 2563 ไดพิจารณาข้ันตอน
การดำเนินงานในแตละกลยุทธ ภายใตแผนแมบทฯ น้ำ ดานท่ี 2 และมอบหมายใหหนวยงาน กำหนด Road Map 
การดำเนินงาน พรอมทั้งเตรียมรายละเอียดขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหและกำหนดคาเปาหมาย เพื่อพิจารณาในการประชุม
คณะทำงานฯ ครั้งตอไป 

4. คณะทำงานฯ ดานที่ 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย ประชุมเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2563 ไดพิจารณาขั้นตอน
การดำเนินงานในแตละกลยุทธ ภายใตแผนแมบทฯ น้ำ ดานท่ี 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย และมีมติมอบใหหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของตรวจสอบในพ้ืนท่ี และระบุตำแหนงใหชัดเจน พรอมท้ังกำหนด Road Map และเตรียมรายละเอียดขอมูล
เพ่ือใชในการวิเคราะหและกำหนดคาเปาหมาย เพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งตอไป 

5. คณะทำงานฯ ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ ประชุมเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563 ไดพิจารณา
ประเด็นสำคัญ ประกอบดวย 1) แนวทางการขับเคลื่อนแผนแมบทฯ น้ำ 20 ป ดานท่ี 4 2) หลักเกณฑการประเมินปริมาณน้ำ
เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และ 3) มาตรฐานการอนุรักษและฟนฟูแมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติ โดยมีมติให
หนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทำแนวทางการติดตามใหชัดเจน 

6. คณะทำงานฯ ดานที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำที่เสื่อมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน ประชุมเมื่อวันท่ี 
12 มี.ค. 2563 ไดพิจารณาประเด็นแนวทางการอนุรักษฟนฟูปาตนน้ำท่ีเสื่อมโทรม และการปองกันและลดการชะลางพังทลาย
ของดิน โดยที่ประชุมเห็นชอบใหรายงานผลงานที่สอดคลองกับเปาหมายจากทุกแหลงเงิน และรายงานการดำเนินการเฉพาะใน
สวนของงบบูรณาการน้ำดวย เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการฯ และ กนช. เพื่อทราบ ทั้งนี้ คณะทำงานฯ มีมติใหเสนอเพิ่มผูแทน
จาก สผ. รวมเปนคณะทำงานดวย โดยขอใหเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาออกคำสั่งเพ่ิมเติมตอไป 

ขอเสนอฝายเลขานุการ  
ขอความเห็นชอบเพ่ิมเติมผูแทนจาก สผ. รวมเปนคณะทำงานดานท่ี 5 ภายใตคณะอนุกรรมการฯ ตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ และดำเนินการตามท่ีฝายเลขาฯ เสนอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
สทนช. 
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3.2 ผลการดำเนินงานภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 

 สทนช. ไดสรุปผลการดำเนินงานตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ป 2561 - 2562 (ขอมูล ณ วันท่ี 
28 ก.พ. 2563) โดยมีผลดำเนินงานเปนรอยละ (%) จากเปาหมายระยะเรงดวน ป 2561 - 65 ดังน้ี 

แผนแมบทดานท่ี 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค                                                                  หนวย: แหง 

กลยุทธ / แผนงาน เปา 20 ป 
เปา 5 ป 

(ป 2561-65) 
ผล 

(ป 2561-62) 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 14,534 5,472 55% 
2. การขยายเขต/เพ่ิมเขตจายน้ำ  10,070 2,570 19% 
3. แผนระบบประปาเมืองหลัก/พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ/แหลงทองเท่ียว  388 55 5*  
4. พัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคใหไดมาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม  ครบทุก

หมูบาน 
- ** 

5. การประหยัดน้ำทุกภาคสวน  - - ** 
 * ไดรับงบบูรณาฯ น้ำ ป 2561 อยูระหวางดำเนินการ (รายการผูกพันงบประมาณ ป 2561-63)  
** อยูระหวางดำเนินการ 

แผนแมบทดานท่ี 2 การสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต                                             หนวย: ลาน ลบ.ม. 

กลยุทธ / แผนงาน เปา 20 ป 
เปา 5 ป 

(ป 2561-65) 
ผล 

(ป 2561-62) 
1. จัดหาน้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน  13,860 3,217 11% 
   - อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ำ (พ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน)  12,388 2,701 6%     
   - แหลงน้ำเพ่ือการอนุรักษดินและน้ำ 112 28 70% 
   - แหลงน้ำชุมชน  5 1 81% 
   - สระน้ำในไรนา  497 301 38% 
   - พัฒนาน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตร  858 186 37% 
2. พัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/อาคารบังคับน้ำ/ระบบสงน้ำใหม 13,243 1,140 15% 

กลยุทธ/แผนงานที่อยูระหวางดำเนินการ: การจัดการดานความตองการ การพัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงแหลงน้ำ 
การเพ่ิมผลิตภาพมูลคาภาคการผลิต เพ่ิมน้ำตนทุนโดยการปฏิบัติการฝนหลวง 

แผนแมบทดานท่ี 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

กลยุทธ / แผนงาน เปา 20 ป 
เปา 5 ป 

(ป 2561-65) 
ผล 

(ป 2561-62) 
1. ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติ (แหง) 1,234 499 19% 
2. ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ (แหง) 562 562 14% 
3. ระบบปองกันชุมชนเมือง (แหง) 764 153 35*  

4. เข่ือนปองกันตลิ่ง (กิโลเมตร) 1,681 539 2% 
5. การพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ีชะลอน้ำ (แหง) 84 13 100% 

* อยูระหวางดำเนินการ เปนรายการผูกพันงบประมาณป 2561-62 และ ป 2561-63 
กลยุทธ/แผนงานที่อยูระหวางดำเนินการ: การกำจัดวัชพืชและขยะมูลฝอยในแมน้ำสายหลัก แมน้ำสาขา และแหลงน้ำปด 
จัดการพื้นที่น้ำทวม/พื้นที่ชะลอน้ำ บรรเทาอุทกภัยเชิงพื้นที่อยางเปนระบบในระดับลุมน้ำ/พื้นที่วิกฤติ การสนับสนุนการ
ปรับตัวและเผชิญเหต ุ

แผนแมบทดานท่ี 4 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค                                                                  หนวย: แหง 

กลยุทธ / แผนงาน เปา 20 ป 
เปา 5 ป 

(ป 2561-65) 
ผล 

(ป 2561-62) 
1. ระบบบำบัดท่ีกอสรางใหม 741 100 6% 
2. ระบบบำบัดท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเดิม 101 34 3% 
3.  ควบคุม กำกับ แหลงกำเนิดมลพิษทางน้ำ 19,000 9,000 8% 

กลยุทธ/แผนงานที่อยูระหวางดำเนินการ: การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ อนุรักษและฟนูแมน้ำลำคลองและแหลงน้ำ
ธรรมชาติท่ัวประเทศ 
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แผนแมบทดานท่ี 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำท่ีเสื่อมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน            หนวย: ไร 

กลยุทธ / แผนงาน เปา 20 ป 
เปา 5 ป 

(ป 2561-65) 
ผล 

(ป 2561-62) 
1. ฟนฟูปาตนน้ำ*  3,524,241 734,000 15% 
2. ปองกันและลดการชะลางพังทลายของดิน  21,450,000 1,240,000  

 
* พ้ืนท่ีลุมน้ำช้ัน 1 และ 2 

ความเห็นฝายเลขานุการ  
1. เห็นควรมอบหมายใหหนวยงานที่เกีย่วของรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ผลการใชจายงบประมาณ รวมท้ัง

ตัวช้ีวัดระดับผลผลติ/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ให สทนช. ทราบ เปนประจำทุกเดือนและ/หรอืกรณีจำเปนเรงดวน 
2. เพื่อใหสอดคลองกับการปรับปรุงเปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทฯ น้ำ ขอใหหนวยงานจัดสงกรอบแผนงาน 

เปาหมายและตัวช้ีวัดท่ีจะดำเนินการใน 20 ป ในแตละกลยุทธ 
ท่ีประชุมมีความเห็นเพ่ิมเติม 
- ควรเพิ่มเติมการรายงานผลการดำเนินการที่ “คาดวาจะแลวเสร็จ” เพื ่อใหการติดตามเปนไปตามเปาหมาย 

เน่ืองจากแตละดานมีความกาวหนาของผลการดำเนินการไมเทากัน  
- หลายหนวยงานอยูระหวางการจัดทำแผนแมบท การตั้งคณะทำงานรายดาน เพ่ือใหมีการทบทวนแผนแมบททุก 5 ป และ 

10 ป การติดตามผลการดำเนินงานยังมีเฉพาะในงบบูรณาการ เพ่ือใหทราบในภาพรวมท้ังหมด สทนช. จำเปนตองทราบ
ผลการดำเนินงานและเปาหมายตามงบประมาณปกติของหนวยงาน จึงขอความรวมมือหนวยงานรายงานเพิ่มเติมในสวน
ดังกลาว 

ขอสั่งการประธาน ใหฝายเลขานุการรับความเห็นของท่ีประชุมไปดำเนินการ 
มติท่ีประชุม รับทราบ ใหดำเนินการตามความเห็นของฝายเลขานุการและอนุกรรมการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สทนช. และ
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา มี 2 เร่ือง 
4.1 โครงการเพ่ือการพัฒนา ป 2563 ของการประปาสวนภูมิภาค (เพ่ิมเติม) 

 การประชุม กนช. ครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 20 ธ.ค. 2563 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการ โครงการเพ่ือการพัฒนา 
ป 2562 และ ป 2563 ของ กปภ. โดยเปนโครงการ ป 2563 จำนวน 9 โครงการ  วงเงินรวม 9,629.991 ลานบาท   

ในครั้งน้ี กปภ. ไดเสนอโครงการเพ่ือการพัฒนา ป 2563 (เพ่ิมเติม) จำนวน 6 โครงการ วงเงินรวม 11,451.5640 
ลานบาท เมื่อโครงการกอสรางแลวเสร็จ จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 475,200 ลบ.ม./วัน และสามารถใหบริการผูใช
น้ำเพ่ิมข้ึนอีก 126,750 ราย (ประมาณ 305,625 คน) ประกอบดวย 

1) แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเพชรบูรณ - หลมสัก วงเงินรวม 1,567.8670 ลานบาท 
ใชแหลงน้ำดิบจากอางเก็บน้ำหวยปาแดง แมน้ำปาสัก อางเก็บน้ำหวยขอนแกน และอางเก็บน้ำหวยน้ำกอ  

2) แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช วงเงินรวม 253.4130 ลานบาท ใชแหลง
น้ำดิบจากแมน้ำทาจีน  

3) แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสมุทรสาคร - นครปฐม วงเงินรวม 9,351.7990 ลานบาท 
ใชแหลงน้ำดิบจากแมน้ำแมกลอง  

4) แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาดานชาง วงเงินรวม 202.4710 ลานบาท ใชแหลงน้ำดิบ
จากอางเก็บน้ำเข่ือนกระเสียว 

5) แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงกิจการประปา อปท. กปภ.สาขานครศรีธรรมราช (อบต.ทาเรือ) วงเงินรวม 
42.9640 ลานบาท รับน้ำประปาจาก กปภ.สาขานครศรีธรรมราช 

6) แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงกิจการประปา อปท. กปภ.สาขานครศรีธรรมราช (ทต.การะเกด) วงเงินรวม 
30.05 ลานบาท รับน้ำประปาจาก กปภ.สาขานครศรีธรรมราช 

ทั้งนี้ กปภ. ไดเสนอโครงการตอคณะกรรมการลุมน้ำที่เกี่ยวของแลว ในคราวประชุมคณะกรรมการลุมน้ำ ครั้งที่ 1/2563 
และแผนงานโครงการ ลำดับที่ 1) และ 3) เปนโครงการที่มีวงเงินเกิน 1,000 ลานบาท ไดเสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญและโครงการสำคัญ ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 12 มี.ค. 2563 โดยท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบ
ในหลักการและใหเสนอตอ กนช.ตอไป  

ความเห็นฝายเลขานุการ  
1. แผนงานโครงการดังกลาวมีเปาหมาย และรายละเอียดท่ีสอดคลองกับแผนแมบทฯ น้ำ 20 ป ดานท่ี 1 การจัดการ

น้ำอุปโภค บริโภค โดยไดผานความเห็นชอบของ มท. และ สศช.แลว 
2. ให กปภ. จัดทำแผนหลักรวมทั้งแผนปฏิบัติการระยะยาวใหครอบคลุมภารกิจของ กปภ. ภายใตแผนแมบทฯ น้ำ 

20 ป เพ่ือเสนอ กนช. ใหความเห็นชอบตอไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เริ่มดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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3. ให กปภ. เตรียมแหลงเก็บกักน้ำสำรองใหเพียงพอและชัดเจน สำหรับการพัฒนาตอไป โดยเตรียมความพรอม

การดำเนินการโครงการใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม 
ท่ีประชุมมีความเห็นเพ่ิมเติม 
- จากเปาหมายตามแผนแมบทฯ น้ำ 20 ป มีตัวช้ีวัดคือทุกครัวเรือนตองมีน้ำกินน้ำใช (100%) ขอให กปภ. เพ่ิมเติม

การรายงานวาเมื่อมีการลงทุนแลว มีผูใชน้ำครัวเรือนในเขตบริการท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมรอยละเทาไร  
- เพ่ือความชัดเจน กปภ. ควรนำเสนอขอมูลแผนงานท้ังหมดท่ีตามเปาหมาย ผลการดำเนินงานท่ีผานมา และแผนงาน

ท่ีตองดำเนินการ  
- แผนท่ีเสนอในครั้งน้ีเปนแผนปฏิบัติการ ซึ่งในสวนของแผนแมบทน้ัน กปภ. ไดสงให สทนช. แลว อยูระหวาง

การพิจารณา โดยในขณะน้ียังขาดขอมูลแผนแมบทของการประปานครหลวง (กปน.) และประปาเทศบาลเมือง (มท.) 
จึงเสนอให กปน. และ อปท. (เทศบาลเมือง) พิจารณาเสนอแผนหลักและปฏิบัติการดวย  

- การเพ่ิมแหลงเก็บน้ำสำรองมีความสำคัญ ปจจุบัน กปภ. ไดผนวกแผนงานในการลดน้ำสญูเสียไวแลว แตยังขาดแผน
จัดหาแหลงน้ำสำรอง ซึ่งควรเพ่ิมเติมใหอยูในแผน เพ่ือใหเห็นกรอบวงเงินท้ังหมดท่ีตองใช 

ขอสั่งการประธาน ให กปภ. วางแผนและดำเนินการจัดหาแหลงกักเก็บน้ำในฤดูน้ำหลาก เพ่ือใหมีน้ำตนทุนสำรองไว
ใชตลอดท้ังป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการโครงการเพ่ือการพัฒนาป 2563 ของ กปภ. (เพ่ิมเติม) จำนวน 6 โครงการ วงเงิน
รวม 11,451.5640 ลานบาท ใหเสนอตอ กนช. ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 และใหดำเนินการตามความเห็น
ของฝายเลขานุการฯ อนุกรรมการฯ และขอสั่งการประธาน 

 
 
 
 

กปภ. 
 

กปภ. 
 

กปน./มท./
อปท. 

 

กปภ. 
 

กปภ. 
 

กปภ. 
 

4.2 แผนหลักการปองกันน้ำทวมพ้ืนท่ีชุมชน (กรมโยธาธกิารและผังเมือง) 
 ตามกรอบแผนแมบทฯ น้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ดานที่ 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย กลยุทธที่ 2 

การปองกันน้ำทวมชุมชนเมือง ไดกำหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) เปนหนวยงานหลักในการดำเนินการ 
ซึ่ง ยผ. ไดจัดทำแผนหลักการปองกันน้ำทวมพ้ืนท่ีชุมชน โดยมีเกณฑการคัดเลือก ประกอบดวย 1. ความสำคัญของชุมชน เชน 
จำนวนประชากร ความหนาแนนในชุมชน 2. ความเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ 3. ความรุนแรง และความถี่ของปญหาน้ำทวม 
4. ชุมชนตั้งอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงน้ำทวม 

พื้นที่ไดรับผลกระทบจากปญหาน้ำทวมที่ผานการคัดเลือกตามเกณฑที ่กำหนด มีจำนวน 715 พื้นที ่ชุมชน 
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 16,800 ตร.กม. (10.50 ลานไร) มีผูไดรับประโยชน 7.82 ลานครัวเรือน (จำนวนประชากร 
19.43 ลานคน) ซึ่งมีความสอดคลองกับพื้นที่เสี่ยงน้ำทวม (Area Based) ของ สทนช. และจำแนกตามภูมิภาค ดังน้ี 
ภาคเหนือ 129 พื้นที่ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  251 พื้นที่ชุมชน ภาคกลาง 171 พื้นที่ชุมชน ภาคตะวันออก 
43 พ้ืนท่ีชุมชน และภาคใต 121 พ้ืนท่ีชุมชน 

ทั้งนี้ ยผ. ไดจัดทำโครงการกอสรางระบบปองกันน้ำทวมพื้นที่ชุมชน โดยมีผลการดำเนินงานถึงปจจุบัน จำนวน 
166 พื้นที่ชุมชน วงเงินงบประมาณ 54,885 ลานบาท พื้นที่ไดรับประโยชน 1,196 ตร.กม. 750,000 ไร มีผูไดรับ
ประโยชน 1.30 ลานครัวเรือน (ประชากร 4.02 ลานคน) คงเหลือพ้ืนท่ีชุมชนท่ีตองดำเนินการอีก 549 พ้ืนท่ีชุมชน 

ยผ. ไดนำพ้ืนท่ีชุมชนท่ีตองดำเนินการอีก 549 พ้ืนท่ีชุมชนมาจัดทำเปนแผนปฏิบัติการปองกันน้ำทวมพ้ืนท่ีชุมชน 
โดยพิจารณาตามความเรงดวนในการแกปญหาน้ำทวมแบงออกเปน 3 ระยะ ดังน้ี 
 1) ระยะเรงดวน (พ.ศ. 2564 - 2565) จำนวน 52 พ้ืนท่ีชุมชน วงเงินงบประมาณ 17,675 ลานบาท 
ครอบคลุมพื้นที่ 417.60 ตร.กม. (0.26 ลานไร) จำนวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชนประมาณ 0.32 ลานครัวเรือน 
(ประชากรประมาณ 0.98 ลานคน)  
 2) ระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) จำนวน 157 พื้นที่ชุมชน วงเงินงบประมาณ 43,128 ลานบาท 
ครอบคลุมพื้นที่ 573.98 ตร.กม. (0.36 ลานไร) จำนวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชนประมาณ 0.72 ลานครัวเรือน 
(ประชากรประมาณ 2.17 ลานคน)  
 3) ระยะยาว (พ.ศ. 2571 เปนตนไป) จำนวน 340 พื้นที่ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 14,612.42 ตร.กม. 
(9.13 ลานไร) จำนวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชนประมาณ 5.48 ลานครัวเรือน (ประชากรประมาณ 12.26 ลานคน)  

ความเห็นของฝายเลขานุการ 
1. แผนหลักดังกลาวมีเปาหมาย และรายละเอียดท่ีสอดคลองกับแผนแมบทฯ น้ำ 20 ป ดานท่ี 3 การจัดการน้ำทวม

และอุทกภัย กลยุทธท่ี 2 การปองกันน้ำทวมชุมชนเมือง 
2. เห็นควรให ยผ. จัดทำแผนปฏิบัติการระยะเรงดวน - กลาง - ยาว ภายใตแผนหลักใหสอดคลองกับเปาหมายแผน

แมบทฯ น้ำ 20 ป ผานคณะทำงานภายใตคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
และคณะกรรมการลุมน้ำ ตอไป 

3. กรณีเปนโครงการขนาดใหญที่จะตั้งคำของบประมาณ ประจำป 2564 เปนตนไป (วงเงินเกิน 1,000 ลานบาท)      
ใหเสนอ กนช. พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยเสนอผานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญและโครงการสำคัญ  
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4. ในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ เห็นควรใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ (ภารกิจถายโอน/พ.ร.บ.

กระจายอำนาจ) 

ท่ีประชุมมีความเห็นเพ่ิมเติม 
- แผนหลักการปองกันน้ำทวมพ้ืนท่ีชุมชนของ ยผ. ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ควรมีความสอดคลองกับแผนของ ชป. 

ที่อยูระหวางดำเนินการศึกษา อาจตองมีการปรับแผนปฏิบัติการเพื่อไมใหเกิดความซ้ำซอนในการดำเนินการ และเห็นควรให 
ยผ. ชป. และ จท. รวมกับ สทนช. พิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการระยะเรงดวน - กลาง - ยาว โดยวิเคราะหใหเปนระบบดวย 

- ควรเพ่ิมการประเมินเรื่องการลดความเสียหายกอนและหลังดำเนินการ  
- ในแผนยังมีเพียงการปองกันน้ำทวม ควรพิจารณาเพิ่มการเก็บกักน้ำในพื้นที่เมืองใหมีน้ำใชในชวงแลง ทำใหแผน 

มีความสมบูรณมีมาตรการทั้งแลง - ทวม ผสมผสานกัน อาจดำเนินการศึกษาและพัฒนาเมืองซับน้ำ (Sponge City) 
ใหมีพ้ืนท่ีรับน้ำ และสงเสริมกระบวนการนำน้ำกลับมาใชใหม  

- ขอความรวมมือทุกหนวยงานที่มีแผนแมบทดานน้ำของหนวยงาน สงให สทนช. ในคราวเดียวกัน และสงแผนงาน/
โครงการตอคณะทำงานแตละดาน เพื่อนำแผนของทุกหนวยงานมาบูรณาการในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ตรวจสอบ
ความซ้ำซอนของแผนงาน/โครงการของแตละหนวยงาน กำหนดเปาหมายรวมกัน  

ขอสั่งการประธาน ให ยผ. ประสาน ชป. เพื่อพิจารณาแผนปองกันน้ำทวมจังหวัดอุบลราชธานี ใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการแผนหลักการปองกันน้ำทวมพื้นที่ชุมชนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ใหเสนอ กนช.
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 โดยใหดำเนินการตามความเห็นของฝายเลขานุการฯ และอนุกรรมการฯ  

 

 
 

 
ยผ./ชป./จท./

สทนช. 
 
 
 
 
 

หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

 
ยผ./ชป. 

 

ยผ. 

หมายเหตุ : ชื่อยอหนวยงานประกอบดวย คณะรัฐมนตรี (ครม.) คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ (กนช.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(สผ.) กรมชลประทาน (ชป.) การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) การประปานครหลวง (กปน.) กรมเจาทา (จท.) องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
 


