
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า และผังนํ้า คร้ังที่ 1/2563 
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.  

ณ หองประชุมนํ้าปง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ กรุงเทพมหานคร 

วาระที ่ เร่ืองวาระ ผลการประชุม 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๑ เร่ืองที่ประธาน 

แจงใหที่ประชุมทราบ 
เนื่องจากจะมีการประชุม กนช. ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 
โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
และผังน้ํา อยูภายใต กนช. จึงมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 1/2563 
เพื่อติดตามผลดําเนินการในคร้ังที่ผานมา และเพื่อรายงานตอ กนช. ตอไป 

 

๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่  
16 ธันวาคม 2562 

คณะอนุกรรมการฯ มีการปรับแกขอความในรายงานการประชุมเพิ่มเติม โดย
ฝายเลขานุการ รับไปปรับแกเรียบรอยแลว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 

 

3 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
3.1 ผลการติดตามมติการประชุม

คร้ังที่ผานมา 
ฝายเลขานุการ รายงานผลจากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และผังน้ํา คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 
16 ธันวาคม 2562 มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในที่ประชุมที่ฝายเลขานุการ
ตองดําเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้ 

1) ให สทนช. รวบรวมงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางดานทรัพยากรน้ํา/ความรวมมือ
ระหวางประเทศ ผลดําเนินการไดจัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อรวบรวม
งานวิจัยหรือนวัตกรรมทางดานทรัพยากรน้ํา/ความรวมมือระหวางประเทศ      
ผานระบบ Google Forms เมื่อแลวเสร็จจะทําหนังสือแจงหนวยงานที่เก่ียวของ 
เพื่อดําเนินการตอไป 

2) ให สสน. และ สทนช. นําเสนอผลงานที่มีการดําเนินการตามอํานาจหนาที ่              
ของคณะอนุกรรมการฯ ในขอ 4) – 7) ผลดําเนินการ 

   2.1) สสน. รายงานตอที่ประชุม เร่ืองความเปนมาของคลังขอมูลน้ําและ
ภูมิอากาศแหงชาติ โดยป 2555 เร่ิมโครงการนําเขาขอมูลจาก 12 หนวยงาน 
ปจจุบันสามารถเชื่อมโยงขอมูลจาก 44 หนวยงาน มีขอมูล 419 รายการ โดยใชขอมูล 
9 ดาน เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ํา โดยมีขอเสนอแนะในการดําเนินงาน       
ในอนาคต 3 ประเด็นหลัก ไดแก 1) การเชื่อมขอมูลระหวางหนวยงานเขาระบบ
คลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศแหงชาติ 2) ความทาทายเร่ือง Data Governance, 
Technology Disruption, Open Data, บุคคลากร และ 3) ความเชื่อมโยงกับ 
พ.ร.บ. อ่ืนๆ 

   2.2) สทนช. รายงานโครงการรวบรวมและจัดทําทําเนียบองคความรูเพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืนภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ กิจกรรมการจัดทําทําเนียบองคความรู (Best practice) โดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูประสานงาน โดยไดคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพ
เพียงพอตอการขยายผล 2 โครงการจากทั้งหมด 9 โครงการคือ โครงการขุดดิน
แลกน้ํา ณ หนองลาดชาง อ.บานแพรก จ.อยุธยา และโครงการผูนําและเครือขาย
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา บานศาลาดิน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
คัดเลือกไปจัดแสดงนิทรรศการในงาน Water Diplomacy : where Local 
Wisdom meets International Excellence โดยทําการศึกษาติดตาม การตอยอด 
ขยายผล ศึกษาปญหา ขอสังเกต และขอแนะนํา โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูประสานงานโครงการทั้ง 2 โครงการ 
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ที่รับผิดชอบ 
3) สทอภ. ขอเขาเปนคณะกรรมการรวมศึกษาเทคโนโลยีดาวเทียม รวมกับ

เรดาร และ AWS (Automatic Weathering System) ผลดําเนินการไดเพิ่มเติม
นายอนุสรณ รังสิพาณิช ผูแทนสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องคการมหาชน) เปนคณะทํางานรวมฝายไทย โครงการระบบการบริหารจัดการน้ํา
โดยใชเทคโนโลยีและดาวเทียมตามคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานรวมวาดวย
ความรวมมือดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ฝายไทย) ที่ 2/2563 ลงวันที่ 
16 มกราคม พ.ศ. 2563 
ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอดังน้ี 

1. การรวบรวมงานวิจัยดานทรัพยากรน้ําใหจัดกลุมในแตละประเด็น          
ใหชัดเจน โดยใหคํานึงถึงความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาต ิและในดานความรวมมือระหวางประเทศ ใหคํานึงถึงการเจรจาตอรอง 

2. ควรพิจารณาอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ จากคําสั่งใหชัดเจน    
เพื่อนําไปพิจารณาขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. แบบสอบถามเพื่อรวบรวมงานวจิัย/นวัตกรรมดานทรัพยากรน้ํา ผานระบบ 
Google Forms จะสื่อถึงการอนุรักษทรัพยากรน้ําในดานใด ขอใหคําจํากัดความ
ใหชัดเจน และควรแบงเปนรายดานของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

4. การรวบรวมงานวิจัยดานทรัพยากรน้ําใหจัดทําเปนระบบมาตรฐาน          
มีการประเมินผลเปนระบบ Metadata ที่มีการจัดการและการสืบคนขอมูล        

5. ในสวนของเนื้อหาของงานวิจัย เสนอใหมีงานที่เก่ียวกับรูปแบบ model 
หรืองานวิจัยที่เก่ียวกับการทอยน้ํา การสูบน้ําบาดาล เปนตน 

6. เสนอใหนํานวัตกรรมการผลิตน้ําสะอาดจากความชื้นในบรรยากาศ       
ของบริษัท Water-gen จากประเทศอิสราเอลมา ปรับใช กับประเทศไทย            
ซึ่งคาใชจายกับการที่ซื้อน้ําไปแจกจายประชาชนในพื้นที่หางไกลแลว ความคุมคา
นาจะสามารถทําได 

7. ขอใหนําขอมูลระบบเตือนภัยลวงหนา Early Waring และขอมูลระดับน้ํา
แมน้ําโขง เพิ่มเติมในระบบคลังขอมูลของ สสน. ดวย 

8. ขอให สสน. เพิ่มเติมการวิเคราะหขอมูลจากคลังขอมูล โดยวิเคราะห
แนวโนม คาสูงสุด คาต่ําสุด คาเฉลี่ย และกําหนดเกณฑของขอมูล เพื่อการนําไปใช
ประโยชนไดถูกตองมากที่สุด 

9. ให สทนช. เชื่อมโยงการทํางานรวมกับ สสน. ตอยอดคลังขอมูล นํามาใช
ประโยชนในการกําหนดแผน โดยให สทนช. เปนหนวยงานกลางจัดเก็บขอมูลจากภาครัฐ  

10. การเชื่อมโยงขอมูลไปยังทองถ่ิน สทนช. จะดําเนินการจัดตั้งอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ําระดับจังหวัด คลังขอมูลของ สสน. จะสงตอไปยังจังหวัดใหกับ
หนวยงานในพื้นที่ไดนําไปใชประโยชน  

11. งานจางที่ปรึกษาศึกษาวจิัย ขอใหหนวยงานจัดอบรมบุคลากรใหมีความรู
สามารถ update ขอมูลใหเปนปจจุบันไดเมื่อหมดระยะเวลาจางแลว หรือใหจัด
บุคคลากรไปดําเนินการรวมกับที่ปรึกษาตั้งแตเร่ิมงาน เพื่อใหสามารถ update 
ขอมูล ตอได 

12. จากขอมูล 9 ดาน ในดานการจัดการทรัพยากรน้ํา ในขอ 5 ระบบนิเวศ
และคุณภาพน้ํา ขอใหคํานึงถึงระบบลุมน้ําดวย 

13. การทบทวนขอมูล 9 ดาน ในดานการจัดการทรัพยากรน้ํา เสนอเปน         
2 ทางเลือก ไดแก 1) ทบทวนโดยคณะกรรมการชุดนี้ แลวลงมติปรับเลย           
2) ปรับภายหลังจากที่ สทนช. ไปดําเนินการเร่ืองคลังขอมูลน้ําตอไป  
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ที่รับผิดชอบ 
14. กษ. มีระบบ Metadata ที่มีการจัดการ และการสืบคนขอมูล อาทิเชน 

ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร ดิน น้ํา และสินคาเกษตร เปนตน ซึ่งสามารถเชื่อมโยง
กับคลังขอมูลของ สทนช. ได  

15. คพ. มีคูมือแนวทางการจัดการน้ํามันและไขมันจากน้ําเสียจากครัวเรือน
และมีการผลักดันไปสูระดับจังหวัดอยูแลว ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงการบําบัดน้ําเสีย
นอกเหนือจากน้ําเสียจากครัวเรือนดวย 
ขอสั่งการประธานฯ 

1. ให สทนช. ปรับแบบสอบถามเพื่อรวบรวมงานวิจัย/นวัตกรรมดานทรัพยากรน้ํา 
ผานระบบ Google Forms ใหเชื่อมโยงกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และ
ภายใตประเด็นปญหา (Issue Based) หรือภายใตการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based) 

2. กรอบการดําเนินการจัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อรวบรวมงานวิจัย
หรือนวัตกรรมทางดานทรัพยากรน้ํา และความรวมมือกับตางประเทศ ผานระบบ 
Google Forms สิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม ขอใหฝายเลขานุการฯ ทบทวนวา
สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จหรือไม  

3. ขอมูล 9 ดาน ในดานการจัดการทรัพยากรน้ํา ของ สสน. เห็นควรใหมี      
การทบทวนปรับเพิ่มเติม เพื่อประโยชนสุงสุดของการนําขอมูลไปใช 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุม และขอสั่งการ
ของประธานไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
 
 
 
 
 
 

สทนช. 
 
 

สทนช. 
 
 
 

สสน. 
 

สทนช./สสน. 

3.2 การจัดทําผังน้ําของ สทนช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บริษัทที่ปรึกษา) นําเสนอตอที่ประชุมถึงความเปนมา
พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 ไดกําหนดให สทนช. ดําเนินการจัดทําผังน้ํา    
ใหแลวเสร็จภายในป 2564 และรูปแบบของโครงการจัดทําแผนหลักการจัดทํา  
ผังน้ําในพื้นที่ลุมน้ําสาขาแมน้ําจันทบุรีที่เปนพื้นที่จัดทําผังน้ําตัวอยางเพื่อเปน
ตนแบบในการจัดทําผังน้ําในพื้นที่ลุมน้ําตาง ๆ ซึ่งเปนแนวทางในการจัดทําผังน้ํา
และรายการประกอบผังน้ําใหสอดคลองตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561    
ฝายเลขานุการ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในปงบประมาณ 2563 -2564 สทนช. 
จะมีการดําเนินโครงการจัดทําผังน้ํา 5 โครงการ 8 ลุมน้ํา ไดแก 1) โครงการฯ 
ลุมน้ําชี 2) โครงการฯ ลุมน้ํามูล 3) โครงการฯ ลุมน้ําบางปะกง 4) โครงการฯ 
ลุมน้ําสะแกกรัง ปาสัก เจาพะยา ทาจีน และ 5) โครงการฯ ลุมน้ําแมกลอง 
ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอดังน้ี 

1. เสนอใหการจัดทําผังน้ํา แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 1) ผังน้ําผิวดิน 2) ผังน้ําใตดิน 
และ 3) ผังน้ําในมหาสมุทร เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําครบทั้งระบบ 
นํามาใชประโยชนไดจริง และเปนขอมูลหลักในการพิจารณาเร่ืองน้ํา  

2. เสนอใหจัดทํารูปแบบการนําเสนอขอมูลผังน้ํา เปน 2 รูปแบบ ไดแก        
1) แผนที่ 2) ระบบ Single Line Diagram แบงออกเปน 2.1) แบบธรรมดา 
(Simple)  และ 2.2) แบบซับซอน (complicate) 

3. พื้นที่นํารองในการทําผังน้ําลุมน้ําจันทบุรี ครอบคลุมเร่ืองการผันน้ําขามลุมน้ํา
ดวยหรือไม ขอใหคํานึงถึงดวย รวมทั้งคํานึงถึงตําแหนง พิกัด พื้นที่รับน้ํานอง    
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม 

4. ขอใหระบุตําแหนง พิกัดพื้นที่รับน้ํานอง แหลงกําเนินมลพิษ (Point Source) 
การไหล (Site Flow) และผลขางเคียง (Side Effect) ในผังน้ําดวย 

5. ขอใหวิเคราะหทบทวนการนํา มาตรา 74 ตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 
มาใชในการจัดทําผังน้ําใหเปนไปตามหลักกฏหมายดวย ยผ. ตองนําไปใชในการจัดทาํ 
ผังภาค และผังเมืองรวม 
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ที่รับผิดชอบ 
6. มาตรา 4 ตามพ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 ไมมีคําวา พื้นที่ตนน้ํา     

มีขอกังวลวาในอนาคตจะมีปญหาดานเทคนิคหรือไม ในทางปฏิบัติรวมถึงพื้นที่
อนุรักษและพื้นที่เศรษฐกิจหรือไม 

7. ขอใหคํานึงถึงมิติของความสูงในการจัดทําผังน้ําดวย 
8. ขอใหระบุเจตนารมณการจัดทําผังน้ําในราชกิจานุเบกษาใหชัดเจนวา      

จะทําแผนที่/แผนผัง ผังน้ํา เปน 2 มิติ หรือ 3 มิติ 
9. ใหตรวจสอบเสนทางน้ําใหละเอียด กรณีบางพื้นที่ลักษณะเสนทางน้ําไหล

เกิดหลุมยุบแลวโผลอีกพื้นที่หนึ่ง 
ประธานมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. การจัดทําผังน้ําในคร้ังนี้จะดําเนินการจัดทําผังน้ําผิวดินแบบธรรมดา 
(Simple) กอน ในสวนของผังน้ําใตดิน และผังน้ําในมหาสมุทร จะขอหารือกับ
บริษัทที่ปรึกษาและหาแหลงงบประมาณ ตอไป  

2. ใหทบทวนกฏหมายหลักและกฏหมายที่ เก่ียวของในการจัดทําผังน้ํา        
ใหครอบคลุมดวย 

3. ให เ ร่ืองการจัดทําผังน้ําเปนเ ร่ืองสืบเนื่องในการประชุมคร้ังถัดไป           
และใหบริษัทที่ปรึกษารายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตอที่ประชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบ โดยนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุม          
และขอคิดเห็นเพิ่มเติมของประธานไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สทนช. 

4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 มาต รกา รกล ไกผลั กดั น     

การนํางานวิจัย/ศึกษาไปสู
การปฏิบัต ิ

ฝายเลขานุการฯ นําเสนอตอที่ประชุมวา แนวทางการขับเคลื่อนตามตัวชี้วัด       
กลยุทธ/แผนงานที่ 5 การศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ํา        
ของแผนแมบท ดานที่ 6 การบริหารจัดการ ภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) คือ ระดับความสําเร็จของการจัดการ
ศึกษาวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกนําไปใชประโยชน ซึ่งปจจุบันงานศึกษาวิจัยและ
นวัตกรรมที่ถูกนําไปใชประโยชนยังมีสัดสวนไมมากนัก เพื่อใหมีการนําผลการวิจัย
และนวัตกรรมไปใชประโยชนในเชิงปฏิบัติมากข้ึน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มาตรการแนวทางการขับเคลื่อนเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ผลักดันงานวิจัยเชิงบูรณาการ โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เชื่อถือได
และบูรณาการขามศาสตร รวมทั้งบูรณาการหนวยงานที่ เ ก่ียวของ เพื่อให
ครอบคลุมการแกไขปญหาในภาพรวมได ไมใชการแกปญหาเฉพาะจุด 

2. สงเสริมการมีสวนรวมในงานวิจัยของผูประสบปญหา และผูมีสวนไดสวนเสีย
หรือผูไดรับผลกระทบ 

3. เผยแพรผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมใหแพรหลาย และเขาถึงผูประสบปญหา
ที่คาดวาจะนําผลงานไปใชประโยชนในการแกไขปญหาและปฏิบัติไดดีข้ึน 
ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอดังน้ี 

1. มาตรการกลไกผลักดันครอบคลุมการศึกษา/การวิจัยดานทรัพยากรน้ําที่มี
อยูแลว หรือไม  

2. ให สทนช. เปนหนวยงานหลัก หารือกับหนวยงานที่เก่ียวของในการกําหนด
ตัวชี้วัดใหเปนรูปธรรม  

3. ให สทนช. ควรตั้งโจทยวิจัย เพื่อเสนอ วช. พิจารณาตอไป 
ขอสั่งการประธานฯ 

ตองมีการพิจารณาการศึกษาการวิจัยที่มีอยูแลวมาขับเคลื่อนดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 

วาระที ่ เร่ืองวาระ ผลการประชุม 
หนวยงาน 
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มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และให สทนช. นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากที่ประชุมไปดําเนินการ 

สทนช. 
 

4.2 กรอบการเชื่อมโยงขอมูล
แหลงน้ํา 

ฝายเลขานุการฯ นําเสนอขอมูลในการดําเนินการในปจจุบันมีอยูตามสวนราชการตาง ๆ  
ใน ๓๘ หนวยงาน ที่ดําเนินการดานทรัพยากรน้ํา ซึ่งปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ของสวน
ราชการนั้น ๆ โดยที่ขอมูลแตละหนวยงานไมมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน            
ในระหวางสวนราชการ และใชมาตรฐาน รวมถึงเทคโนโลยีในการจัดเก็บและ
แลกเปลี่ยนขอมูลที่แตกตางกัน สงผลใหปจจุบันยังมีชองวางในการบูรณาการ
ขอมูลดานทรัพยากรน้ํา ตลอดจนยังไมมีเจาภาพในการแกปญหาการบูรณาการ
ดังกลาว จึงเสนอกรอบการเชื่อมโยงขอมูล มีแนวทางดังนี้ 

1) สราง Data management Blueprint ตามการจัดกลุมขอมูลรองรับการ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนแมบททรัพยากรน้ํา เพื่อขับเคลื่อนแผนแมบท
ทรัพยากรน้ํา 20 ป และพ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 

2) ดําเนินการจัดทําคลังขอมูลภายใตศูนยขอมูลของแตละหนวยงาน 
3) แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางศูนยขอมูล 
4) วิเคราะหขอมูลทรัพยากรน้ํา สรางนวัตกรรม สนับสนุนการดําเนินการ

บริหารจัดการน้ําในบริบทของประเทศ ลุมน้ํา จังหวัด และชุมชน 
ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอดังน้ี 
1. ผังกลองความเชื่อมโยงขอมูลระหวางแผนแมบททรัพยากรน้ํา 20 ป กับ พ.ร.บ. 
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 12 กลอง ควรเพิ่ม 3R ดวย  
2. กรอบการเชื่อมโยงขอมูล ขอ 1 ยังไมเคยเกิดข้ึน สวน ขอ 2 ถึง 4 ตองทําใหดีกวาเดิม 
3. เห็นดวยอยางยิ่งกับแพลตฟอรมขอมูลน้ําของ สทนช.  
4. เพื่อความยั่งยืนในการดําเนินงานควรเพิ่มขอมูลอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
และ/หรือ O&M กรอบในขอ 2 
ฝายเลขานุการใหขอมูลเพ่ิมเติมวา กรอบความเชื่อมโยงขอมูลในขอ 1 สทนช. 
อยูระหวางการจัดทํายุทธศาสตร ICT ของ สทนช. และ Data management 
Blueprint จะตอง มีกระบวนการจัดประชุม และ workshop จึ งขอความ
อนุเคราะหหนวยงานใหรายละเอียดขอมูลแตละประเด็น สวนการวิเคราะหขอมูล
ทรัพยากรน้ําตองตอบโจทยกองอํานวยการน้ําแหงชาติ ตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
จากหนวยงานตอไป   
ขอสั่งการประธานฯ 
1. เห็นควรเพิ่มกรอบขอ 2 โดยใหมีขอมูลสม่ําเสมอ 
2. ใหฝายเลขานุการฯ กําหนดกรอบเวลาที่เหมาะสม และนํามารายงานที่ประชุม
ในคร้ังตอไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามกรอบการเชื่อมโยงขอมูลแหลงน้ํา และให สทนช.       
นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุม และขอสั่งการประธานไปดําเนินการ ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สทนช. 
สทนช. 

 

สทนช. 

๕ เร่ืองอ่ืนๆ 
  - ไมมี  
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