
สรุปมติและข้อสั่งการของประธานในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล 

เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ 

วาระ 
ที ่

ประเด็นวาระที่เสนอ มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๓ เร่ืองเพ่ือทราบ ๔ เร่ือง 
๓.๑ ผลการดำเนินงานของคณะอนกุรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

๓.๑.๑ คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ และผังน้ำ 

กนช. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และผังน้ำ ดังนี ้

๑. ผลความก้าวหน้าตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และผังน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

๒. การจัดทำผังน้ำของ สทนช. 
๓. มาตรการกลไกผลักดันการนำงานวิจัย/ศึกษาไปสู่การปฏิบัต ิ
๔. กรอบการเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งน้ำ   

โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ และผังน้ำ มีความเห็น ดังนี้ 

๑. ให้ สทนช. ปรับแบบสอบถามเพื่อรวบรวมงานวิจัย/นวัตกรรมด้าน
ทรัพยากรน้ำ ให้เชื่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และภายใต้ประเด็นปัญหาและการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 
(Area Based)  

๒. ให้ สสน. ทบทวนข้อมูล ๙ ด้าน เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ โดย
ในข้อ ๕ ระบบนิเวศและคุณภาพน้ำ ขอให้คำนึงถึงระบบลุ่มน้ำด้วย เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดในการนำข้อมูลไปใช้ 

๓. ให้ สทนช. ทบทวนกฎหมายหลักและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทำผังน้ำให้ครอบคลุม  

๔. ขอให้ระบุตำแหน่ง พิกัดพื้นที่รับน้ำนอง แหล่งกำเนิดมลพิษ (Point  
Source) การไหล (Site Flow) และผลข้างเคียง (Side Effect) ในผังน้ำด้วย 

๕. ให้ตรวจสอบเส้นทางน้ำให้ละเอียด บางพื้นที่ลักษณะเส้นทางน้ำ
ไหลแล้วมุดไปโผล่อีกพื้นที่หน่ึงได้ 

๖. ให้เพิ่มเติมแนวทางกรอบการเชื่อมโยงข้อที่ ๒ เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนในการดำเนินงาน แต่ละหน่วยงานต้องเพิ่มข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งนำเสนอกรอบเวลาที่เหมาะสมในการประชุมครั้งถัดไป 
มติท่ีประชุม : 

รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และผังน้ำ และให้ดำเนินการตาม
ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สสน. 
- สทนช.  
 

๓.๑.๒ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
ขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ 

กนช. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
ขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ดังนี ้

๑. ความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่ และโครงการสำคัญ ที่ผ่าน กนช. 
แล้ว พร้อมปัญหาอุปสรรค จำนวน ๖๘ โครงการ  

๒. ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามการขอใช้
พื้นที่ป่าสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๗๕ โครงการ 

๓. การทบทวนเป้าหมายขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ให้ครอบคลุมแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี ทั้ง ๖ ด้าน และสะท้อนการแก้ไข
ปัญหาใน Area Based ได้อย่างเป็นระบบ 

๔. การเห็นชอบโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ และให้เสนอ 
กนช. ในครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  ได้แก่   

(1) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ของ ชป.   
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วาระ 
ที ่

ประเด็นวาระที่เสนอ มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

(๒) โครงการเพื่อการพัฒนา ปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ของ กปภ. ที่วงเงิน
เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ  
ซึ่งพิจารณาในวาระที่ ๔.๒.๑ และ ๔.๒.๒ 
โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ 
มีความเห็น ดังนี้ 

1. ให้ กษ. โดย ชป. เร่งรัดการจัดทำรายงานชี้แจงด้านสิ่งแวดล้อม 
สำหรับโครงการที่อยู่ในกระบวนการพิจารณารายงาน 20 โครงการ 

2. ให้ ชป. เร่งสำรวจออกแบบ สำหรับโครงการที่ผ่านกระบวนการ
พิจารณารายงานด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือประกอบการขอใช้พื้นที่ 6 โครงการ 

3. ให้ ชป. ปรับปรุงคำขออนุญาตเข้าศึกษาวิจัยอ่างเก็บน้ำห้วยแม่
เคียน (พรด.) จังหวัดลำปาง และคำขออนุญาตใช้พื้นที่สำหรับโครงการที่มี
ความพร้อม โดยประสานกับ ทส. อย่างใกล้ชิด (พรด.) 

4. ให้ ทส. โดย อส. ปม. เร่งพิจารณาการอนุญาตเข้าศึกษาวิจัย 
สำหรับ 3 โครงการ โดยเฉพาะโครงการพระราชดำริ 

5. ให้ สทนช. เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี 

6. ให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ร่วมปรับปรุงหลักเกณฑ์การขับเคลื ่อน
โครงการสำคัญ รวมทั้งสนับสนุนและตรวจสอบข้อมูลโครงการสำคัญและการ
เตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

7. ให้ สทนช. เป็นหน่วยงานหลักในการวิเคราะห์โครงการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายใน พ.ค. 2563 และนำเสนอใน กนช. 
ครั้งต่อไป 

8. การทบทวนและปรับแผน ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญ เพื่อให้
หน่วยงานได้เตรียมความพร้อม และสำนักงบประมาณจัดลำดับความสำคัญ 
ให้สอดคล้องกับงบประมาณแผ่นดิน 
มติท่ีประชุม : 

รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
ขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ และให้ดำเนินการตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ ต่อไป 
ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม : 

ให้ทุกหน่วยงานที่ดำเนินโครงการในพระราชดำริรัชกาลที่ ๙ และ
รัชกาลที่ ๑๐ ทีย่ังไม่ได้ขออนุญาตศึกษาวิจัย ขอให้เร่งดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
  
 
 
- กษ. (ชป.) 
- ทส. (อส. ปม. สผ.) 
- สทนช.  

๓.๑.๓ คณะอนุกรรมการพิจารณา 
กลั่นกรอง กฎหมายด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 
 

กนช. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง 
กฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดังนี ้

๑. ความก้าวหน้าการจัดทำกฎหมายลำดับรองตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ สทนช. ยผ. และ ทน. 

๒. การเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางในการประกาศกำหนดเขต
ภาวะน้ำแล้ง ตามพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีข้อมูลบ่งชี้ภาวะ
น้ำแล้ง ดังนี้ (1) ปริมาณน้ำฝนสะสม  (2) ความช้ืน  (3) น้ำท่า  (4) น้ำในอ่าง
เก็บน้ำ  (5) น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ  (6) น้ำบาดาล  (7) คุณภาพน้ำ   
(8) สถิติการประกาศพื้นท่ีประสบภัยแล้งที่ผ่านมา 

๓. การเห็นชอบแนวทางการบริหารทรัพยากรน้ำสาธารณะ โดยมี
แนวทางและพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี ้
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วาระ 
ที ่

ประเด็นวาระที่เสนอ มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

(1) กนช. กำหนดนโยบายเพื่อบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ำ 
ให้เป็นเอกภาพ 

(2) คณะกรรมการลุ่มน้ำ วางแนวทางบริหารทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ 
(3) ชป. มีหน้าที่และอำนาจบริหารจัดการฯ ในเขตชลประทาน 
(4) นอกเขตชลประทาน ให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ และแผน

กระจายอำนาจฯ 
(5) ทบ. มีหน้าที่และอำนาจบริหารจัดการน้ำบาดาล 
(6) นายกรัฐมนตรี มีอำนาจประกาศกำหนดผู้รับผิดชอบฯ ตาม

มาตรา 6 วรรคสอง 
โดยคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ มีความเห็น ดังนี้ 

๑. ควรแบ่งองค์ประกอบของข้อมูลบ่งชี้ภาวะน้ำแล้ง เป็น ๓ ด้าน 
ได้แก่ (๑) ด้านอุตุนิยมวิทยา (ปริมาณน้ำฝนสะสม, ความช้ืน)  (๒) ด้านอุทกวิทยา 
(น้ำท่า น้ำผิวดิน) ให้เพิ่มเติมลักษณะทางกายภาพ และ (๓) ด้านองค์ประกอบ
อื่น ๆ (Area Based, พื้นที่ประสบภัยแล้ง) 

๒. ควรนำภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงความชื้นในอากาศและดินมา
ประกอบการพิจารณาการประกาศกำหนดเขตภาวะน้ำแล้งด้วย 

๓. ให้ ชป. ทน. ทบ. พิจารณาทบทวนข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่จะบ่งช้ี
ว่าจะเกิดภาวะน้ำแล้ง ให้ครอบคลุม เพื ่อเป็นข้อมูลประกอบในการ
ประกาศกำหนดเขตภาวะน้ำแล้งและกำหนดกิจการและปริมาณการใช้น้ำ
ภายหลังจากมีการประกาศใช้กฎหมายลำดับรอง และเกิดสถานการณ์ 

4. ให้ ชป. ทน. ทบ. เตรียมความพร้อมรองรับการจัดทำผังน้ำ/การ
จัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ การดำเนินการตามหมวด 4 โดยจัดส่งข้อมูล (แหล่ง
น้ำสาธารณะ+พื้นที่รับประโยชน์) พร้อมแผนที่หรือแผนผังแสดงเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบให้ สทนช. ภายใน 30 มิ.ย. 2563  

๔. ให้นำข้อมูลเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของ ปม. และข้อมูลการ
วางโครงการของ ชป. มาใช้ในการประกอบการพิจารณาด้วย 

๕. ให้นำข้อมูลของกรมที่ดินเกี่ยวกับแหล่งน้ำธรรมชาติ มาประกอบการ
พิจารณาว่าแหล่งน้ำสาธารณะเป็นความรับผิดชอบของท้องถิ่นหรือท้องที่  

๔. ให้นำข้อมูลการแสดงเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 
มติท่ีประชุม : 

รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง 
กฎหมายด้านการบริหารจัดการ และให้ดำเนินการตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กษ. (ชป.) 
- ทส. (ทน. ทบ. ปม.) 
- มท. (ทด. สถ.(อปท.)) 
- จท. สทอภ. 
- สทนช.  

๓.๑.๔ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

กนช. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดังนี ้

1. ผลการดำเนินงานของคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

2. ผลการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
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3. การเห็นชอบแผนหลักและแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการ
บริหารจดัการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ให้เสนอ กนช. 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ จำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่  

(๑) แผนหลักการป้องกันน้ำท่วมพื้นท่ีชุมชน ของ ยผ.   
(๒) โครงการเพื่อการพัฒนา ปี ๒๕๖๓ ของ กปภ. (เพิ่มเตมิ) 

ซึ่งพิจารณาในวาระที่ 4.1.1 และ 4.1.2 
มติท่ีประชุม : 

รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบ่ท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

 
 
 
 
 

๓.๑.๕ คณะอนุกรรมการอำนวยการ 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

กนช. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการ 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดังนี ้

1. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที ่ ๑๒/๒๕๖๓ เรื ่อง การจัดตั้งกอง
อำนวยการน้ำแห่งชาติ ลงวันท่ี ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๓ 

2. ผลการปฏิบัติงานของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้แก่ 
(๑) สถานการณ์น้ำปัจจุบัน 
(2) การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา 
(3) การบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก 
(4) ความก้าวหน้าโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

น้ำฤดูแล้ง ปี 2562/63 
(5) ความก้าวหน้าโครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำฤดูฝน ปี 2563 
(6) ความก้าวหน้าการจัดเตรียมพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำ 2 พื้นที่ (พื้นที่

ลุ่มต่ำบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี พ้ืนท่ีลุ่มต่ำลำพะยัง จังหวัดร้อยเอ็ด) 
3. การเห็นชอบการเพิ่มปริมาณการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาลุ่มนำ้

เจ้าพระยา เพื่อรักษาระบบนิเวศ (ป้องกันน้ำเค็มรุกตัว) อีก จำนวน ๕๐๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น ๑,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรในฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/
๒๕๖๓  ซึ่งพิจารณาในวาระที่ 4.3 

4. การเห็นชอบการวางแผนการส่งน้ำ/จัดสรรน้ำ ฤดูฝนปี ๒๕๖๓ ซึ่ง
พิจารณาในวาระที่ 5 
มติท่ีประชุม : 

รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และมอบ สทนช. เป็นหน่วยงานหลักในการ
กำหนดมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยพิจารณา
แก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สทนช.  
 

๓.๒ ความก้าวหน้าแผนงานโครงการที่เสนอในคณะรัฐมนตรี และงานนโยบายที่นายกรัฐมนตรีตรวจงานในพื้นที ่
  ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ลงตรวจพื้นที่ราชการสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัด

สุรินทร์ และบุรีรัมย์ วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๒ ถึง การประชุมคณะรัฐมนตรี
สัญจร จังหวัดนราธิวาส วันที ่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ จำนวน 9 ครั ้ง มีโครงการ 
รวมทั้งสิ้น ๒7,969 โครงการ วงเงิน 32,392.9525 ล้านบาท ขอรายงาน
ความก้าวหน้า ดังนี ้

(1) โครงการทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบกลาง) จำนวน 
27,879โครงการ งบประมาณ 27,410.3563 ล้านบาท มีผลการ
ดำเนินงาน ได้แก่ 

- ตามมติ ครม. วันที่ 27 ส.ค. 2562 อนุมัติงบกลางให้จังหวัด
ละ 200 ล้านบาท ยกเว้นจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดละ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- มท. (จังหวัด) 
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500 ล้านบาท จำนวน 18,954 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 15,800 ล้าน
บาท สรุปผลการดำเนินการ ณ วันที่ 8 มี.ค. 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
จำนวน 13,859 โครงการ (ร้อยละ 73)  อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 
3,238 โครงการ (ร้อยละ 17)  และยกเลิก จำนวน 1,857 โครงการ 
(ร้อยละ 10)   

- ตามมติ ครม. วันที ่ 10 ก.ย. 2562 อนุมัติงบกลางเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เนื่องจากเหตุอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ดำเนินการครอบคลุม 11 จังหวัด 
มี 2 หน่วยงาน วงเงิน 261.5332 ล้านบาท จำนวน 78 โครงการ 
สรุปผลการดำเนินการ ณ วันที่ 17 มี.ค. 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
จำนวน 63 โครงการ (ร้อยละ 83)  และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 
15 โครงการ (ร้อยละ 17)   

- ตามมติ ครม. วันท่ี 7 ม.ค. 2563 อนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบกลาง เป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ ง  
ปี 2562/63 งบประมาณ 3,079.4724 ล้านบาท จำนวน 2 ,041 
โครงการ ครอบคลุม 43 จังหวัด มี 5 หน่วยงานดำเนินการ 

- ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้อนุมัติให้ใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกลาง) 
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 8,269.3506 
ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง 

 
 
 

(2) โครงการที่ เสนอบรรจุเข้าแผนเพื ่อเสนอขอตั ้งงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ จำนวน ๙๐ โครงการ งบประมาณ ๔,๙๘๒.๔๗ ล้านบาท 

 
 
 

มติท่ีประชุม : 
รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่เสนอใน ครม. และ

งานนโยบายที่นายกรัฐมนตรีตรวจงานในพ้ืนท่ี 
ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม : 

ให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงาน และรายงานผลให้ สทนช. ทราบ
ทุกวันอังคาร 

 
 
 
 
 
- กษ. (ชป.) 
- มท. (ปภ.) 
 
 
 
 
 
- มท. (กปภ. สถ.) 
- กห. (นทพ. กองทัพบก) 
- ทส. (ทบ.) 
 
 
- กษ. (ชป. กข.) 
- มท. (สถ. (อปท.) กปภ.) 
- กห. (นทพ.) 
- จท. 
- ทส. (ทบ. ทน.) 
 
 
- มท. (ยผ.) 
- กษ. (ชป.) 
- ทส. (ทน.) 
- จท. 
-  สทนช.  
 
 
 
 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓.๓ การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพ่ิมเติม 
 • คณะอนุกรรมการขับเคลื ่อน

โครงการขนาดเล็ก 
• คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ
จังหวัด (๗๖ จังหวัด) 

เพื ่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้านการพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ำครบถ้วน สมบูรณ์ บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องตามแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี สทนช. จึงยก (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็กเสนอรองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธาน กนช. ซึ่งเห็นชอบและลงนาม  
ในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2563 

สทนช. ได้ดำเนินการตามมติที ่ประชุม กนช. ครั ้งที ่ 3/2562  
ซึ่งเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด 76 จังหวัด  
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โดยได้ยก (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเสนอ 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธาน กนช. ซึ่งเห็นชอบ
และลงนามในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2563 
ความเห็นของ กนช. : 

ความเห็นของคณะกรรมการลุ่มน้ำหลายลุ่มน้ำ เสนอให้เพิ ่มปลัด
จังหวัด ในองค์ประกอบคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด   
มติท่ีประชุม : 

รับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็ก 
และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจังหวัด (๗๖ จังหวัด)  และให้ปรับปรุง
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด โดยเพิ่มเติม
ปลัดจังหวัด  
ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม : 

1. เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่า
ราชการจังหวัดจัดหาสถานท่ีให้กับฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ 

2. เพื่อไม่ให้มีคำสั่งที่ซ้ำซ้อนกัน ขอให้จังหวัดใช้กลไกอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ำจังหวัด ที่แต่งตั้งตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
- สทนช. 
 
 
 
 
- มท. (ผวจ. ๗๖ จังหวัด)   
 

๓.๔ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้ำ 
  จากการจัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ำ  

ระหว่างเดือน ก.พ. ถึงเดือน มี.ค. มีประเด็นสำคัญเพื่อพิจารณา จำนวน  
๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) สถานการณ์น้ำ พื้นที่เฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง 
ปี ๒๕๖๓ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม  
(๒) แนวทาง การประกาศเขตภาวะน้ำแล้ง ตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.๒๕๖๑  
และ (๓) เห็นด้วยกับแผนงาน/โครงการที่จะเสนอต่อ กนช. ดังนี้   

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี : คณะกรรมการ
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก เห็นด้วยในหลักการ 

๒. โครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ - หนองค้อ – บางพระ จังหวัด
ชลบุรี : คณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก เห็นด้วยในหลักการ 

๓. โครงการอ่างเก ็บน้ำห ้วยกรอกเคียน จ ังหวัดฉะเชิงเทรา : 
คณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง เห็นด้วยในหลักการ 

๔. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย สาขา สมุทรสาคร - นครปฐม 
ของ กปภ. : คณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลองเห็นด้วยในหลักการ โดยให้ 
กปภ. ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จัดทำแผนบริหาร
จัดการน้ำในภาวะวิกฤต และมีกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง 

๕. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย สาขา เพชรบูรณ์ - หล่มสัก  
ของ กปภ. : คณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสักเห็นด้วยในหลักการ โดยให้ กปภ. 
วิเคราะห์น้ำต้นทุนจะมีเพียงพอในระยะยาวหรือไม่ ให้ช้ีแจงผลการรับฟัง
ความเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี และการวางแนวท่อควรมีความเหมาะสม
กับพ้ืนท่ี และส่งผลต่อระบบคมนาคมน้อยท่ีสุด 

และคณะกรรมการลุ่มน้ำ ได้มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  ได้แก่  (๑) ควรมี
การทบทวนและเพิ ่มองค์ประกอบปลัดจังหวัดในคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ำจังหวัด  (๒) ควรปรับแนวทางการประกาศเขตภาวะน้ำแล้ง 
โดยมีการเพิ่มข้อมูล/จัดทำข้อมูลเชิงลึกที่เกี ่ยวข้อง โดยเฉพาะข้อมูล  
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ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 2563 
 

วาระ 
ที ่

ประเด็นวาระที่เสนอ มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เชิงพื้นที่  (๓) ควรกำหนดแนวทางและขั้นตอนการเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำให้ชัดเจน  
มติท่ีประชุม : 

รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ ครั ้งที ่ 1/2563     
พร้อมทั้งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาที่พบจากการประชุมคณะกรรมการ
ลุ่มน้ำ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ 
ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม : 

ให ้หน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้องร ับความเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการลุ่มน้ำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
- มท. (กปภ.) 
 

๔ เร่ืองเพ่ือพิจารณา ๓ เร่ือง 
๔.๑ แผนหลักและแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

๔.๑.๑ แผนหลักการป้องกันน้ำท่วม
พ้ืนที่ชุมชน 

ตามที่ ยผ. ได้คัดเลือกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
จำนวน 715 พื ้นที ่ชุมชน และได้ดำเนินการแล้ว 166 พื ้นที ่ชุมชน 
คงเหลือที่ต้องดำเนินการอีก 549 พื้นที่ชุมชน  ยผ. จึงได้นำมาจัดทำเป็น
แผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับพื้นที่
เสี่ยงน้ำท่วม (Area Based) ของ สทนช. โดยพิจารณาตามความเร่งด่วน
ในการแก้ปัญหาน้ำท่วม แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้  

ระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2564-2565) จำนวน 52 พื้นที่ชุมชน วงเงิน
งบประมาณ 17,675 ล้านบาท ครอบคลุมพื ้นที ่ 417.60 ตร.กม. 
(260,000 ไร่) มีผู ้ได้รับประโยชน์ 320,000 ครัวเรือน (ประชากร 
980,000 คน) 

ระยะกลาง (พ.ศ. 2566-2570) จำนวน 157 พื้นที่ชุมชน วงเงิน
งบประมาณ 43,128 ล้านบาท ครอบคลุมพื ้นที ่ 573.98 ตร.กม. 
(360,000 ไร่) มีผู ้ได้รับประโยชน์ 720,000 ครัวเรือน (ประชากร 
2.17 ล้านคน) 

ระยะยาว (พ.ศ. 2571 เป็นต้นไป) จำนวน 340 พื ้นที ่ช ุมชน 
ครอบคลุมพื้นที่ 14,612.42 ตร.กม. (9.13 ล้านไร่) มีผู้ได้รับประโยชน์ 
5.48 ล้านครัวเรือน (ประชากร 12.26 ล้านคน) 

ประโยชน์ที่ได้รับ พื้นที่ชุมชน พื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่เศรษฐกจิสำคัญ 
พื้นที่โบราณสถาน รวมถึงพื้นที่บรรเทาทุกข์ ได้รับการป้องกันและลด
ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ช่วยลดมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จ่าย
ภาครัฐในการบรรเทาเยียวยาจากปัญหาน้ำท่วม และยกระดับคุณภาพชีวติ 
รักษาสิ่งแวดล้อม เกิดการพัฒนาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อความสุขของ
ประชาชน 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ 
เห็นชอบในหลักการ และมีความเห็นว่า 

1. มอบ ยผ. ประเมินการลดความเสียหายก่อนและหลังดำเนินการ
ภายใต้แผนหลัก  

2. การเสนอขอตั้งงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี ่ยวข้อง  
(พ.ร.บ.ถ่ายโอน) และหากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที ่คำของบประมาณ 
วงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท ให้เสนอ กนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
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ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 2563 
 

วาระ 
ที ่

ประเด็นวาระที่เสนอ มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. มอบ ยผ. ดำเนินการศึกษาให้มีพื ้นที่รับน้ำ และร่วมกับ อปท. 
จัดหาพื้นที่พัฒนาเมืองซับน้ำ (Sponge City) เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมาย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
มติท่ีประชุม : 

1. เห็นชอบในหลักการแผนหลักการป้องกันน้ำท่วมพื้นท่ีชุมชน  
2. ให้ ยผ. นำความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบ่ท

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไปพิจารณาดำเนินการ 

- มท. (ยผ. สถ. (อปท.)) 
- สทนช.  
 
 
 
- มท. (ยผ.) 
 

๔.๑.๒ โครงการเพ่ือการพัฒนา  
ปี ๒๕๖๓ ของ กปภ. (เพ่ิมเติม) 

กปภ. ได้นำเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) จำนวน 
๖ โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 11,451.5640 ล้านบาท ผ่าน มท.  
ให ้ สศช. พิจารณาเพื ่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านที่ ๑ การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค โดย สศช. ได้มีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๓ 
ประกอบด้วยโครงการ ดังน้ี 

๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ - หล่มสัก 
วงเงินรวม 1,567.8670 ล้านบาท 

๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช วงเงิน
รวม 253.4130 ล้านบาท 

๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสมุทรสาคร - นครปฐม 
วงเงินรวม 9,351.7990 ล้านบาท 

๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาด่านช้าง วงเงินรวม 
202.4710 ล้านบาท 

๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท. กปภ.สาขา
นครศรีธรรมราช (อบต.ท่าเรือ) วงเงินรวม ๔๒.๙๖๔๐ ล้านบาท 

๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท. กปภ.สาขา
นครศรีธรรมราช (ทต.การะเกด) วงเงินรวม 33.0500 ล้านบาท 

เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ๔๗๕,๒๐๐ 
ลบ.ม./วัน สามารถให้บริการผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นอีก ๑๒๖,๗๕๐ ราย (ประมาณ 
๓๐๕,๖๒๕ คน) 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
เห็นชอบในหลกัการและมีความเห็นว่า 

1. โครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท และจะขอตั้ง
คำของบประมาณ ประจำปี 2564 ได้แก่ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย 
กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ - หล่มสัก (ระยะที่ 1-2) และโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสมุทรสาคร - นครปฐม ให้เสนอ กนช. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป   

2. ให้ กปภ. จัดทำแผนหลักรวมทั้งแผนปฏิบัติการระยะยาวให้ครอบคลุม
ภารกิจของ กปภ. ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจดัการทรพัยากรน้ำ ๒๐ ปี 
เพื ่อเสนอ กนช. ให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี ้ขอให้ กปน. และ อปท. 
(เทศบาลเมือง) พิจารณาเสนอแผนหลักและปฏิบัติการด้วย  

3. ให้ กปภ. เตรียมแหล่งเก็บกักน้ำสำรองให้เพียงพอ สามารถมีน้ำ
ใช้ได้ตลอดปี โดยเตรียมความพรอ้มการดำเนินการโครงการให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม สำหรับการพัฒนาต่อไป 
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ประเด็นวาระที่เสนอ มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4. ในกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี ให้ กปภ. เทียบเป้าหมายของผู้ใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น 
คิดเป็นร้อยละของผู้ใช้น้ำรายครัวเรือน รวมทั้งพิจารณาแนวทางการ
ประหยัดน้ำในเขตเมืองร่วมด้วย  
ความเห็นของ กนช. : 

1. กปภ. ได้ส่งแผนปฏิบัติการระยะยาวมาแล้ว โดย สทนช. อยู่ระหว่าง
พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี ทั้งนี้เนื่องจากระบบประปา
ของประเทศไทยมีหลายระดับ มีทั้งประปานครหลวง ประปาภูมิภาค และ
ประปาส่วนท้องถิ่น จึงเห็นควรให้มีการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาประปาด้วย 

2. กปภ. ได้จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำรองเพื่อรองรับ
โครงการเพื ่อการพัฒนา ของ กปภ. ปี 2563 (เพิ ่มเติม) วงเงินรวม 
346.4030 ล้านบาท ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  
มติท่ีประชุม : 

1. เห็นชอบในหลักการโครงการเพื่อการพัฒนา ป ี2563 ของ กปภ. (เพิ่มเติม) 
จำนวน 6 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 11,451.5640 ล้านบาท 

2. เห็นชอบในหลักการแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำรอง                   
เพื่อรองรับโครงการเพื่อการพัฒนา ของ กปภ. ปี 2563 (เพิ่มเติม) 3 แห่ง 
วงเงินรวม 346.4030 ล้านบาท 

3. ให้ กปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำความเห็นของคณะอนกุรรมการ
ขับเคลื่อนแผนแมบ่ทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ กนช. ไปพิจารณา
ดำเนินการ 
ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม : 

ให้ กปภ. เตรียมแหล่งน้ำสำรองไว้สำหรับการผลิตน้ำประปาทุกแห่ง 

 
 
 
 
 
- มท. (กปน. กปภ.  

สถ. (อปท.)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มท. (กปภ.) 

๔.๒ โครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ 
๔.๒.๑ โครงการเพ่ือการพัฒนา ปี ๒๕๖๓ 

ของ กปภ. (เพ่ิมเติม) ที่วงเงินเกิน 
๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ 

กปภ. ได้นำเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) จำนวน 
๖ โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 11,451.5640 ล้านบาท ผ่าน มท. 
ให ้ สศช. พิจารณาเพื ่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านที่ ๑ การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค โดย สศช. ได้มีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๓ 
โดยเป็นโครงการที่วงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่  

๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเพชรบูรณ์ - หล่มสัก 
วงเงินรวม ๑,๕๖๗.๘๖๗๐ ล้านบาท มีแหล่งน้ำดิบ : อ่างเก็บน้ำห้วย
ขอนแก่น อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง และแม่น้ำป่าสัก 
และได้สำรองน้ำดิบในกรณีฤดูแล้ง ความจุรวม ๑,๙๔๐,๐๐๐ ลบ.ม. โดยมี
สระสำรองน้ำดิบที่สถานีสูบน้ำดิบศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ สถานี
ผลิตน้ำห้วยป่าแดง และอยู่ระหว่างประสานงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเพชรบูรณ์ กรมชลประทาน และจังหวัดเพชรบูรณ์ (อบต.สะเดียง) 
เพื่อจัดทำแผนงานก่อสร้างสระสำรองน้ำดิบ เนื้อที่ประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ไร่  

๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสมุทรสาคร - นครปฐม 
วงเงินรวม ๙,๓๕๑.๗๙๙๐  ล้านบาท  มีแหล่งน้ำดิบ : แม่น้ำแม่กลอง  
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ที่รับผิดชอบ 

เมื ่อโครงการทั้ง ๒ โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีกำลังการผลิต
เพิ่มขึ้น ๔๕๖,๐๐๐ ลบ.ม./วัน และสามารถให้บริการผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นอีก 
๑๑๔,๓๐๐ ราย (ประมาณ ๒๗๓,๓๖๗ คน) 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ 
เห็นชอบในหลักการ และมีความเห็นว่า 

1. แผนงานทั้ง 2 โครงการผ่านคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำ
แม่กลองแล้ว โดยมีความเห็นให้ กปภ.ดำเนินการ (1) ชี้แจงและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ (2) จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำใน
ภาวะวิกฤต (น้ำน้อย) และวิเคราะห์น้ำต้นทุนจะมีเพียงพอในระยะยาว
หรือไม่  (3) มีกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (ลุ่มน้ำแม่กลอง) (4) การวางแนวท่อควรมี
ความเหมาะสมกับพื้นที่ และส่งผลต่อระบบคมนาคมน้อยที่สุด (ลุ่มน้ำป่าสัก) 

2. ให้ กปภ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัด ชป. เป็นต้น 
และวิเคราะห์ปริมาณน้ำต้นทุนให้เพียงพอต่อการใช้น้ำในพื้นที่ทั้ง 2 โครงการ 
โดยให้จัดหาแหล่งกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินด้วย 

3. เนื ่องจากทั ้ง 2 โครงการ ได้บรรจุไว้ในแผนงานงบประมาณ
ประจำปี 2564 ของ กปภ. อาจมีข้อจำกัดทางกฎหมายงบประมาณ 
เพราะมีรายการเกิน 1,000 ล้านบาท ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ 
ต้องเสนอ ครม. ก่อนตั้งคำของบประมาณ ซึ่งต้องส่งให้ สงป. ภายในวันท่ี 
24 ม.ค. 2563 ดังนั้น ขอให้ กปภ. ประสาน สงป. เพื่อดำเนินการให้
เป็นตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณก่อนเสนอ ครม. ต่อไป   

4. กปภ. มีแผนงานจำนวนมาก  ควรเสนอทั้งหมดเป็นแผนหลักมายัง 
สทนช. เพื่อให้ทราบการดำเนินงานในภาพรวม และควรมีแผนการจัดหา
แหล่งน้ำสำรอง ที่เตรียมไว้กรณีที่ขาดแคลนน้ำ รวมอยู่ในองค์ประกอบ
ของแผนด้วย 

5. ให้ กปภ. จัดทำแผนพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำสำรองผนวกไว้ใน
แผนงาน โดยประสานสำนักงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป 
ความเห็นของ กนช. : 

กปภ. ได้จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำรองเพื่อรองรับ
โครงการเพื่อการพัฒนาขนาดใหญ่ ของ กปภ. ปี 2563 (เพิ่มเติม) วงเงิน
รวม 244.3680  ล้านบาท (เพิ่มปริมาณแหล่งน้ำสำรอง แห่งละ 1 ล้าน 
ลบ.ม.) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่
และโครงการสำคัญ 
มติท่ีประชุม : 

1. เห็นชอบในหลักการโครงการเพื่อการพัฒนา ของ กปภ. ปี 2563 
(เพิ่มเติม) จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 10,919.6660 ล้านบาท และ
นำเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบโครงการต่อไป ประกอบด้วย  

1.1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ - หล่มสัก  
วงเงินรวม 1,567.8670 ล้านบาท  

1.2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสมุทรสาคร - 
นครปฐม วงเงินรวม 9,351.7990 ล้านบาท  

2. เห็นชอบในหลักการแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำรองเพื่อ
รองรับโครงการเพื่อการพัฒนาขนาดใหญ่ ของ กปภ. ปี 2563 (เพิ่มเติม) 
วงเงินรวม 244.3680 ล้านบาท   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กษ. (ชป.) 
 
 
- มท. (กปภ.) 
- สงป. 
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ที่รับผิดชอบ 

3. ให้ กปภ. นำความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
ขนาดใหญ่และโครงการสำคัญไปพิจารณาดำเนินการ 
ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม : 

ให้ กปภ. เตรียมแหล่งน้ำสำรองไว้สำหรับการผลิตน้ำประปาทุกแห่ง 

- มท. (กปภ.) 
 
 
- มท. (กปภ.) 

๔.๒.๒ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ของกรมชลประทาน 

ชป. ได้วางแผนการขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำคลองระบมตอนล่าง  
ให้สำเร็จลุล่วงตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ภายใต้โครงการพัฒนาแหลง่น้ำและการ
จัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปี 2563 – 
2580 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำ และขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก โดยดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพื่อจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนในช่วงฤดูฝน วงเงินงบประมาณ
โครงการทั้งสิ้น 1,880 ล้านบาท (ค่าสิ่งก่อสร้าง 680 ล้านบาท , ค่าชดเชย
ที่ดิน 1,200 ล้านบาท) ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี ปี 2564-2566  

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะทำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนความจุเก็บกัก 19.20 
ล้าน ลบ.ม.พื ้นที ่รับโยชน์ในฤดูฝน 11,000 ไร่ และเพาะปลูกในฤดูแล้ง 
3,000 ไร่ สามารถสนับสนุนการอุปโภค-บรโิภค และการอุตสาหกรรม ในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 3 ล้าน ลบ.ม./ปี 
สามารถรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในการเสริมศักยภาพการผลักดัน
น้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง ประมาณ 1.3 ล้าน ลบ.ม./ปี มีศักยภาพสามารถ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอท่าตะเกียบ 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ 
เห็นชอบในหลักการ และมีความเห็นดังนี้ 

1. ค่าชดเชยที่ดิน เป็นประเด็นที่คณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกงยังมี
ความเป็นห่วง ซึ่งหากพิจารณาจากค่าก่อสร้างแล้ว โครงการจะไม่อยู่ใน
เกณฑ์โครงการขนาดใหญ่ แต่หากรวมองค์ประกอบของโครงการแล้วจะมี
วงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท จึงต้องนำมาพิจารณาทั้งหมด  

2. ให้ ชป. เสนอรายละเอียดการขออนุญาตใช้ที่ดิน และค่าใช้จ่าย 
ในการเวนคืนที่ดิน 
มติท่ีประชุม : 

1. เห็นชอบในหลักการโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ของ ชป. วงเง ินรวม 1 ,880 ล ้านบาท และนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบเพื่อดำเนินโครงการต่อไป 

2. ให้ ชป. นำความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
ขนาดใหญ่และโครงการสำคัญไปพิจารณาดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กษ. (ชป. สปก.) 
- มท. (จังหวัดฉะเชิงเทรา) 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๓ การเพ่ิมปริมาณการผันน้ำจากลุม่น้ำแม่กลอง มาลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพ่ือรักษาระบบนิเวศ (ป้องกันน้ำเค็มรุกตัว) อีก จำนวน ๕๐๐ 
ล้านลกูบาศก์เมตร เป็น ๑,๐๐๐ ล้านลกูบาศก์เมตร ในฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ 

  1. ตามแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2562/63 (ตั้งแต่ 1 พ.ย. 
2562 – 30 เม.ย. 2563)  ชป. วางแผนการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง
เพื่อรักษาระบบนิเวศลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 500 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งขณะนี้
ได้มีการระบายน้ำมากกว่าแผนเดิมที่วางไว้ และยังคงมีความจำเป็นต้อง 
ผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ชป.  
จึงขอปรับแผนการผันน้ำจากแม่กลองเพิ่มขึ้นจนถึงสิ้นสุดฤดูแล้ง ณ วันที่ 
30 เม.ย. 2563 อีกจำนวน 500 ล้าน ลบ.ม.รวมแผนการจัดสรรน้ำจาก
แม่กลองในช่วงฤดูแล้ง (ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2562 – 30 เม.ย. 2563) รวม
ทั้งสิ้น 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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2. ช่วงปลายเดือน ม.ค. ที ่ผ่านมา น้ำทะเลรุกตัวเข้ามายังแม่น้ำ
เจ้าพระยา ค่าความเค็มที่สถานีสูบน้ำสำแล จังหวัดปทุมธานี อยู่ในเกณฑ์
เฝ้าระวัง  ชป. กปน. และ สสน.  ได้เฝ้าระวังสถานการณ์และรายงานให้
คณะทำงานฯ ทราบ รวมทั้งมีแนวทางการบริหารจัดการน้ำในการแก้ไข
ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา ดังน้ี 

(1) ระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก ลุ่มเจ้าพระยาไม่เกินวันละ 18 ล้าน 
ลบ.ม. (ปรับแผนเป็น 25.50 ล้าน ลบ.ม. วันที่ 23 ธ.ค. 2562 – 5 ม.ค. 2563) 

(2) ควบคุมอัตราการไหลของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ผ่านที่สถานี 
C.29A ให้อยู่ระหว่าง 90 -100 ลบ.ม./วินาที 

(3) ระบายน้ำแม่น้ำท่าจีนจาก ปตร. โพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
ในอัตรา 5-10 ลบ.ม./วินาที 

(4) ผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองลงแม่น้ำท่าจีนผ่านคลองจระเข้สามพัน 
ออกทางประตูระบายน้ำสองพี่น้อง ในอัตรา 35 ลบ.ม./วินาที   

(5) ผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองลงแม่น้ำท่าจีนผ่านคลองท่าสาร–บางปลา 
ออกทางประตูระบายน้ำบางปลา ในอัตรา 35 ลบ.ม./วินาที 

(6) ผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองผ่านคลองประปา ในอัตรา 27 ลบ.ม./
วินาที  

(7) ผันน้ำจากแม่น้ำท่าจีนลงแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านคลองพระยา
บรรลือ ในอัตรา 30 ลบ.ม./วินาที 

(8) ผันน้ำจากแม่น้ำท่าจีนลงแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านคลองพระพิมล 
ในอัตรา 27 ลบ.ม./วินาที 

3. ในการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เมื ่อวันที ่ 14 ก.พ. 
2563 ได้เห็นชอบการเพิ ่มปริมาณน้ำจากลุ ่มน้ำแม่กลองมาลุ ่มน้ำ
เจ้าพระยาของ ชป. และมีความเห็น (1) ให้ระมัดระวังค่าความเค็มของน้ำ
ในแม่น้ำบางปะกง เนื่องจากน้ำเค็มขึ้นสูง ซึ่งอาจส่งผลต่อพืชผลการเกษตร  
(2) ให้ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ รวมถึงค่า
ความเค็มของน้ำในแม่น้ำแต่ละสายด้วย และ (3) ให้เสนอคณะกรรมการ
ลุ่มน้ำแม่กลอง 

  ในการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันท่ี 2 มี.ค. 2563 มีข้อคิดเห็นต่อการเพิ่มปริมาณน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง
มาลุ่มน้ำเจ้าพระยาของ ชป. ประกอบด้วย  (1) ผู้รับประโยชน์จากการผัน
น้ำควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื ้นที่ต้นน้ำตามปริมาณการผันน้ำ ใน
รูปแบบกองทุนเพื่องานวิจัยด้านน้ำหรือรูปแบบอื่น ๆ (2) การผันน้ำต้องไม่
ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของลุ่มน้ำแม่กลอง 
คณะอนุกรรมการอำนวยการฯ มีความเห็นดังน้ี 

1. เห็นชอบในหลักการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองเพิ่มจากแผนการ
จัดสรรน้ำเดิมอีก 500 ล้าน ลบ.ม. โดยให้เสนอ กนช. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

2. ให้ สทนช. นำความเห็นเพิ ่มเติมของคณะกรรมการลุ ่มน้ำไป
พิจารณาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม 

3. ให้ ชป. กฟผ. และ กปน. บริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบ และเฝา้
ระวัง มิให้เกิดการสูญเสียน้ำระหว่างการผันน้ำ 

4. ให้ กปน. พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการลำเลียงน้ำคลองประปา
เต็มศักยภาพคลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กษ. (ชป.) 
- มท. (กปน.) 
- กฟผ. 
- สทนช.  
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ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 2563 
 

วาระ 
ที ่

ประเด็นวาระที่เสนอ มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ความเห็นของ กนช. : 
1. ให้ปรับข้อความ ข้อ 6 ปริมาณน้ำที่ผันจากแม่น้ำแม่กลองผ่าน

คลองประปา ในอัตรา 27 ลบ.ม./วินาที ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้น ต้องหัก
ปริมาณน้ำท่ีนำไปใช้ในการผลิตน้ำประปามหาสวัสดิ์ด้วย 

2. น้ำบริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแลยังมีค่าความเค็มอยู่ ประกอบกับ
เข้าฤดูร้อน ลมมาจากทิศใต้ ตะวันออกเฉียงใต้ จะทำให้ค่าความเค็มของ
น้ำมากขึ้น ขอให้ สทนช. พิจารณาใช้เรือผลักดันน้ำของกรมอู่ทหารเรือ
ตามสถานการณ์และเวลาที ่สมควร ในการเร ่งส่งน้ำจืดออกสู ่แม่น้ำ
เจ้าพระยาเพื่อแก้ไขลดความเค็ม 

3. ควรมีการวางแผนแก้ปัญหาน้ำเค็มระยะยาว โดยการผันน้ำจาก
เขื่อนในลุ่มน้ำแม่กลองเพิ่มขึ้น 

4. ขอให้ สทนช. ช่วยในการพัฒนายกระดับประปาท้องถิ่น หรือ
ประปาหมู่บ้าน ให้มีคุณภาพในระดับที่เป็นท่ียอมรับได้ 

5. กปภ. ที่อยู่ไกล้แหล่งน้ำใหญ่ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา ควรหาพื้นที่ที่
เหมาะสมในการตั้งแทงค์น้ำใหญ่ เพื่อส่งน้ำดิบหรือน้ำที่ผลิตแล้วไปให้กับ
ประปาหมู่บ้านบางพื้นที ่
มติท่ีประชุม : 

1. เห็นชอบในหลักการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองเพิ่มจากแผนการ
จัดสรรน้ำเดิมอีก 500 ล้าน  ลบ.ม. 

2. ให้ ชป. กฟผ. กปน. และสทนช. นำความเห็นของคณะอนุกรรมการ
อำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คณะกรรมการลุ ่มน้ำ 
แม่กลอง และ กนช. ไปพิจารณาดำเนินการ 
ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม : 

1. ให้ สทนช. จัดทำแผนระยะยาวรองรับสถานการณ์น้ำแล้ง และ
แก้ไขปัญหาทีท่ำให้น้ำในแม่น้ำและน้ำประปากร่อยด้วย 

2. การผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแต่ละแหล่ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เตรียมแหล่งน้ำสำรองไว้ด้วย และให้ กปภ. ที่อยู ่ไกล้ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
พิจารณานำความเห็นของ กนช. ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กษ. (ชป.) 
- กฟผ. 
- มท. (กปน.) 
- สทนช. 
 
 
- สทนช. 
- มท. (สถ. (อปท.) 

กปภ.) 
 
 

๕ เร่ืองอ่ืน ๆ  
 แผนการจัดสรรน้ำและการ

เพาะปลูกพืช ฤดูฝนปี 2563 
กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ติดตามและวเิคราะหป์ระเมินสถานการณ์น้ำ 

แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืช ฤดูฝนปี 2563 และเสนอให้
คณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในการ
ประชุม ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 16 มี.ค. 2563 มีมติเห็นชอบแผนการ
จัดสรรน้ำ ดังนี ้

(1) แผนการส่งน้ำให้พื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก คาดว่า  
ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563 สถานการณ์น้ำต้นทุน 4 เขื่อนหลัก มีปริมาณน้ำ
ใช้การได้เพียง 2,077 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็น น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
การรักษาระบบนิเวศและพืชต่อเนื่อง 1,656 ล้าน ลบ.ม.จะมีปริมาณน้ำ
คงเหลือต้นฤดูฝน 421 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นน้ำเพื่อเตรียมแปลงเพาะปลูก
ข้าวในลุ่มบางระกำ 310 ล้าน ลบ.ม. และ 12 ทุ่งเจ้าพระยาอีก 111 
ล้าน ลบ.ม. ยังมีความต้องการใช้น้ำเพื ่อเพาะปลูกข้าวในทุ่งลุ ่มต่ำอีก 
1,464 ล้าน ลบ.ม.  

(2) แผนการส่งน้ำในพื้นที่ชลประทานทุกลุ่มน้ำ ตามที่ ชป. เสนอ  
แบ่งเป็น 3 แบบ คือ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 2563 
 

วาระ 
ที ่

ประเด็นวาระที่เสนอ มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1) ลุ่มน้ำที่สามารถส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีได้ ทั้งหมด 12 
ลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำโขง (เขื่อนน้ำอูน, เขื่อนห้วยหลวง) ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
(เขื่อนประแสร์) ชี (เขื่อนลำปาว) บางปะกง (เขื่อนขุนด่านปราการชล) 
ปราจีนบุรี (เขื่อนนฤบดินทรจินดา) ปิง (เขื่อนแม่กวงอุดมธารา , เขื่อนแม่
งัดสมบูรณ์ชล) มูล (เขื่อนสิรินธร) แม่กลอง (เขื่อนศรีนครินทร์, เขื่อนวชิรา
ลงกรณ) วัง (เขื่อนกิ่วลม, เขื่อนกิ่วคอหมา) เพชรบุรี (เขื่อนแก่งกระจาน) 
ประจวบคีรีขันธ์ (เขื่อนปราณบุรี) และลุ่มน้ำปัตตานี (เขื่อนบางลาง)  

2) ลุ่มน้ำที่ไม่สามารถส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีได้ ทั้งหมด 
8 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล, สิริกิติ์, เขื่อนแควน้อยบำรุง
แดน, เขื ่อนป่าสักชลสิทธิ ์) ชายฝั่งทะเลตะวันออก (เขื ่อนบางพระ) ชี 
(เขื่อนจุฬาภรณ์, เขื่อนอุบลรัตน์) ท่าจีน (เขื่อนกระเสียว) บางปะกง (เขื่อน
คลองสียัด) มูล (เขื ่อนมูลบน, เขื ่อนลำแชะ, เขื ่อนลำตะคอง, เขื ่อนลำ
นางรอง, เขื ่อนลำพระเพลิง) ยม (เขื ่อนแม่มอก) และลุ่มน้ำสะแกกรัง 
(เขื่อนทับเสลา) 

3) ลุ่มน้ำที่ส่งนอกภาคการเกษตร ทั้งหมด 3 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำ
โขง (เขื่อนน้ำพุง) ชายฝั่งทะเลตะวันออก (เขื่อนหนองปลาไหล) และลุ่ม
น้ำตาปี (เขื่อนรัชประภา) 
คณะอนุกรรมการอำนวยการฯ มีความเห็นดังน้ี 

1. เห็นชอบแผนการส่งน้ำฤดูฝน ปี 2563 ของทุ่งบางระกำ จังหวัด
พิษณุโลก ณ วันที่ 1 เม.ย. 2563 เพื่อการเพาะปลูกจำนวน 265,000 ไร่ 
โดยใช้น้ำ 310 ล้าน ลบ.ม. 

2. เห็นชอบในหลักการแผนการส่งน้ำฤดูฝนในพื้นที่ชลประทานทุกลุ่มน้ำ 
ตามที่ ชป. เสนอ 

3. เห็นควรนำแผนการจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2563 เสนอต่อ กนช. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติต่อไป 
ความเห็นของ กนช. : 

กษ. เป็นห่วงเรื ่องสถานการณ์เรื ่องภัยแล้ง โดยมีศูนย์ปฏิบัติการ 
ฝนหลวงอยู่ในทุกภาคที่สามารถปฏิบัติการได้ทั่วประเทศ โดย ฝล. มีการ
ประสานงานกับ อต. เกี่ยวกับการคาดการณ์สภาพอากาศ และพร้อมขึ้นบิน
เพื่อช่วยเติมน้ำในแหล่งน้ำก่อนถึงช่วงฤดูฝน  
มติท่ีประชุม : 

1. เห็นชอบแผนการส่งน้ำฤดูฝน ปี 2563 ของทุ่งบางระกำ จังหวัด
พิษณุโลก ณ วันที่ 1 เม.ย. 2563 เพื่อการเพาะปลูกจำนวน 265,000 
ไร่ โดยใช้น้ำ 310 ล้าน ลบ.ม.  

2. เห็นชอบในหลักการแผนการส่งน้ำฤดูฝนในพื้นที่ชลประทานทุกลุ่มน้ำ 
ประกอบด้วย  

(1) ลุ่มน้ำที่สามารถส่งน้ำชลประทานเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี
ได้ จำนวน 12 ลุ่มน้ำ 

(2) ลุ่มน้ำที่ไม่สามารถส่งน้ำชลประทานเพื่อการเพาะปลูกข้าวนา
ปีได้ จำนวน 8 ลุ่มน้ำ (ใช้น้ำฝน) 

(3) ลุ่มน้ำที่ส่งน้ำนอกภาคการเกษตร จำนวน 3 ลุ่มน้ำ (อุปโภค-
บริโภค,อุตสาหกรรม) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กษ. (ชป.) 
- สทนช.  
 
 
 
 
 
 
- กษ. (ฝล.) 
- อต. 
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ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 2563 
 

วาระ 
ที ่

ประเด็นวาระที่เสนอ มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม : 
1. ให้หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง นำความเห็นของคณะอนุกรรมการ

อำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ไปพิจารณาดำเนินการ
ต่อไปด้วย 

2. หากสภาพอากาศพร้อม ให้ ฝล. ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยแก้ปัญหา
ภัยแล้งได้ทันทีและตลอดเวลา  

 
- กษ. (ชป. ฝล.) 
- สทนช.  
 

 
 
 
หมายเหตุ : ช่ือย่อหน่วยงาน ประกอบด้วย  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.), กรมชลประทาน (ชป.), กรมการข้าว (กข.), กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ฝล.), สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรม (สปก.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.), กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.), กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.), กรมป่าไม้ (ปม.), กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (อส.) สำนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
กระทรวงมหาดไทย (มท.), กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.), กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.), กรมที่ดิน (ทด.), กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น (สถ.), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.), การประปานครหลวง (กปน.), การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  
กระทรวงกลาโหม (กห.), กองทัพบก, หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) 
กรมเจ้าท่า (จท.), กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.), สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.), สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), สำนักงบประมาณ (สงป.), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)   
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) 
 
 
 
 
 

 


