
สรุปมติและขอสั่งการของประธานในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (กนช.) ครั้งท่ี 4/๒๕๖๓ 

วันจันทรท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 13.30 น.  ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทําเนียบรัฐบาล 

 เพ่ือใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําไปดําเนินการ ณ วันท่ี 5 ม.ค.2564 
วาระ 

ท่ี 
มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

1 เรื่องท่ีประธานแจงในท่ีประชุมทราบ 
 1. การประชุม กนช. ครั้งท่ี 4/2563 น้ี เปนการประชุมครั้งสุดทายของป 2563  ท่ีผานมาไดลงพ้ืนท่ี  

เพ่ือติดตามการบริหารจัดการนํ้าในหลาย ๆ จังหวัด พบวา มีบางพ้ืนท่ียังประสบปญหาอยู ท้ังนํ้าแลงและนํ้าทวม
โดยเฉพาะปญหาภัยแลง ขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ เรงดําเนินการเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณ 
การขาดแคลนนํ้าในชวงฤดูแลงท่ีจะถึงน้ี เพ่ือชวยเหลือประชาชนใหทันตอสถานการณ  

2. สําหรับปญหานํ้าทวมภาคใตท่ีผานมา ขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงชวยเหลือและฟนฟูใหประชาชน
สามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุขโดยเร็ว  

3. การประชุม กนช. วันน้ี เพ่ือทราบผลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าท่ีผานมา และเพ่ือพิจารณา
แผนแมบท โครงการขนาดใหญ พรอมท้ังเรื่องการดําเนินงานตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 เมื่อครบกําหนด
สองป  

4. ขอใหฝายเลขาฯ ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

 
 
 
 
 
 
 

๓ เรื่องเพ่ือทราบ 7 เรื่อง 
๓.๑ ผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ จํานวน 9 คณะ 

 - ฝายเลขานุการ กนช. ไดรวบรวมผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการภายใต กนช. จํานวน 9 คณะ ไดแก 
1. คณะอนุกรรมการอํานวยการดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า   
2. คณะอนุกรรมการกําหนดรูปแบบและแนวทางการใชพ้ืนท่ีลุมต่ําเปนพ้ืนท่ีรับนํ้านอง 
3. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการนํ้าในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
4. คณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ ฟนฟูแหลงนํ้าธรรมชาติและแมนํ้าลําคลอง 
5. คณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
6. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ 
7. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ารายภาค ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ/กลาง/ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 
8. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
9. คณะอนุกรรมการทรพัยากรนํ้าจังหวัด 76 จังหวัด  

- สรุปประเด็นสําคัญของแตละคณะอนุกรรมการเสนอ กนช. รับทราบ จํานวน 24 เรื่อง  
1. มาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนนํ้า ฤดูแลงป 2563/64 (รายละเอียดตามวาระท่ี 3.5) 
2. แนวทางการแกไขปญหาโครงสรางราคาคานํ้าในพ้ืนท่ี EEC (ให East water ปรับโครงสรางราคาคานํ้าเปน Fix 

Unit Rate โดยจะทดลองใชราคาคานํ้าแบบกําหนด Fix Unit Rate เปนเวลา 2 ป ไปกอน (ป 2564 - 2565) และ
ในระหวางทดลองใชราคา 2 ป คณะอนุกรรมการฯ ไดมอบหมายใหคณะทํางานพิจารณาแนวทางกําหนดกลไกและ
โครงสรางราคาคานํ้าในพ้ืนท่ี EEC ทําการศึกษาในรายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือนํามาใชพิจารณากําหนดราคาท่ีเปนธรรม
ตอผูประกอบการตอไป) 

3. แผนบริหารจัดการนํ้าในภาคตะวันออกป 2563/64 (จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ) 
4. กรอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา อนุรักษ และฟนฟูแหลงนํ้าธรรมชาติและแมนํ้าลําคลอง 

(แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีมีแผนหลักอยูแลวใหเรงดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายของแผน และกลุมท่ีจะตอง
จัดทําแผนหลักใหม ใหคณะทํางานวิเคราะห คัดเลือก แหลงนํ้าธรรมชาติ และใหเรงศึกษาจัดทําแผนหลักตอไป) 

5.  การแตงตั้งคณะทํางานภายใตคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ ฟนฟูแหลงนํ้าธรรมชาติและแมนํ้าลํา
คลอง จํานวน 5 คณะ (บึงราชนก/บึงสีไฟ/บึงบอระเพ็ด/หนองหาร และกวานพะเยา และอยูระหวางดําเนินการจัดตั้ง
คณะทํางานเวียงหนองหลม)   

6. การแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ ฟนฟูคลองแสนแสบ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธานอนุกรรมการ และรองเลขาธิการ สทนช. ท่ีไดรับมอบหมาย เปน
อนุกรรมการและเลขานุการรวม   

7. ความกาวหนาโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ ท่ีผาน กนช. แลว พรอมปญหาอุปสรรค โดยมีแผนงาน
โครงการขนาดใหญ (วงเงินงบประมาณเกิน 1,000 ลานบาท) จํานวน 32 โครงการ วงเงิน 194,740 ลานบาท  
และแผนขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ โครงการสําคัญ ภายในป 2566 จํานวน 526 โครงการ 
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
8. ความกาวหนาการขับเคลื่อนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 151 โครงการ โดยใหเรงรัดใหเริ่ม

กอสรางไดภายในป 2566 
9. สรุปการติดตามการขอใชพ้ืนท่ีปาไม 5 กลุมโครงการ รวม 77 โครงการ (ขอความรวมมือหนวยงานหากมี

ความจําเปนขอใชพ้ืนท่ีปา ใหสงรายละเอียดโครงการเพ่ิมเตมิ) 
10. ผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรพัยากรนํ้า 20 ป ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผล

การดําเนินงานจากทุกแหลงงบประมาณท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
11. การขับเคลื่อนแผนแมบทนํ้าภายใตคณะทํางาน ไดแก  

(1) การกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน และการ
พัฒนานํ้าอุปโภคบริโภคใหไดมาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม  

(2) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/แนวทางการแกไขปญหาคุณภาพนํ้าลุมนํ้าทาจีน  
(3) พ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาธนาคารนํ้าใตดิน จํานวน 2,800 ตําบล และพ้ืนท่ีเปาหมาย

เรงดวนท่ีตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเรงดวน จํานวน 1,713 ตําบล เพ่ือเสนอของบกลางป 2564 และ
ดําเนินการใหแลวเสร็จพรอมรองรับการเติมนํ้าในฤดูฝนป 2564 ตอไป  

(4) คูมือการเติมนํ้าใตดิน 
12. รางประกาศ กนช. และกฎกระทรวง จํานวน 2 ฉบับ  

(1) การจัดลําดับความสําคัญในการจัดสรรนํ้าของประเทศ พ.ศ. .... (มาตรา 40) 
(2) กําหนดลักษณะหรือรายละเอียดการใชนํ้าแตละประเภท พ.ศ. .... (มาตรา 41) 

13. การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการลุมนํ้า ภายหลังจากครบกําหนดสองปนับแตวันท่ี พ.ร.บ.ทรัพยากรนํ้า 
พ.ศ. 2561 ใชบังคับ พ.ร.ฎ. กําหนดลุมนํ้ายังไมประกาศใชบังคับ หรือประกาศใชบังคับแลวแตยังไมมี คกก.ลุมนํ้า
ประจําลุมนํ้าตามมาตรา 27 (รายละเอียดตามวาระท่ี 3.3.1) 

14. การจัดทําผังนํ้าเมื่อพนกําหนดสองป ตาม ม.103 แหง พรบ.นํ้า พ.ศ.2561 (รายละเอียดตามวาระท่ี 3.3.2) 
15.เปาหมายการดําเนินงานและการลงพ้ืนท่ีติดตามแผนงาน/โครงการ งบกลาง/งบประจําปของ

คณะอนุกรรมการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ารายภาค ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 
16. การติดตามงานในพ้ืนท่ีบึงหนองหลม จ.เชียงราย ของคณะอนุกรรมการฯ ภาคเหนือเพ่ือนําเสนอ รนม.  

ในการลงตรวจพ้ืนท่ี (แผนงานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเวียงหนองหลม และพ้ืนท่ีโดยรอบ งบประมาณ 3,000 ลานบาท 
ครอบคลุม 4 ดาน ดังน้ี ดานการขุดลอกตะกอนดิน ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการพัฒนาแหลงทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ และดานการพัฒนาแหลงเพาะพันธุปลา และใหตั้งคณะทํางานบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป)  

17. แนวทางการใชพ้ืนท่ีลุมต่ําเปนพ้ืนท่ีรับนํ้านองอยางถาวร (คณะอนุกรรมการฯ ภาคกลาง) 
18. การลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามสภาพและการดําเนินงานของหนวยงานในพ้ืนท่ีหนองหาร (คณะอนุกรรมการฯ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
19. แนวทางการพัฒนาทะเลสาบสงขลาอยางยั่งยืน ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก (1) ดานนํ้าทวม (2) ดานการ

ขาดแคลนนํ้า/การรุกตัวของนํ้าเค็ม (3) ดานคุณภาพนํ้า (4) ดานตะกอนในทะเลสาบและสิ่งแวดลอม (5) ดานองคกร
บริการจัดการ 

20. การเพ่ิมปริมาณนํ้าตนทุนในเกาะภูเก็ต มีแผนการดําเนินงาน 3 ระยะ ไดแก ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
จํานวน 7 โครงการ 

21. แนวทางการแกไขปญหาโครงการในพ้ืนท่ีในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(1) ใหจัดทําเกณฑการคัดเลือกผูรับจางท่ีเขาประกวดราคากลางงานกอสรางของราชการ 
(2) ใหมีการจายคาเสียโอกาสในการสูญเสียท่ีดินในอนาคตรวมกับราคาท่ีดินในการเวนคืนท่ีดิน  
(3) ใหสรางกระบวนการรับรูอยางเขมขนในพ้ืนท่ีเพ่ือลดการตอตานโครงการ 
(4) ใหพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงานตามความเหมาะสม 

22. การลงพ้ืนท่ีติดตามสถานการณนํ้าทวมภาคใต (คณะอนุกรรมการฯ ภาคใต) 
23. คณะอนุกรรมการทรัพยากรนํ้าจังหวัดเห็นชอบแผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทนํ้าป 2565 เสนอ คกก.

ลุมนํ้าและ กนช. ตอไป  
24. ความคืบหนาการสนับสนุนสถานท่ีทํางานของฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการทรัพยากรนํ้าจังหวัด  

(1) ปจจุบันไดสถานท่ีทํางานแลว จํานวน 73 จังหวัด อยูระหวางการประสานสนับสนุนสถานท่ี 3 จังหวัด 
ไดแก จังหวัดแพร นนทบุรี สมุทรสาคร 
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
(2) การสนับสนุนอัตรากําลังเพ่ือรองรับคณะอนุกรรมการทรัพยากรนํ้าจังหวัด โดยจัดเจาหนาท่ีประจําแลว 

56 จังหวัด เปนอัตรากําลังของ สทนช. และอัตรากําลังขอยืมตัวจาก ทน. และอยูระหวางจัดเจาหนาท่ีลงอีก  
20 จังหวัด ตามกรอบอัตรากําลังท่ีไดรับใหม 

- สรุปประเด็นพิจารณาของแตละคณะอนุกรรมการเสนอ กนช. พิจารณาเห็นชอบ จํานวน 9 เรื่อง  
1. แผนหลักการแกไขปญหานํ้าทวมและการระบายนํ้าพ้ืนท่ีชุมชนเมืองพัทยาและพ้ืนท่ีตอเน่ือง (รายละเอียดตาม

วาระท่ี 4.1.1) 
2. แผนหลักการพัฒนาการใชประโยชนจากแมนํ้าโขงและลํานํ้าสาขาของแมนํ้าโขง (รายละเอียดตามวาระท่ี 4.1.2) 
3. แผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุมนํ้าเจาพระยาตอนลาง (รายละเอียดตามวาระท่ี 4.1.3) 
4. โครงการเพ่ือการพัฒนา ป 2564 ของการประปาสวนภูมิภาค (รายละเอียดตามวาระท่ี 4.1.4) 
5. โครงการอางเก็บนํ้าบานหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา (รายละเอียดตามวาระท่ี 4.2) 
6. บัญชีพ้ืนท่ีลุมต่ําท่ีจะใชเปนพ้ืนท่ีรับนํ้านอง และแนวทางการสํารวจ ออกแบบ และกําหนดคาทดแทน 

(รายละเอียดตามวาระท่ี 4.4) 
7. รางระเบียบและประกาศ กนช. จํานวน 6 ฉบับ ท่ีผานการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบราง

กฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 5  (รายละเอียดตามวาระท่ี 4.5) 
 กนช. มีความเห็น ดังน้ี   

 เลขาธิการ สทนช. (นายสมเกียรติ ประจําวงษ) กรรมการและเลขานุการ กนช. เสนอวา (1) โครงการ 
ตามนโยบายท่ีผาน กนช. แตยังไมมีการขับเคลื่อนจากหนวยงานเน่ืองจากยังไมมีความพรอมดานงบประมาณ 
หรือไมมีแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน เชน โครงการ LiDAR ของกรมแผนท่ีทหาร แผนบูรณาการอุตุนิยมวิทยาเขต
รอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณอากาศและภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา โครงการอุโมงคระบายนํ้า
ขนาดใหญของกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติการภายใตแผนการลงทุนของการประปาสวนภูมิภาค ขอให
เรงรัดการดําเนินการและรายงานให กนช. ทราบตอไป  (2) โครงการขนาดใหญท่ีดําเนินการขอตั้งงบประมาณป 
2565 แตยังไมไดเสนอขอความเห็นชอบจาก กนช. เชน โครงการบรรเทาอุทกภัยพ้ืนท่ีลุมนํ้าเพชรบุรีตอนลาง 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี และโครงการผันนํ้าประแสร - หนองคอ - บางพระ จังหวัดชลบุรี 
ของกรมชลประทาน หากมีความพรอมในการดําเนินงานใหเสนอขอความเห็นชอบจาก กนช. และเสนอ
คณะรัฐมนตรีกอน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 

 
- กรมแผนท่ีทหาร 
 อต. กทม. กปภ. ชป. 
  

 ขอสั่งการประธาน : 
1. ใหหนวยงานดําเนินการตามขอเสนอของฝายเลขานุการ กนช. ตอไป 
2. ใหคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ารายภาค ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ/กลาง/ตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคใต กําหนดกรอบเปาหมายการดําเนินการในพ้ืนท่ีและรายงานผลให กนช. ทราบ 

 
-  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
-  สทนช. 
(สทนช. ภาค 1-4) 

 มติท่ีประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการภายใต กนช. จํานวน 9 คณะ และให
หนวยงานพิจารณาดําเนินการตามขอเสนอของฝายเลขานุการ กนช.  คณะอนุกรรมการและขอสั่งการของ
ประธาน กนช. ตอไป 

 
 

๓.๒ ผลการการดําเนินงานของคณะกรรมการลุมนํ้า 25 ลุมนํ้า 
 - สทนช. ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลุมนํ้า ไดดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลุมนํ้า 

ท้ัง 25 ลุมนํ้า จํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกจัดระหวางเดือนกันยายน 2563 โดยมีเรื่องเพ่ือทราบ จํานวน 4 เรื่อง 
และเรื่องเพ่ือพิจารณาใหความเห็น จํานวน 3 เรื่อง โดยท่ีประชุมมีมติเห็นดวยในหลักการ ไดแก   

1. (ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าลุมนํ้า และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565 
ภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าระดับลุมนํ้า  

2. (ราง) แผนปองกันและแกไขภาวะนํ้าแลง และ (ราง) แผนปองกันและแกไขภาวะนํ้าทวม  
3. การขอความเห็นตอโครงการสําคัญและโครงการขนาดใหญท่ีจะเสนอตอ กนช. จํานวน 1 โครงการ 

ไดแก โครงการอางเก็บนํ้าแมตาชาง จังหวัดเชียงราย  
ครั้งท่ี 2 ในเดือน ธ.ค. 2563 เปนการประชุมครั้งท่ี 4/2563 เรื่องรับทราบ 4 เรื่อง และเรื่องเพ่ือ

พิจารณา 3 เรื่อง โดยท่ีประชุมมีมติเห็นดวยในหลักการ ไดแก 
1. การมอบหมายหนวยงานดําเนินการตามมาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนนํ้าฤดูแลง ป 2563/64 

และแผนการจัดสรรนํ้าในชวงฤดูแลง ป 2563/64 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563   
2. (ราง) แผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ประจําป 2565  
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
3. การขอความเห็นตอแผนหลัก หรือแผนงาน/โครงการท่ีจะเสนอตอ กนช. ไดแก (1) แผนหลักการ

พัฒนาการใชประโยชนจากแมนํ้าโขง และลํานํ้าสาขาของแมนํ้าโขง  (2) โครงการเพ่ือการพัฒนาป 2564 ของ 
กปภ.  (3) แผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุมนํ้าเจาพระยาตอนลาง และ (4) แผนหลักการแกไขปญหานํ้าทวม
และการระบายนํ้าพ้ืนท่ีชุมชนเมืองพัทยาและพ้ืนท่ีตอเน่ือง ของ ยผ. 

- คณะกรรมการลุมนํ้าเสนอประเด็นเพ่ิมเติมจากวาระการประชุม เชน 
1. การปองกันนํ้าทวมใน กทม. ซึ่งไดรับงบประมาณจํานวนมาก แตเกิดปญหานํ้าทวมบอยครั้ง  

ควรพิจารณาเรงระบายนํ้าใหมากข้ึน  
2. โครงการศึกษาการแกปญหาภัยแลงและบรรเทาอุทกภัยทะเลสาบสงขลา ควรนําขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการลุมนํ้า ไปพิจารณาเพ่ิมเติมแผนท่ีมีความเรงดวนตอไป   
3. สทนช. ควรหารือในระดับนโยบายเพ่ือแกปญหาการขาดแคลนนํ้าในจังหวัดตาก  โดยการผันนํ้าจาก 

ลุมนํ้าวังมายังลุมนํ้าปง  และการสูบนํ้าจากแมนํ้าปงไปเติมหวย หนอง คลอง บึง ในจังหวัดตากดานตะวันออก  
(ลุมนํ้าปง) 

4. ควรมีแนวทางนําพ้ืนท่ีนํ้าทวมจากการสรางเข่ือนภูมิพล ในอําเภอดอยเตา ของ กฟผ. มาพัฒนาเปน
แหลงกักเก็บนํ้าสํารองในชวงฤดูแลง  (ลุมนํ้าปง) 

5. ควรใหมีการเสริมสรางความรู ความเขาใจ ประชาสัมพันธเรื่องการจดทะเบียนกอตั้งองคกรผูใชนํ้าให
ประชาชนผูใชนํ้าไดรับทราบและเตรียมความพรอม (ลุมนํ้ายม) 

 
 
 
 
 
-  กทม. 
 
-  สทนช. (สทนช. ภาค 4) 
 
- สทนช. (สทนช.ภาค 1)/
หนวยงาน ท่ีเก่ียวของ 
 
-  กฟผ. 
 
-  สทนช. (สลธ./กบน.) 

 ขอสั่งการประธาน :  ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการลุมนํ้าไป
พิจารณาดําเนินการตอไป 

-  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

 มติท่ีประชุม :  รับทราบผลการดําเนินงานคณะกรรมการลุมนํ้า 25 ลุมนํ้า และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตามขอสั่งการของประธาน กนช. ตอไป 

 
 

๓.๓ การดําเนินการตามบทเฉพาะกาลในพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ.2561 เมื่อครบกําหนดสองป 
3.3.1 คณะกรรมการลุมนํ้าประจําลุมนํ้า ปฏิบัติหนาท่ีเมื่อพนกําหนดสองปตามมาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 

 - ตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 มาตรา 100 ในระหวางท่ีไมไดมีการตรา พ.ร.ฎ.กําหนดลุมนํ้า 
ตามมาตรา 25 ใหคณะกรรมการลุมนํ้าตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรนํ้า
แหงชาติ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ี พ.ร.ฎ.กําหนดลุมนํ้าตามมาตรา 
25 ใชบังคับคงปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการลุมนํ้าตามลุมนํ้าเดิมท่ีรับผิดชอบไปพลางกอน จนกวาจะมี
คณะกรรมการลุมนํ้าประจําลุมนํ้าตามมาตรา 27 ท้ังน้ี ไมเกินสองปนับแตวันท่ี พ.ร.บ. น้ีใชบังคับ 

- สทนช. ไดพิจารณาแลวเห็นวา ราง พ.ร.ฎ. กําหนดลุมนํ้า พ.ศ. .... อยูในข้ันตอนของ สลค. เสนอดําเนินการ
ตามข้ันตอนท่ีกําหนด หรือตอมาแมวา พ.ร.ฎ.กําหนดลุมนํ้าตามมาตรา 25 ใชบังคับแลว แตยังไมมี
คณะกรรมการลุมนํ้าประจําลุมนํ้าตามมาตรา 27 เพราะเหตุวาองคประกอบของคณะกรรมการลุมนํ้า สวนหน่ึง
ของกรรมการลุมนํ้าตองมาจากผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกรผูใชนํ้า และผูทรงคุณวุฒิ  
และการไดมาซึ่งกรรมการลุมนํ้าดังกลาว ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออก
โดยนายกรัฐมนตรี (มาตรา 28) และขณะน้ี รางกฎกระทรวงการไดมาซึ่งกรรมการลุมนํ้าผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน กรรมการลุมนํ้าผูแทนองคกรผูใชนํ้า และกรรมการลุมนํ้าผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลุมนํ้า  
พ.ศ. .... (ยังไมออกประกาศ) 

- ประกอบกับหลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือก รวมท้ังการสรรหากรรมการลุมนํ้ามีกระบวนการและ
ระยะเวลาดําเนินการพอสมควร เชน การจะไดมาซึ่งกรรมการลุมนํ้าผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นอกจากน้ี การไดมาซึ่งกรรมการลุมนํ้าผูแทนองคกรผูใชนํ้า ตองอาศัยรางกฎกระทรวงองคกรผูใชนํ้า พ.ศ. .... 
อีกฉบับหน่ึง เมื่อมีองคกรผูใชนํ้าตามกฎหมายแลว จึงจะเขาสูกระบวนการการคัดเลือกกรรมการลุมนํ้าผูแทน
องคกรผูใชนํ้าตามรางกฎกระทรวงดังกลาว 

- คณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองกฎหมายดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ในคราวประชุม  
ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 17 ธ.ค. 2563 มีความเห็นวา อาจใชแนวทางเทียบเคียงตามความเห็นท่ีผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ  ท้ังน้ี  สทนช. ไดมีหนังสือขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว 
ไดรับความเห็นจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยสรุป ปจจุบันระยะเวลาท่ีกฎหมายบัญญัติไวยังมิได 
ลวงพนไป กรณีน้ีจึงเปนการหารือปญหาโดยท่ียังไมมีขอเท็จจริงเกิดข้ึนเปนเหตุใหไมปฏิบัติหนาท่ีตอไปได 
แตอยางใด ดังน้ัน ในช้ันน้ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงไมอาจรับขอหารือของ สทนช. ไวพิจารณาให
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ความเห็นได ท้ังน้ี ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ จะหารืออีกครั้งเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

 มติท่ีประชุม : รับทราบคณะกรรมการลุมนํ้าประจําลุมนํ้า ปฏิบัติหนาท่ีเมื่อพนกําหนดสองปตามมาตรา 100 
แหงพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 

 

3.3.2 การจัดทําผังนํ้าเมื่อพนกําหนดสองป ตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 
 - ตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 มาตรา 103 ในวาระเริ่มแรก ให สทนช. จัดทําผังนํ้าและรายการ

ประกอบผังนํ้าเสนอ กนช. เพ่ือพิจารณาภายในสองปนับแตวันท่ี พ.ร.บ.น้ีใชบังคับ ซึ่ง สทนช. ไดดําเนินการ
จัดทําผังนํ้าไปแลวในป 2563 จํานวน 8 ลุมนํ้า ไดแก ลุมนํ้าเจาพระยา ลุมนํ้าสะแกกรัง ลุมนํ้าปาสัก ลุมนํ้าทาจีน 
ลุมนํ้าแมกลอง ลุมนํ้าบางปะกง ลุมนํ้ามูล และลุมนํ้าชี และอยูระหวางดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลว
เสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  สวนลุมนํ้าท่ีเหลืออีกจํานวน 14 ลุมนํ้า อยูระหวางการศึกษาเพ่ือท่ีจะ
ไดดําเนินการจัดทําตอไป จึงไมสามารถจัดทําผังนํ้าและรายการประกอบผังนํ้าใหแลวเสร็จเพ่ือเสนอ กนช. 
ภายในสองปได  

- สทนช. ไดพิจารณาแลวเห็นวา ผังนํ้าท่ีกําหนดจะตองมีความละเอียดรอบครอบเก่ียวกับการศึกษาเพ่ือแสดง
ระบบทางนํ้าท่ีมีนํ้าไหลผานซึ่งเช่ือมโยงกันตั้งแตตนนํ้าจนถึงทางออกสูพ้ืนท่ีแหลงนํ้า ทะเล หรือทางออกทางนํ้า
ระหวางประเทศ และผังนํ้าดังกลาวเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว การใชประโยชนท่ีดินท่ีอยูในระบบ
ทางนํ้าตามผังนํ้าจะตองไมกอใหเกิดการเบ่ียงเบนทางนํ้าหรือกระแสนํ้าหรือกีดขวางการไหลของนํ้าในระบบทางนํ้า 
อันเปนอุปสรรคตอการบริหารทรัพยากรนํ้า ทําใหในวาระเริ่มแรกไมสามารถดําเนินการจัดทําผังนํ้าและรายการ
ประกอบผังนํ้าไดแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันท่ี พ.ร.บ.ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 ใชบังคับ  

- คณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองกฎหมายดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ในคราวประชุม  
ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 17 ธ.ค. 2563 มีความเห็นวา  

1. ให สทนช. ดําเนินการจัดทําผังนํ้าใหครบทุกลุมนํ้า โดยใหสํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณดําเนินการ 

2. ใหเสนอ กนช. รับทราบการจัดทําผังนํ้าเมื่อพนกําหนดสองป แลวรายงานใหคณะรัฐมนตรทีราบดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มติท่ีประชุม :  รับทราบการจัดทําผังนํ้าและรายการประกอบผังนํ้าเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันท่ี พ.ร.บ.
ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561  

 
 

3.3.3 การจัดทํากฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้าท่ีอยูระหวางดําเนินการ 
 - สทนช. ไดดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรอง (เฉพาะมาตราเรงดวน) จํานวน 18 ฉบับ สรุปความกาวหนา 

ดังน้ี 
1) ราง พระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้า พ.ศ. .... (มาตรา 25) 
2) ราง กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมนํ้า 

ในคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ. .... (มาตรา 10) 
3) ราง กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กรรมการผูแทนองคกรผูใชนํ้า และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... (มาตรา 28) 
4) ราง กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณและวิธีการพนจากตําแหนงของกรรมการผูแทนองคกรผูใชนํ้า 

และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอันเน่ืองมาจากเหตุบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
หรือหยอนความสามารถ พ.ศ. .... (มาตรา 32) 

5) ราง กฎกระทรวงกําหนดวัตถุประสงค หนาท่ีและอํานาจและการดําเนินงานขององคกรผูใชนํ้า รวมท้ัง
หลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการกอตั้งองคกรผูใชนํ้า พ.ศ. .... (มาตรา 38) 

6) ราง กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดคาทดแทนแกบุคคลซึ่งกักเก็บนํ้าไว ตองสูญเสียนํ้า
ท่ีกักเก็บไวเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพ้ืนท่ี พ.ศ. .... (มาตรา 60 วรรคสอง) 

7) ราง กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดคาทดแทนการใชท่ีดินหรือสิ่งกอสราง และชดเชย
ความเสียหายแกทรัพยสินของเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินหรือสิ่งกอสรางจากการใชท่ีดินหรือสิ่งกอสราง 
เพ่ือการปองกันและแกไขภาวะนํ้าแลงและภาวะนํ้าทวม (มาตรา 67 วรรคสาม) 

8) ราง กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการชดเชยความเสียหายแกเจาของหรือผูครอบครองท่ีดิน 
หรือสิ่งกอสรางจากการดําเนินการเพ่ือปองกันและแกไขภาวะนํ้าทวม พ.ศ. .... (มาตรา 66 วรรคสาม) 
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
9) ราง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสั่งใหบุคคลซึ่งกักเก็บนํ้าไวตองเฉลี่ยนํ้า 

เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพ้ืนท่ี พ.ศ. .... (มาตรา 60 วรรคหน่ึง) 
10) ราง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความ

เสียหายไปวางศาล หรือสํานักงานวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสิน และวิธีการในการรับเงินคาทดแทน
หรือคาชดเชยความเสียหาย พ.ศ. .... (มาตรา 69 วรรคสาม) 

11) ราง ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบ พ.ศ. .... (มาตรา 99 วรรคสอง) 

12) ราง ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาท่ี พ.ศ. .... 
(มาตรา 81 วรรคสอง) 

13) ราง ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการลุมนํ้าและลําดบัความสําคญัของการใชนํ้าสําหรับกิจการประเภทตาง ๆ เพ่ือใหคณะกรรมการ 
ลุมนํ้านําไปพิจารณาในการจัดสรรนํ้าและควบคุมการใชนํ้าในแตละลุมนํ้า (มาตรา 17 วรรคหน่ึง (9))  

14) ราง ระเบียบคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติวาดวยมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุน 
ใหภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการใช การพัฒนาการบริหารจัดการการบํารุงรักษา 
การฟนฟู การอนุรักษ และการดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับทรัพยากรนํ้า (มาตรา 17 วรรคหน่ึง (16))  

15) ราง ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเสนอขอพิพาท
ระหวางคณะกรรมการลุมนํ้าเพ่ือใหคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติไกลเกลี่ยและช้ีขาดขอพิพาท  
(มาตรา 17 วรรคสาม)    

16) ราง ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชน องคกรผูใชนํ้า ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ 
ในการจัดทํานโยบายและแผนแมบทเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรนํ้า (มาตรา 18 วรรคหน่ึง) 

17) ราง ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องรองทุกข
หรือขอพิพาทระหวางผูใชนํ้า เพ่ือใหคณะกรรมการลุมนํ้าไกลเกลี่ยและช้ีขาด (มาตรา 35 วรรคสาม) 

18) ราง ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาวะนํ้าทวมและการจัดทําระบบเตือนภัยภาวะนํ้าทวม (มาตรา 64 วรรคสี่) 

จาก 18 เรื่อง ผานการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา (สคก.) แลว จํานวน 5 ฉบับ  
อยูระหวางการพิจารณาของ สคก. จํานวน 7 ฉบับ และผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รางกฎหมายและอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 5 (คกอ.5) จํานวน 6 ฉบับ 

สวนในความรับผิดชอบของ ทส. (ตามมาตรา 78) จํานวน 1 ฉบับ และของ มท. (มาตรา 74 ,75) 
จํานวน 2 ฉบับ อยูระหวางดําเนินการ 

- การจัดทํากฎหมายลําดับรอง ตามหมวด 4 การจัดสรรนํ้าและการใชนํ้า จํานวน 9 ฉบับ สทนช. รับผิดชอบ
จัดทําแลวและอยูระหวางการพิจารณาทบทวนเ พ่ือความสมบูรณ คาดวาจะดํา เนินการแลวเสร็จ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 5 ฉบับ ไดแก 

1) ราง กฎกระทรวงกําหนดลักษณะหรือรายละเอียดการใชนํ้าแตละประเภท (มาตรา 41) 
2) ราง กฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตการใชนํ้าประเภทท่ีสองและคาธรรมเนียม

ใบอนุญาตการใชนํ้าประเภทท่ีสาม (มาตรา 48) 
3) ราง กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาใชนํ้าสําหรับการใชนํ้าประเภทท่ีสองและการใชนํ้า 

ประเภทท่ีสาม และหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเรียกเก็บ ลดหยอน หรือยกเวนคาใชนํ้า (มาตรา 49) 
4) ราง ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ เรื่อง การจัดลําดับความสําคัญในการจัดสรรนํ้า 

ของประเทศ (มาตรา 40) 
5) ราง ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข  

ใหหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําขอมูลการใชนํ้าประเภทท่ีหน่ึงท่ีอยูในความรับผิดชอบ
เพ่ือสงตอสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (มาตรา 42) 

สวนกฎหมายลําดับรองอีก จํานวน 4 ฉบับ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ ทน. และ ชป. อยูระหวาง
ดําเนินการเชนกัน และคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ชป. ทน.  
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
 มติท่ีประชุม :  รับทราบการจัดทํากฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้าท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

 
 

3.4 ความกาวหนาการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
 - ในป 2563 ท่ีผานมา กองอํานวยการนํ้าแหงชาติ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ เปนผูอํานวยการ 

กองอํานวยการนํ้าแหงชาติ สทนช.เปนฝายเลขานุการฯ รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจพบมีพ้ืนท่ีเสี่ยง 
ขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค และการเกษตร จึงไดเสนอใหรัฐบาลสนับสนุนงบกลางป 2563 รายการเงินสํารองจาย
เ พ่ือกรณี ฉุกเ ฉินหรือจํา เปน  เ พ่ือช วย เหลือภัยแลง จํ านวน 2 ครั้ ง  และเ พ่ือแก ไขปญหาภัยแลง 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าในฤดูฝนป 2563 เพ่ิมเติม อีกจํานวน 4 ครั้ง คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
รวมท้ังสิ้น 31,054 โครงการ กรอบวงเงิน 28,856.27 ลานบาท ไดรับจัดสรรงบประมาณ 23,286 
โครงการ วงเงิน 23,264.36 ลานบาท (ไมไดรับจัดสรร 7,768 โครงการ วงเงิน 5,591.91 ลานบาท) 

- ปญหา อุปสรรค ของโครงการท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
1. หนวยงานเสนอโครงการเขาขายภารกิจท่ีถายโอนใหทองถ่ิน ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอน 

การกระจายอํานาจใหแก อปท.  
2. หนวยงาน และ อปท. เสนอโครงการท่ีไมมีความพรอมดานแบบ และการขออนุญาตใชท่ีดิน  

- ความคืบหนาการดําเนินการ 
โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีและโดยความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี ท้ัง 6 ครั้ง จํานวน 23,286 โครงการ 

งบประมาณ 23,264.36 ลานบาท ดําเนินการแลวเสร็จ 6,159 โครงการ คิดเปนรอยละ 26 ยกเลิก 1,872 
โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 14,189 โครงการ และอยูระหวางกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 1,066 โครงการ 
โดยคาดวาการดําเนินงานทุกโครงการจะแลวเสร็จท้ังหมดภายในเดือน เม.ย. 2564 

- ผลสัมฤทธิ์ท่ีไดรับ ปริมาณนํ้าดิบผลิตประปา 61.86 ลาน ลบ.ม. จํานวนผูใชนํ้าประปาเพ่ิมข้ึน 577,221 
ราย ปริมาณนํ้าเ ก็บกักเ พ่ิม ข้ึน 1,057.32 ลาน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าบาดาล 47.32 ลาน ลบ.ม.  
พ้ืนท่ีรับประโยชน 7.58 ลานไร ครัวเรือนรับประโยชน 3.53 ลานครัวเรือน พ้ืนท่ีไดรับการปองกันนํ้าทวม  
2.23 ลานไร ปริมาณวัชพืช 7.83 ลานตัน จางแรงงาน 236,438 ราย 

- ปญหา อุปสรรค ของโครงการท่ีลาชา และมีการยกเลิกโครงการ 
1. งบกลางป 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 13 ส.ค. 2563 และวันท่ี 15 ก.ย. 2563  

มีการกันเงินเหลื่อมป ซึ่งปจจุบันมี 1,066 โครงการท่ีอยูระหวางจัดซื้อจัดจาง 
2. ฝนตกหนัก นํ้าทวมพ้ืนท่ีกอสราง 
3. ยกเลิกโครงการ เน่ืองจาก เสนอโครงการในพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการไปแลว งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 

 กนช. มีความเห็นเพ่ิมเติม ดังน้ี   
ผูแทน สงป. (ม.ร.ว. รณจักร จักรพันธ รองผูอํานวยการ สงป.) กรรมการ ในการของบกลางครั้งตอไป 

หนวยงานควรพิจารณาโครงการท่ีมีความพรอมท้ังรูปแบบและพ้ืนท่ีดําเนินการ เพ่ือไมใหเกิดความลาชา 
ในการดําเนินการและสามารถเบิกจายงบประมาณไดทันตอไป 

 

 ขอสั่งการประธาน : 
1. ใหกํากับทุกหนวยเรงรัดกอสรางใหเสร็จตามแผน 
2. สําหรับการเสนอของบกลางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการไมใหมี

ความซ้ําซอน และมีความพรอมสามารถดําเนินการไดทันที  
 

 
 
หนวยงานท่ีไดรับจัดสรร
งบกลางป 2563 
จํานวน 15หนวยงาน ดังน้ี 
- กษ. (ชป. กข. กปม. 
สปก. 

- มท. (ยผ. สถ. 73 จว. 
กทม. กปภ.) 

- ทส. (ทน. ทบ.) 
- คค. (จท.) 
- กองทัพบก  
   กองบัญชาการกองทัพไทย 
- สทนช. (กวค.) 
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
 มติท่ีประชุม : รับทราบความกาวหนาการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง 

รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และใหนําความเห็นของ กนช. และดําเนินการตามขอสั่งการ
ของประธาน กนช. ตอไป 

 
 

3.5 มาตรการรองรบัสถานการณขาดแคลนนํ้าฤดูแลงป 2563/64 

 - กอนช. โดย สทนช. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทํามาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนนํ้าฤดูแลง 
ป 2563/64 เสนอคณะอนุกรรมการอํานวยการดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า พิจารณาในการประชุม 
ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 22 ต.ค. 2563 ไดมีมติเห็นชอบ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 3 พ.ย. 
2563 รับทราบและมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ และให สทนช. รายงานผลการดําเนินงานให ครม. 
ทราบตอไป  สทนช.ไดมีหนังสือแจงหนวยงานแลวตามหนังสือท่ี นร 1412/ว6850 ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 2563 
และ หนังสือท่ี นร 1405/ว6396 ลงวันท่ี 13 พ.ย. 2563  (กษ. โดย ชป. ฝล. กสก. กปม.) (มท. โดย กปภ. 
กปน. สถ. ปภ. อปท. จังหวัด) (ทส. โดย ทน. ทบ. ) (อต. โดย กรอ. กนอ.) (คค. โดย จท.) (พง. โดย กฟผ. พพ.) 
(อว. โดย สทอภ.) ปฏิบัติตามมาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนนํ้าฤดูแลงป 2563/64 ไดแก  
(1) การกําหนดกรอบมาตรการใหหนวยงาน ประกอบดวย 1) ดานนํ้าตนทุน 2) ดานความตองการใชนํ้า  
(2) การติดตามประเมินผล และ (3) การเตรียมการและสรางการรับรู  

- สทนช.ขอรายงานผลการดําเนินการ สรุปไดดังน้ี 
มาตรการ ผลการดําเนินการ 

1. เรงเก็บกักนํ้ากอน
สิ้นสุดฤดูฝน 

ในชวงเดือน พ.ย. 2563 แหลงนํ้าทุกขนาดสามารถรับนํ้าไดเพ่ิมแตสามารถ
ตรวจวัดไดเฉพาะในอางเก็บนํ้าขนาดใหญและอางเก็บนํ้าขนาดกลาง จํานวน 
842 ลาน ลบ.ม. 

2. จัดหาแหลงสาํรองนํ้า
ดิบในพ้ืนท่ีเสี่ยงขาด
แคลนนํ้า 

1. ในเขตบริการของ กปภ. ไดสงแผนรองรับการขาดแคลนนํ้าตามมาตรการแลว 
2. นอกเขตบริการของ กปภ. สถ. ยังไมไดสงแผนหรือมาตรการรองรับ 

3. ปฏิบัติการเติมนํ้า ไดรับรายงานจาก ฝล. มีการเตรียมเครื่องมืออุปกรณท่ีมีความพรอมสําหรับการ
ข้ึนบินในพ้ืนท่ีเปาหมาย เมื่อสภาพอากาศเหมาะสมกับการทําฝนเทียม สามารถ
ข้ึนบินไดทันที โดยตั้งศูนยปฏิบัติการท่ีจังหวัดนครสวรรค เมื่อมีการข้ึนบิน  
จะรายงานผลการดําเนินงานเขามาท่ีกลุมไลน NWCC ซึ่งในเดือน ธ.ค. 2563 
สทนช. ไดมีหนังสือให ฝล. รายงานผลการปฏิบัติการประจําเดือนแลว 

4. กําหนดการจัดสรรนํ้า 
ฤดูแลง 

ชป.ไดเสนอแผนการจัดสรรนํ้าของอางเก็บนํ้าขนาดใหญ 35 แหงแลว ปจจุบัน 
ชป. และ กฟผ. ไดติดตามสถานการณการจัดสรรนํ้าและรายงานผลเปนรายสัปดาห 
(ทุกวันพฤหัสบดี) 

5.วางแผนเพาะปลูกพืช
ฤดูแลง 

1. นอกเขตชลประทาน กสก. ไดสงแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงแลว 
2. ในเขตชลประทาน ชป. ไดสงแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงแลวปจจุบัน กสก. 
และ ชป. ไดรายงานสถานการณการการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห (ทุกวัน
พฤหัสบดี) 

6. เฝาระวัง 
คุณภาพนํ้า 

1. กปน. ไดรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าเปนประจําทุกวัน 
2. คพ. ไดรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าเปนประจําทุกวัน 

7. หลัก 3R 1. กรอ. ไดแจงอุตสาหกรรมจังหวัดท่ัวประเทศใหโรงงานอุตสาหกรรม
ดําเนินการตามมาตรการแลว 
2. กนอ. ไดแจงการนิคมอุตสาหกรรมท้ังประเทศใหดําเนินการตามมาตรการ
แลว ท้ังน้ี สทนช. จะทําหนังสือแจงใหหนวยงานท้ัง 2 หนวย รายงานผลการ
ดําเนินงานตอไป 
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
8. ติดตามประเมินผล การดําเนินการติดตามสถานการณฤดูแลง ป 2563/64 ผานการประชุมหารือ

ภายใตคณะทํางานและเลขานุการดานประเมินสถานการณ เพ่ือพิจารณา
แบบฟอรมติดตามสถานการณในชวงฤดูแลง ป 2563/64 และวิธีการจัดสง
ขอมูล เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 

9. สรางการรับรู
สถานการณนํ้า 
และแผนจัดสรรนํ้า 

สทนช.ประชาสัมพันธ 9 มาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนนํ้าฤดูแลงป 
2563/64 ทางสื่อมวลชน และสื่อสั งคมออนไลน  ในรูปแบบของข าว 
Infographic การใหสัมภาษณสื่อ ตลอดจนการรายงานผลการดําเนินงานของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของอยางตอเน่ือง 

 
 ขอสั่งการประธาน :  

1. ใหหนวยงานเรงรัดการดําเนินงานใหแลวเสร็จกอนฤดูฝน และรายงานผลให สทนช. ทราบเปนระยะ 
2. ใหหนวยงานจัดหาแหลงนํ้าดิบสํารองใหเพียงพอตอการผลิตประปาในฤดูแลง 

 

 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
- กษ. (ชป. ฝล. กสก. 

กปม.) 
- มท. (กปภ. กปน. สถ. 

ปภ. อปท. จังหวัด) 
- ทส. (คพ. ทบ.) 
- อต. (กรอ. กนอ.) 
- คค. (จท.) 
- พง. (กฟผ. พพ.) 
- อว. (สทอภ.) 
- สทนช. (ศอน.) 

 มติท่ีประชุม : รับทราบมาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนนํ้าฤดูแลงป 2563/64 และใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการตามขอสั่งการของประธาน กนช. ตอไป 

 

3.6 ความกาวหนาการดําเนินโครงการตามนโยบายท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) ตรวจราชการในพ้ืนท่ี  
และมติคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ 

 - สทนช. ไดติดตามงานโครงการตามนโยบายของ รนม.(พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) ท่ีคณะรัฐมนตรีและ 
กนช. เห็นชอบ มีผลความกาวหนาการดําเนินการตามขอสั่งการ ดังน้ี 

1. โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร   
(1)  การขนยายมูลดินรอบบึงสีไฟความกาวหนาปจจุบัน 51.95% ท่ีเหลือกรมเจาทาจะดําเนินการให

แลวเสร็จภายในเดือน ก.พ. 2564 
(2)  มอบ สทนช. รวมกับจังหวัดพิจติร และหนวยงานท่ีเก่ียวของศึกษา และจัดทําแผนหลักการพัฒนา

บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และจัดทําแผนปฏิบัติการในลําดับตอไป โดยกําหนดกรอบระยะเวลาการทํางานใหชัดเจน 
(3)  สําหรับการจัดทําแผนปฏิ บัติการดานนํ้าในระยะเร งดวน เ พ่ือแกปญหาดานนํ้าของ 

บึงสีไฟ ใหเรงเสนอคณะอนุกรรมการทรัพยากรนํ้าจังหวัดพิจิตร และคณะกรรมการลุมนํ้ายมเพ่ือเสนอ กนช. ตอไป  
2. โครงการฟนฟูแมนํ้าพิจิตร จังหวัดพิจิตร   

(1) เรงรัดปรับปรุงอาคารบังคับนํ้า ปตร.ดงเศรษฐีแลวเสร็จ (ตนนํ้า) ปตร.วัดขวาง รอยละ 69  
(กลางนํ้า) ปตร.บางคลาน แลวเสร็จ (ทายนํ้า) ดําเนินการโดย ทน. 

(2) เรงรัดสํารวจ ออกแบบฯ ฟนฟูแมนํ้าพิจิตร ภายในป 2563 ดําเนินการโดย ชป. โดยมีงานท่ียังไมได
ดําเนินการ 5 รายการ เชน สํารวจภูมิประเทศบริเวณหัวงานและอาคารประกอบ สํารวจรูปตัดตามยาว 
และรูปตัดขวาง คลองขาวตอก คลองดงปาคํา คลองวังหัวกรด ตั้งแตแมนํ้าพิจิตรจนถึงแมนํ้านาน  โดย ชป.  
ไดตั้งแผนการดําเนินงานไวในป 2564  

(3) บริหารจัดการนํ้าในระบบชลประทานเติมนํ้าในแมนํ้าพิจิตร ดําเนินการแลวโดย ชป. โดยบริหาร
จัดการนํ้าผานทางอาคารบังคับนํ้าหลัก จํานวน 22 แหง ซึ่งมีศักยภาพในการเติมนํ้ารวม 28.15 ลบ.ม./วินาที 

(4) บูรณาการหนวยงานแกไขปญหาสิ่งกีดขวางทางนํ้าฯ ดําเนินการโดย สทนช. ซึ่งรอผลการสํารวจ 
และออกแบบของกรมชลประทานเพ่ือมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
3. โครงการพัฒนาและฟนฟูคลองเปรมประชากร  

(1) โครงการอุโมงคระบายนํ้าคลองเปรมประชากร (ตามมติ กนช. ครั้งท่ี 4/61 และมติคณะรัฐมนตร ี
วันท่ี 15 ม.ค. 2562) โดย กทม. อยูระหวางขออนุมัติดําเนินการจางดวยวิธี E-bidding ครั้งท่ี 2 

(2) ขุดลอกคลองเปรมประชากรจากคลองเชียงรากนอย-สถานีสูบนํ้าบางปะอิน (ตามมติ กนช. ครั้งท่ี 
1/62 และมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 9 เม.ย. 2562) โดย ชป. แลวเสร็จ 

(3) ขุดลอกคลองเปรมประชากรจากคลองรังสิต-คลองเชียงรากนอย (ตามมติ กนช. ครั้งท่ี 1/62  
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 9 เม.ย. 2562) โดย ชป. แลวเสร็จ 

(4) ติดตั้งตะแกรงพรอมเครื่องคราดขยะประตูระบายนํ้าเปรมใตรังสิต ตามมติ กนช. ครั้งท่ี 1/62  
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 9 เม.ย. 2562) โดย ชป. แลวเสร็จ 

(5) กอสรางเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองเปรมประชากรจากเทศบาลสงเคราะหถึงสุดเขต โดย กทม. 
แบงดําเนินการเปน 4 ชวง ดังน้ี 

ชวงท่ี 1 จากคลองบานใหม ถึงบริเวณหมูบานแกรนดคาแนล แลวเสร็จ 
ชวงท่ี 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบานใหม และจากหมูบานแกรนดคาแนลถึงถนน 

สรงประภา ดําเนินการในป 2564 
ชวงท่ี 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจงวัฒนะ ดําเนินการในป 2564 
ชวงท่ี 4 จากถนนแจงวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห ประกวดราคาแลว ดําเนินการป 2563 - 2565 

(6) กอสรางเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองเปรมประชากรจากคลองบานใหมถึงคลองรังสิต โดย ยผ. 
ขณะน้ีอยูในระหวางการศึกษาสํารวจออกแบบฯ 

 ขอสั่งการประธาน :  
1. ให สทนช. บูรณาการหนวยงานในการจัดทําแผนหลักการอนุรักษและฟนฟูบึงสีไฟ จ.พิจิตร และขนยายมลู

ดินออกโดยเร็ว 
2. ให ชป. และ ทน. เรงดําเนินการโครงการแมนํ้าพิจิตรใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
3. ให กทม. เรงดําเนินการโครงการอุโมงคระบายนํ้าคลองเปรมประชากร ใหแลวเสร็จตามแผนท่ีวางไว 

 
- สทนช. (กบน.) /จท. 
 
- ชป. ทน. 
- กทม. 

 มติท่ีประชุม : รับทราบความกาวหนาการดําเนินโครงการตามนโยบายท่ี รนม. ตรวจราชการในพ้ืนท่ี  
ท่ีคณะรัฐมนตรีและ กนช. เห็นชอบ และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามขอสั่งการของประธาน กนช. 
ตอไป 

 

3.7 รายงานการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารสภานํ้าแหงเอเชีย ครั้งท่ี 12 (12th AWC Board of Council Meeting) 

 - เลขาธิการ สทนช.  ไดเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารสภานํ้าแหงเอเชีย ครั้งท่ี 12 (12th AWC 
Board of Council Meeting) ในฐานะคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 - 
16.00 น. (เวลาประเทศไทย) โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

- การดําเนินโครงการการหารือระดับประเทศดานนํ้าในประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยใหบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ดานนํ้าในภูมิภาคเอเชีย โดยจะดําเนินการรวมกับกระทรวงสิ่งแวดลอมแหง
สาธารณรัฐเกาหลี สภานํ้าแหงเอเชีย (AWC) และองคกรเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มดําเนินการในป 2564 โครงการมีขอบเขตท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ (1) การบริหาร
จัดการความตองการใชนํ้า และ (2) มาตรการและกลไกทางการเงินเพ่ือสนับสนุนการจัดการนํ้าและสุขาภิบาล 
โดยจะดําเนินการในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งประโยชนท่ีจะไดรับ
จากการดําเนินโครงการ คือ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) เ พ่ือเปนขอมูล
ประกอบการบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนท่ีตอไป 

- เลขาธิการ สทนช. ไดแลกเปลี่ยนประสบการณดานการบริหารจัดการนํ้าในสถานการณการระบาด 
ของโรคโควิด-19 และนําเสนอรูปแบบการพัฒนาสภานํ้าแหงเอเชียดานการบริหารจัดการนํ้าอยางยั่งยืน  
โดยเสนอใหสภานํ้าแหงเอเชียพิจารณาถึงวิธีการและนําเสนอเชิงนโยบายดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
อยางยั่งยืนไปสูการปฏิบัติท่ีแทจริง ซึ่งควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในทุกระดับ 

- ฝายเลขานุการฯ จะจัดประชุมหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และรายงานความกาวหนาการดําเนินงานให 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) ทราบและขอความเห็นชอบในการดําเนินโครงการการหารือ
ระดับประเทศดานนํ้าในประเทศไทยตอไป 
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
 มติท่ีประชุม : รับทราบผลการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารสภานํ้าแหงเอเชีย ครั้งท่ี 12  (12th AWC 

Board of Council Meeting) 
สทนช. (กกต.) 

๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 6 เรื่อง 
๔.๑ การขับเคลื่อนแผนแมบทการบรหิารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

๔.๑.๑ แผนหลักการแกไขปญหานํ้าทวมและการระบายนํ้าพ้ืนท่ีชุมชนเมืองพัทยาและพ้ืนท่ีตอเน่ือง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 - พัทยาเปนเมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญ ไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางประเทศและยังเปน

เมืองท่ีไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการสงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองทองเท่ียวหลักของประเทศไทย  
แตจากสถานการณนํ้าทวมท่ีผานมาพบวาเมืองพัทยาประสบกับปญหานํ้าทวมรุนแรงทุกปและเกิดข้ึนปละ 
หลายครั้ง สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของเมืองพัทยาเปนอยางมากซึ่งมีมูลคาความเสียหายมากกวา 
1,000 ลานบาทตอป รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงมอบหมายใหกรมโยธาธิการ 
และผังเมืองรวมกับเมืองพัทยาดําเนินจัดทําแผนหลักการแกไขปญหานํ้าทวมและการระบายนํ้าพ้ืนท่ีชุมชนเมือง
พัทยาและพ้ืนท่ีตอเน่ือง  

- แผนหลักการแกไขปญหานํ้าทวมและการระบายนํ้าพ้ืนท่ีชุมชนเมืองพัทยาและพ้ืนท่ีตอเน่ือง ไดจําแนก
พ้ืนท่ีออกเปน 3 กลุม ไดแก (1) พ้ืนท่ีลุมนํ้ายอยเมืองพัทยา  (2) พ้ืนท่ีลุมนํ้ายอยคลองนาเกลือ (3) พ้ืนท่ี 
ลุมนํ้ายอยหวยใหญ 

- กรอบวงเงินประมาณ 26,000 ลานบาท (ครอบคลุมพ้ืนท่ี 226.47 ตารางกิโลเมตรประชาชนไดประโยชน 
144,520 ครัวเรือน) แบงออกเปน 3 ระยะ ดังน้ี 

(1) ระยะเรงดวน (พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569) งบประมาณท้ังสิ้น 9,500 ลานบาท ดําเนินการในพ้ืนท่ี
กลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 (ครอบคลุมพ้ืนท่ี 24.68 ตารางกิโลเมตร ประชาชนไดประโยชน 59,850 ครัวเรือน)  
โดยมีแผนงาน/โครงการสําคัญ ดังน้ี 

1) โครงการแกไขปญหานํ้าทวมกลุมพ้ืนท่ีพัทยาใต งบประมาณ 5,300 ลานบาท 
2) โครงการแกไขปญหานํ้าทวมกลุมพ้ืนท่ีพัทยาเหนือ งบประมาณ 1,700 ลานบาท 
3) โครงการแกไขปญหานํ้าทวมกลุมพ้ืนท่ีถนนเทพประสิทธ์ิ งบประมาณ 2,000 ลานบาท 
4) โครงการแกไขปญหานํ้าทวมกลุมพ้ืนท่ีคลองนาเกลือ – โรงพยาบาลบางละมุง งบประมาณ 500 ลานบาท  

(2) ระยะกลาง (พ.ศ. 2570 – พ.ศ. 2574) งบประมาณท้ังสิ้น 7,500 ลานบาท ดําเนินการในพ้ืนท่ีกลุมท่ี 
1 กลุมท่ี 2 และกลุมท่ี 3 ซึ่งตอเน่ืองจากระยะเรงดวน (ครอบคลุมพ้ืนท่ี 51.42 ตร.กม. ประชาชนไดประโยชน 
41,820 ครัวเรือน) โดยมีแผนงาน/โครงการสําคัญ ไดแก  

1) ปรับปรุงคลองกระทิงลาย หวยมาบประชัน คลองนาเกลือ คลองมาบยายเลีย หวยรวมหนองปรือ 
และคลองสาขาตาง ๆ ใหมีขีดความสามารถรองรับนํ้าหลากท่ีเกิดจากนํ้าฝนได 

2) ปรับปรุง/กอสรางทอระบายนํ้าสายหลักและสายรอง เพ่ือนํานํ้าจากพ้ืนท่ีชุมชนลงสูคลอง 
(3) ระยะยาว (พ.ศ. 2575 ขึ้นไป) งบประมาณท้ังสิ้น 9,000 ลานบาท ดําเนินการในสวนท่ีเหลือของ

พ้ืนท่ีกลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 และกลุมท่ี 3 (ครอบคลุมพ้ืนท่ี 150.37 ตร.กม.ประชาชนไดประโยชน 42,850 
ครัวเรือน) โดยมีแผนงาน/โครงการสําคัญ ไดแก  

1) ปรับปรุงหวยใหญและหวยสาขาใหมีขีดความสามารถรองรับนํ้าหลากท่ีเกิดจากนํ้าฝนได 
2) กอสรางฝายหวยมาบประชัน และคลองมาบยายเลีย เพ่ือชะลอนํ้าหลากและกักเก็บนํ้าบางสวน 

พรอมท้ังกอสรางสถานีสูบนํ้ายกระดับ และทอสงนํ้าแรงดันเพ่ือสูบนํ้าหลากบางสวนไปกักเก็บไวในอางเก็บนํ้า
มาบประชัน 

3) กอสรางฝายหวยใหญเพ่ือชะลอนํ้าหลากและกักเก็บนํ้าบางสวน พรอมท้ังกอสรางสถานีสูบนํ้ายกระดับ 
และทอสงนํ้าแรงดันเพ่ือสูบนํ้าหลากบางสวนไปกักเก็บไวในอางเก็บนํ้าหวยซากนอก 

ท้ังน้ีแผนหลักดังกลาว มีคาความคุมคาการลงทุน (B/C) เทากับ 1.264 เมื่อดําเนินการกอสรางแลว
เสร็จ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายนํ้า และรองรับปริมาณนํ้าฝนไดไมนอยกวา 128 มิลลิเมตรตอวัน 

 
 
 
 
 
 

 - คณะอนุกรรมการทรัพยากรนํ้าจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการลุมนํ้าชายฝงทะเลตะวันออก มีความเหน็ดังน้ี 
1. เห็นดวยกับแผนแมบทการแกไขปญหานํ้าทวมและการระบายนํ้าพ้ืนท่ีชุมชนเมืองพัทยาและพ้ืนท่ี

ตอเน่ือง   
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2. โดยใหพิจารณาการเก็บกักนํ้าไวใชประโยชนกอนระบายดวย   -  ยผ. เทศบาลเมือง

พัทยา และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

 - คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มีมติเห็นชอบในหลักการในคราว
ประชุม ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 และมีความเห็นดังน้ี 

1.  แผนหลักดังกลาวสอดคลองกับแผนแมบทฯ นํ้า 20 ป ดานท่ี 3 การจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย  
กลยุทธท่ี 2 การปองกันนํ้าทวมชุมชนเมือง 

2.  ควรให ยผ. และเทศบาลเมืองพัทยา ปรับปรุงตัวช้ีวัดใหสอดคลองกับแผนแมบท ประเด็นท่ี 19 การ
บริหารจัดการนํ้าท้ังระบบ (แผนระดับท่ี 2) เพ่ือใหสามารถสะทอนไปสูตัวช้ีวัดในแผนระดับท่ี 2 ได 

3. กรณีเปนโครงการขนาดใหญท่ีมีวงเงินเกิน 1,000 ลานบาท ใหเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ และ กนช. ตามข้ันตอนกอนเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ 

4. ใหวิเคราะห และกําหนดแผนงานใหครอบคลุมในมิติดานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ไดแก ผังเมือง สิ่งกีดขวางทาง
นํ้า ผลกระทบจากการระบายตอพ้ืนท่ีรอบขาง คุณภาพนํ้าและสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง รวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของดวย (ทล./ทช./รฟท./คพ./จท./อปท.) 

5. ใหปรับกรอบเวลาการดําเนินงานใหอยูในกรอบเวลาแผนแมบทฯนํ้า 20 ป 
6. ให ทส. พิจารณาเพ่ิมเติมในประเด็นการจัดการพ้ืนท่ีตนนํ้า และ ชป. ในประเด็นการเก็บกักนํ้าและ 

การนํานํ้ามาใชประโยชน เพ่ือชะลอนํ้า พรอมท้ังบริหารจัดการนํ้าในอางเก็บนํ้าควบคูดวย 

 
 
 
 
-  ยผ. เทศบาลเมือง
 พัทยา 
 
 
- ทล. จท. คพ. กรม
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง รฟท. อปท. 

 
- ทส. ชป.  

 กนช. มีขอสังเกตและความเห็นเพ่ิมเติม ดังน้ี  
1. ผูแทน สงป. (ม.ร.ว. รณจักร จักรพันธ รองผูอํานวยการ สงป.) กรรมการ ใหขอสังเกตและมีความเห็นวา  

1.1 ควรมีการจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินการตามแผน โดยเฉพาะในกลุมโครงการระยะเรงดวน 
ตั้งแต พ.ศ. 2565 – 2569 ซึ่งมีวงเงินงบประมาณ 9,500 ลานบาท ขอใหเตรียมความพรอมตาง ๆ พรอมท้ัง
พ้ืนท่ีดําเนินการไวดวย 

1.2  แหลงเงินท่ีจะสนับสนุนดําเนินการในแตละระยะ ควรพิจารณาแหลงเงินอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
งบประมาณรวมดวยตามความเหมาะสม เชน เงินรายไดของเมืองพัทยา เงินกู หรือการรวมทุนระหวางภาครัฐ
และเอกชนซึ่งเปนการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership หรือ PPP)  

 
 

 ขอสั่งการประธาน :  
1. ให สทนช. รับขอสังเกตของ สงป. ไปพิจารณาดําเนินการดวย 
2. ใหเมืองพัทยาประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการตามแผนในระยะเรงดวนโดยเร็ว  
3. ใหหนวยงานดําเนินการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ คณะกรรมการลุมนํ้า และ กนช. 

 
-  สทนช. (กวค.) 
-  เมืองพัทยา 
-  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 มติท่ีประชุม :  
1. เห็นชอบแผนหลักการแกไขปญหานํ้าทวมและการระบายนํ้าพ้ืนท่ีชุมชนเมืองพัทยาและพ้ืนท่ีตอเน่ืองของ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ในระยะเรงดวน (พ.ศ. 2565-2569) ระยะกลาง (พ.ศ. 2570-2574) และระยะยาว 
(พ.ศ. 2575 ข้ึนไป) โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณรวม 26,000 ลานบาท  

2. มอบใหเมืองพัทยาและหนวยงานท่ีเก่ียวของไปดําเนินการความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและความเห็นของ กนช. และขอสั่งการของประธาน กนช. ตอไป 

 
-  ยผ. เมืองพัทยา
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4.1.2 แผนหลักการพัฒนาการใชประโยชนจากแมนํ้าโขงและลํานํ้าสาขาของแมนํ้าโขง 
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดปญหาการขาดแคลนนํ้าและปญหาอุทกภัย เน่ืองจากมีการกระจายตัวของฝน 

ท่ีไมสม่ําเสมอ ฝนท้ิงชวง โดยพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณฝนมากโดยเฉพาะริมแมนํ้าโขง ไมสามารถทําแหลงเก็บกักนํ้าขนาด
ใหญได  สทนช. และ ชป. จึงเห็นความจําเปนของการเสนอแผนหลักการพัฒนาการใชประโยชนจากแมนํ้าโขง
และลํานํ้าสาขาของแมนํ้าโขง เพ่ือวางทิศทางการพัฒนาและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งแบงเปน  
4 ระยะ ดังน้ี 

ระยะท่ี 1 การพัฒนาใชนํ้าสาขาของแมนํ้าโขง โดยการสรางประตรูะบายนํ้า (ปตร.) ในลํานํ้าสาขา โดยการ
กอสรางสถานีสูบนํ้า สูบนํ้าได 2 ทาง จากหนา ปตร./ฝาย ออกสูแมนํ้าโขงในฤดูฝน และจากแมนํ้าโขงในฤดูแลง
เขามาเติมหนา ปตร./ฝาย  

ระยะท่ี 2 การพัฒนาใชนํ้าโขงสูลุมนํ้าขางเคียง แบงเปน 2 ระยะยอย ไดแก 
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
- การพัฒนาระยะยอยท่ี 1 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติให ชป. ดําเนินโครงการ เมื่อวันท่ี 24 เม.ย. 2561 

วงเงินดําเนินการ 21,000 ลานบาท ระยะเวลา 9 ป (พ.ศ. 2561 - 2569) อยูระหวางดําเนินการกอสราง 
สามารถสงนํ้าใหกับพ้ืนท่ีชลประทานเดิม  15,000 ไร และเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานใหมอีก 300,195 ไร  

- การพัฒนาระยะยอยท่ี 2 สูบนํ้าหลากสวนเกินของลุมนํ้าหวยหลวงตอนลาง ไปชวยเหลือพ้ืนท่ีวิกฤตขาด
แคลนนํ้าในลุมนํ้าขางเคียง ไดแก ลุมนํ้าสงคราม ลุมนํ้าลําปาวตอนบน และนํ้าชี รวมพ้ืนท่ีไดรับประโยชน 
414,067 ไร กรมชลประทานไดตั้งแผนศึกษาไวในป พ.ศ. 2565 

ระยะท่ี 3 การพัฒนาใชนํ้าโขงโดยแรงโนมถวงสูพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ โครงการบริหารจัดการ
นํ้า โขง เลย ชี มูล ซึ่ง สทนช. ไดดําเนินการทบทวนระยะการพัฒนาโครงการท่ีจําเปน เหลือเพียง 4 ระยะยอย 
มีพ้ืนท่ีชลประทาน 31.71 ลานไร ระยะเวลากอสรางรวม 11.5 ป ซึ่งไมซ้ําซอนกับพ้ืนท่ีชลประทานจากการ
พัฒนาโครงการอ่ืน ๆ 

ระยะท่ี 4 การพัฒนาเข่ือนปากชม เพ่ือประโยชนในการผลิตไฟฟาพลงันํ้าและเสรมิความมั่นคงดานนํ้าแกลุม
นํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ประโยชนของแผนหลัก :  
1. ยกระดับรายไดภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการคา/บริการ รวมท้ังสิ้น 334,051.35 ลานบาท/ป, 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวรอยละ 2.16 
2. สงนํ้าใหพ้ืนท่ีชลประทานขนาดใหญโดยแรงโนมถวงประมาณ 19 ลานไร พ้ืนท่ีชลประทานแบบสูบนํ้า 

อีกกวา 12 ลานไร 
3. สงนํ้าโดยแรงโนมถวงใหพ้ืนท่ีเกษตรท่ีสูงตนนํ้า กลางนํ้า ซึ่งเปนพ้ืนท่ีสงนํ้ายาก ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีมีปญหา

ความแหงแลงขาดแคลนนํ้าซ้ําซาก และสามารถสงลงมาตั้งแตพ้ืนท่ีตนนํ้า-ปลายนํ้าได 
4. บรรเทาภัยแลงและอุทกภัยรวมกัน โดยดักนํ้าหลากจากพ้ืนท่ีภูเขาไปใชประโยชน สงใหพ้ืนท่ีตนนํ้า  

กลางนํ้าท่ีขาดแคลนนํ้า บรรเทาอุทกภัยพ้ืนท่ีราบลุมริมแมนํ้า และปริมาณนํ้าหลากสวนเกินสามารถสงตอ 
ตามแนวคลองไปลุมนํ้าขางเคียงท่ีมีความตองการใชนํ้า 

5. ลดความเสี่ยงจากสภาวะอากาศแปรปรวน  
6. เพ่ิมปริมาณนํ้าตนทุน ไดมากถึงประมาณปละ 30,000 ลานลูกบาศกเมตร โดยรับนํ้าแบบนํ้าไหล River 

runoff ไมไดเสียพ้ืนท่ีเก็บกักนํ้าแบบเข่ือนเก็บกักนํ้า 
 - คณะกรรมการลุมนํ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)/คณะกรรมการลุมนํ้าชี/คณะกรรมการลุมนํ้ามูล  

มีขอสังเกตและใหความเห็น ดังน้ี 
1. ควรยึดหลักกฎหมายใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 เรื่องการมีสวนรวม และดําเนินการ

ตามขอตกลงของกลุมประเทศลุมนํ้าโขงตอนลาง และศึกษาผลกระทบของโครงการควบคูกันไป 
2. ในกรณีท่ีจะมีการสงนํ้าผานไปยังพ้ืนท่ีท่ีมีดินเค็ม หากสงนํ้าผานพ้ืนท่ีแบบเปดอาจทําใหเกิดการแพรกระจาย

ของดินเค็มและทําใหเกิดนํ้าเค็มได ในพ้ืนท่ีลักษณะน้ีควรจะมีการสงนํ้าโดยใชระบบทอ 
3. ควรนําเสนอคณะอนุกรรมการทรัพยากรนํ้าจังหวัด และควรตั้งคณะทํางานพิจารณาการพัฒนาแหลงนํ้า 

ในประเทศ กอนนํานํ้าโขงมาใช 

 
 
  

 - คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มีมติเห็นชอบในหลักการในคราว
ประชุม ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 และมีความเห็นดังน้ี 

1. ในระยะเรงดวน ใหเนนการพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการยังชีพ ไดแก แหลงนํ้าขนาดเล็ก สระนํ้าในไรนา  
ฝายชะลอนํ้า นํ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร ระบบกระจายนํ้า การอนุรักษดินและนํ้า  

2. ให ชป. วิเคราะห และจัดทําขอเสนอแนะ รูปแบบ แนวทางในการบริหารจัดการนํ้าเชิงพ้ืนท่ี (การจัดสรรนํ้า) 
ใหสอดคลองกับปริมาณนํ้าตนทุน ความตองการใชนํ้า และชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

3. กรณีเปนโครงการขนาดใหญท่ีมีวงเงินเกิน 1,000 ลานบาท ใหเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ และ กนช. ตามข้ันตอนกอนเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ  

4. ให ชป. กปภ. ทน. และ อปท. พิจารณาวางแผนจัดหาแหลงเก็บกักนํ้าสํารอง รวมท้ังการสูบนํ้าในพ้ืนท่ี
แมนํ้าโขง สําหรับการใชนํ้าในการอุปโภค-บริโภค และภาคเกษตรในฤดูแลง 

5. ใหเรงรัดการศึกษาการใชประโยชนเข่ือนปากชม ควบคูไปกับการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวดวย โดยหารือรวมกับกระทรวงพลังงาน 

 
 
-  ชป. 
 
-  ชป. 
 
-  ชป. 
 
-  ชป./ทน./กปภ. /อปท.  
 
-  ชป. 
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6. ให ชป. รวมกับ สทนช. เรงรัดการพัฒนาระยะยอยท่ี 2 ตอเน่ืองจากการสบูนํ้าหลากสวนเกินของลุมนํ้า

หวยหลวงตอนลางไปชวยเหลือพ้ืนท่ีวิกฤตขาดแคลนนํ้าในลุมนํ้าขางเคียง ซึ่งเขาขายตองทํา EIA เน่ืองจากเปน
การผันนํ้าขามลุมนํ้า 

7. ใหเสนอรายละเอียดของผลประโยชน ผลิตภัณฑมวลรวมภูมิภาค (GRP) และ ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ในแตละระยะท่ีลงทุนดวย 

-  ชป./สทนช. (ศนท.) 
 
 
-  ชป. 

 ขอสั่งการประธาน :  
1. ให สทนช. กษ. (ชป.) และหนวยงานท่ีเก่ียวของ วางแผนการจัดทําแหลงเก็บกักนํ้าจากแมนํ้าโขง 

ไวใชในฤดูแลง หรืออาจดําเนินการเก็บกักในแหลงเก็บนํ้าขนาดใหญ เชน เข่ือนอุบลรัตน ซึ่งสามารถรองรับ
ปริมาณนํ้าไดจํานวนมาก ใหมีนํ้าเพียงพอตอการใชประโยชนครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. ให สทนช. และ ชป. ดําเนินการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการลุมนํ้าตอไป 

 
-  สทนช. (ศนท.) /ชป./
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
-  สทนช. (ศนท.)/ชป. 

 มติท่ีประชุม : 
1. เห็นชอบแผนหลักการพัฒนาการใชประโยชนจากแมนํ้าโขงและลํานํ้าสาขาของแมนํ้าโขง  
2. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไปดําเนินการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทการบรหิาร

จัดการทรัพยากรนํ้า และขอสั่งการของประธาน กนช. ตอไป 

 
 
-  สทนช. (ศนท.)/ชป./
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4.1.3 แผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุมนํ้าเจาพระยาตอนลาง 
 - กนช. ไดเห็นชอบในหลักการของแผนงานบรรเทาอุทกภัยในลุมนํ้าเจาพระยาตอนลาง 9 แผนงาน  

ตามท่ี ชป. เสนอ เมื่อคราวประชุม กนช.ครั้งท่ี 1/60 เมื่อวันท่ี 3 พ.ค. 2560 มีมติให 1) เรงปรับปรุงระบบ
ชลประทานเจาพระยาฝงตะวันออก และคลองชัยนาท-ปาสัก 2) ใหจัดลําดับความสําคัญแผนงาน 
และงบประมาณ 3) ให พม. มท. และ กษ. จัดท่ีอยูอาศัยใหผูยากจนท่ีรุกล้ําเขตคลอง  สทนช. ไดศึกษา 
และจัดลําดับความสําคัญท้ัง 9 แผนงาน พรอมกําหนด Road Map การพัฒนาไว ดังน้ี 

1. แผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุมนํ้าเจาพระยาตอนลาง 
1.1  แผนหลักประกอบดวย 9 แผนงานหลัก แบงเปน 3 กลุมไดดังน้ี 

กลุม 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าของแม นํ้าและคลองเดิม ไดแก (1) แผน 5  
เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าแมนํ้าเจาพระยา (2) แผน 8 เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าแมนํ้าทาจีน  
(3) แผน 1 ปรับปรุงระบบชลประทานเจาพระยาฝงตะวันออก และ (4) แผน 4 ปรับปรุงระบบชลประทาน 
เจาพระยาฝงตะวันตก 

กลุม 2 การบริหารจัดการพ้ืนท่ี ไดแก (1) แผน 6 การบริหารจัดการพ้ืนท่ีนอกคันก้ันนํ้า  
(2) แผน 9 พ้ืนท่ีรับนํ้านอง 

กลุม 3 การสรางคลองระบายนํ้าหลากสายใหม ไดแก (1)  แผน 7 คลองระบายนํ้าหลาก 
บางบาล-บางไทร (2) แผน 2 คลองระบายนํ้าหลากชัยนาท-ปาสัก-อาวไทย และ (3) แผน 3 คลองระบายนํ้า
ควบคูกับถนนวงแหวนรอบท่ี 3 

1.2  วิธีการดําเนินงาน (1) ทบทวนและวิเคราะหความสมบูรณของแตละแผนงาน (2) จําลอง
เหตุการณนํ้าทวมในกรณีตาง ๆ บนพ้ืนฐานแบบจําลองเดียวกัน และ (3) กําหนดเกณฑการจัดลําดับโครงการ  
โดยพิจารณา ดานวิศวกรรม ดานเศรษฐศาสตรดานเศรษฐกิจและสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการบริหารจัดการนํ้า 

1.3  ผลการจัดลําดับความสําคัญแผนงาน แบงออกเปน 2 กลุม คอื  
1) แผนงานท่ีเปนแพคเกจ มีองคประกอบยอย ๆ เปนการปรับปรุง/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 

ท่ีมีอยูเดิม ซึ่งแตละแผนงานหลักตองดําเนินการควบคูกันไป การจัดลําดับเปนการจัดในแผนยอยของแตละแผนงาน 
โดยมีเกณฑการพิจารณา ดังน้ี 

- สภาพปญหาการระบายนํ้า และความสําคัญของพ้ืนท่ี เชน เปนพ้ืนท่ีคอขวด พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
- ความตอเน่ืองของโครงขายในการระบายนํ้าจนถึงทะเล ไมสรางปญหาตอในพ้ืนท่ีทายนํ้า 

โดยดําเนินการทายนํ้ากอนท้ังการเตรียมความพรอมและการกอสราง 
- ความพรอม ไดแก การศึกษา สํารวจออกแบบ พ้ืนท่ีดําเนินการ และสิ่งแวดลอม 

 โดยแบงการดําเนินการเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะท่ี 1 (ป 64 - 66) ระยะท่ี 2 (ป 67 - 70) 
2) แผนงานกอสรางใหม 3 แผนงานหลัก ซึ่งเปนแผนงานขนาดใหญท่ีรวมถึงการปรับปรุงคลอง

เดิมและกอสรางใหม ไดแก แผน 7 คลองระบายนํ้าหลากบางบาล – บางไทร อยูระหวางดําเนินการจะแลวเสรจ็
ป 66  แผนงานท่ี 2 แผนดําเนินงานมี 2 ชวง คือชวงท่ี 1 คลองระบายนํ้าชัยนาท - ปาสัก และชวงท่ี 2  
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ท่ีรับผิดชอบ 
คลองระบายนํ้าปาสัก - อาวไทย เพ่ือรองรับนํ้าทวมท่ีรอบป 50 ป กอน และแผนงานท่ี 3 คลองระบายนํ้า
ควบคูกับถนนวงแหวนรอบท่ี 3 สามารถดําเนินการในระยะตอไปเพ่ือรองรับนํ้าทวมท่ีรอบป 100 ป 

1.4  Roadmap และวงเงิน ในภาพรวมใชเวลาดําเนินการท้ังการเตรียมความพรอมและการกอสราง 
รวมระยะเวลาดําเนินการ 13 ป (ป 60-72) วงเงินโดยประมาณจากผลการศึกษารวมคากอสรางและท่ีดิน  
จํานวนท้ังสิ้น 329,151 ลานบาท โดยป 2564 ไดงบประมาณจํานวน 5,742 ลานบาท และเปนแผนป 65 
ประมาณ 23,271 ลานบาท 

1.5 ผลการวิเคราะหพ้ืนท่ีนํ้าทวม 
      เปรียบเทียบกับเหตุการณนํ้าทวมใหญป 54 หากดําเนินการแผนหลักบรรเทาอุทกภัยในลุมนํ้า

เจาพระยาตอนลาง (ยกเวนแผน 3) จะเหลือพ้ืนท่ีนํ้าทวม 8 ลานไร โดย 54% มีความลึกนํ้านอยกวา 1 เมตร 
/ และหากดําเนินการรวมกับแผนงานในลุมนํ้าเจาพระยาตอนบน (20ป) จะเหลือพ้ืนท่ีนํ้าทวม 6.7 ลานไร 
สวนใหญกวา  63 % มีความลึกนํ้านอยกวา 1 เมตร ถาทําท้ังตอนบน-ตอนลางทุกแผน จะเหลือพ้ืนท่ีนํ้าทวม 
2.9 ลานไร โดยท่ีมีความลึกมากกวา 1 เมตรเพียง 5 แสนไร 

2.  (ราง) แนวทางการแกไขปญหาสิ่งปลูกสรางรุกล้ําเขตคลอง 
- จากการศึกษาแผนงานปรับปรุงคลองชลประทาน และปรับปรุงแมนํ้า พบสิ่งปลูกสรางรุกล้ํารวมจํานวน

ถึง 8,726 แหง (อยูในเขตปรับปรุง 3,854 แหง) ครอบคลุมพ้ืนท่ี 10 จังหวัด (จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรปราการ 
จ.นนทบุรีจ.สมุทรสาคร จ.พระนครศรีอยุธยา จ.นครปฐม จ.ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร จ.นครนายก และ  
จ.สระบุรี) 

- ชป. รวมกับ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) (พอช.) ไดรวมกันกําหนดแนวทางการแกไข
ปญหาสิ่งปลูกสรางรุกล้ําเขตคลอง ประกอบไปดวย (1) การจัดทําฐานขอมูล  (2) การสรางความรับรู เขาใจ 
ช้ีแจงความสําคัญของโครงการ (3) การบูรณาการหนวยงานในการชวยเหลือผูยากจน และ (4) การดําเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ซึ่งยังไมไดเริ่มดําเนินในพ้ืนท่ีจริง 

 คณะกรรมการลุมนํ้า มีความเห็น ดังน้ี 
1. คกก.ลุมนํ้าเจาพระยา เสนอใหมีแนวทางการแกไขปญหาการบุกรุกเขตคลอง จัดท่ีอยูใหประชาชน 

ท่ีไดรับผลกระทบ ปองกันไมใหมีการบุกรุกใหม และจัดท่ีอยูใหเหมาะสม 
2. คกก.ลุมนํ้าทาจีน เสนอใหดําเนินการแผนระบายนํ้าหลากปาสัก – อาวไทยกอน ชัยนาท - ปาสัก เพ่ือปองกัน

นํ้าทวมดานทายนํ้า และระวังการพังทลายของตลิ่งอันเน่ืองมาจากการขุดลอก  
3. คกก.ลุมนํ้าปาสัก เสนอใหมีการผันนํ้าเขาแกมลิง เพ่ือเปนนํ้าตนทุน และเปดใหผูมีสวนไดสวนเสีย 

เขาถึงขอมูลหลัก 
4. คกก.ลุมนํ้าบางปะกง เสนอใหมีหลักเกณฑการระบายนํ้าท่ีชัดเจน 

 
 
 
  
  

 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มีมติเห็นชอบในหลักการในคราว
ประชุม ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 และมีความเห็นดังน้ี 

1. ควรใชพ้ืนท่ีลุมต่ํารับนํ้านองชวยบรรเทาอุทกภัยเปนลําดับแรก โดยใชรูปแบบแนวทางการใชพ้ืนท่ีลุมต่ํา          
เปนพ้ืนท่ีรับนํ้านองและการกําหนดคาทดแทน  

2. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการตาม Roadmap แผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุมนํ้าเจาพระยา
ตอนลาง  

3. ให ชป. เรงขับเคลื่อนแผนงานคลองระบายนํ้าหลากปาสัก - อาวไทย ใหเปนไปตาม Roadmap  
4. โครงการขนาดใหญท่ีมีวงเงินเกิน 1,000 ลานบาท ใหเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ

และโครงการสําคัญและคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติตามข้ันตอนกอนเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ 
5. ใหพิจารณาความเหมาะสมระดับคันก้ันนํ้าของแมนํ้าเจาพระยาท่ีจะเปนเสนทางหลักของการระบายนํ้า

ออกสูทะเล และปองกันระดับนํ้าทะเลสูงข้ึนในอนาคต 
6. แผนงานพ้ืนท่ีรับนํ้านอง ควรมีการพิจารณาการอนุรักษพ้ืนท่ีชุมนํ้าในพ้ืนท่ีลุมต่ํารับนํ้านอง และแผนการ

ใชท่ีดิน เพ่ือปองกันไมใหมีการใชประโยชนในพ้ืนท่ีรับนํ้า  
7. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาการกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน ใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาระดับ

พ้ืนท่ีดวย 
8. ให ชป. มท. พอช. และ จท. เปนเจาภาพ และบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการ

แกไขปญหาสิ่งปลูกสรางรุกล้ําเขตคลอง ใหเกิดความชัดเจน 
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วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
 ขอสั่งการประธาน :  ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามความเห็นของอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ

ลุมนํ้าตอไป 
 

 มติท่ีประชุม : 
1. เห็นชอบแผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุมนํ้าเจาพระยาตอนลาง  จํานวน 9 แผนงานหลัก ประกอบดวย 

10 หนวยงาน  ระยะ เวลาดํ า เ นินการ 13 ป  (2560-2572) กรอบวง เ งิน  329,151 ล านบาท  
และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไปดําเนินการตามขอสั่งการของประธาน กนช. ตอไป 

 
 
2. มอบหมายให ชป. มท. สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) (พอช.) และ จท. เปนเจาภาพ 

บูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ หาแนวทางการแกไขปญหาสิ่งปลูกสรางรุกล้ําเขตคลองใหเกิดความ
ชัดเจน  

 
- กษ. (ชป.)  
- มท. (ยผ. สถ. ปภ. 
กทม. รฟท.) 

- คค.(จท. ทล. กรมทาง
หลวงชนบท)  

- พม. (พอช.) 
-  ชป. มท. พอช. จท. 

4.1.4 โครงการเพ่ือการพัฒนาป 2564 ของการประปาสวนภูมภิาค 
 - การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) มีภารกิจในการจัดหานํ้าประปาท่ีมีคุณภาพใหกับประชาชนท่ัวประเทศ 

ยกเวนกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ท้ังน้ี กปภ. ประสบปญหาในดานการผลิต
และการจายนํ้าท่ีแตกตางกันออกไป ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบผลิต เชน ปญหาการขาดแคลนนํ้าดิบ ระบบผลติ
ชํารุดเสียหาย กําลังการผลิตนํ้าประปาไมเพียงพอ เริ่มไมเพียงพอ หรือมีแนวโนมวาจะไมเพียงพอตอความตองการ
ของผูใชนํ้า และปญหาในระบบจายนํ้า เชน ระบบจายนํ้าไมมปีระสทิธิภาพ สาเหตุมาจากทอสงและทอจายนํ้า 
มีขนาดเล็กเกินไป ไมสามารถรองรับความตองการได หรือทอเกาหมดอายุการใชงาน จําเปนตองทําการปรับปรุง
ระบบทอ ซึ่งโครงการท่ีเสนอท้ัง 19 โครงการน้ีกําลังประสบปญหาดังกลาวทําใหไมสามารถใหบริการ 
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน กปภ. จึงไดจัดทําโครงการเพ่ือการพัฒนา ป 2564 

- วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบสงนํ้า และระบบจายนํ้าประปาในพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหา  

ใหสามารถบริการนํ้าประปาแกประชาชนไดเพ่ิมข้ึนในอีก 10 ป ขางหนาอยางพอเพียง 
2. เพ่ือกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยเฉพาะศูนยกลางความเจริญของทองถ่ินและสงเสริม

สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานของประชาชนใหดียิ่งข้ึน 
3. เพ่ือบริหารจัดการลดนํ้าสูญเสียในระบบผลิตจายใหเปนไปตามเปาหมาย และใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- เปาหมายของโครงการ 

- การลงทุนโครงการเพ่ือการพัฒนาป 2564 จํานวน 19 โครงการ วงเงินรวม 6,164.9450 ลานบาท 
เมื่อโครงการกอสรางแลวเสร็จ จะมีกําลังการผลิตเพ่ิมข้ึนอีก 143,136 ลบ.ม./วัน และสามารถบริการ 
ใหแกผูใชนํ้าเพ่ิมข้ึนอีก 104,800 ราย (ประมาณ  243,852 คน) ประกอบดวย 

1. แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาทุงสง วงเงินรวม 403.6420 ลานบาท ใชแหลง
นํ้าดิบจากคลองทาเลา 

2. แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเชียงราย วงเงินรวม 770.4910 ลานบาท  
ใชแหลงนํ้าดิบจากแมนํ้ากก 

3. แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขานครพนม วงเงินรวม 390.5550 ลานบาท  
ใชแหลงนํ้าดิบจากแมนํ้าโขง 

4. แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาปกธงชัย-โชคชัย วงเงินรวม 1358.1900 ลานบาท 
ใชแหลงนํ้าดิบจากอางเก็บนํ้าลําสําลาย  

5. แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเชียงคาน วงเงินรวม 83.6670 ลานบาท  
ใชแหลงนํ้าดิบจากแมนํ้าโขง 

6. แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาแพร - เดนชัย (สูงเมน) วงเงินรวม 368.3030 
ลานบาท ใชแหลงนํ้าดิบจากแมนํ้ายม 

7. แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาโพนทอง วงเงินรวม 219.1090 ลานบาท  
ใชแหลงนํ้าดิบจากลํานํ้าปาว อางเก็บนํ้าแหลมพยอม และแมนํ้าชี 
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หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
8. แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขากบินทรบุรี วงเงินรวม 175.8490 ลานบาท  

ใชแหลงนํ้าดิบจากคลองพระปรง 
9. แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาบําเหน็จณรงค วงเงินรวม 360.0100 ลานบาท 

ใชแหลงนํ้าดิบจากอางเก็บนํ้าอางเก็บนํ้าลําคันฉู และอางเก็บนํ้าวังคก 
10. แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาบานดุง - (เพ็ญ-บานธาตุ) - (บานมวง) วงเงิน

รวม 214.5270 ลานบาท ใชแหลงนํ้าดิบจากอางเก็บนํ้าหนองศรีเจริญ  
และอางเก็บนํ้าหวยไร 
11. แผนงานโครงการกอสรางปรับปรงุขยาย กปภ.สาขาบานผือ - (กลางใหญ) - (นํ้าโสม) - (กุดจับ)วงเงิน

รวม 121.0100 ลานบาท ใชแหลงนํ้าดิบจากอางเก็บนํ้าหนองงาม อางเก็บนํ้าหวยทรง และอางเก็บนํ้าหนองทุงมน 
12. แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาปากพนังวงเงินรวม 561.7430 ลานบาท  

ใชแหลงนํ้าดิบจากแมนํ้าปากพนัง 
13. แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาชัยบาดาล-(สระโบสถ) วงเงินรวม  351.9880 

ลานบาท ใชแหลงนํ้าดิบจากอางเก็บนํ้าซับตะเคียน และแมนํ้าปาสัก 
14. แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาศรีเชียงใหม วงเงินรวม 193.0860 ลานบาท 

ใชแหลงนํ้าดิบจากแมนํ้าโขง 
15. แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเกาะพะงัน วงเงินรวม 86.4770 ลานบาท  

ใชแหลงนํ้าดิบจากคลองใกลวัดนอก คลองเหมืองชัย คลองบานคาย และบอนํ้าตื้นนํ้าตกธารประเวศ 
16. แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาชุมพร วงเงินรวม 308.7530 ลานบาท  

ไมมีการใชนํ้าดิบเพ่ิม 
17. แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงกิจการประปา อปท. กปภ.สาขามหาชนะชัย (ทต.คอวัง)  

วงเงินรวม 83.5130 ลานบาท รับนํ้าประปาจาก ใชแหลงนํ้าดิบจากแมนํ้าชี 
18. แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงกิจการประปา อปท. กปภ.สาขาบานฉาง (ทต.มะขามคู)  

วงเงินรวม 82.9630 ลานบาท รับนํ้าประปาจาก กปภ.สาขาบานฉาง 
19. แผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงกิจการประปา อปท. กปภ.สาขาพนมสารคาม (ทต.เขาหินซอน) 

วงเงินรวม 31.0690 ลานบาท รับนํ้าประปาจาก กปภ.สาขาพนมสารคาม 
-โครงการดังกลาวจะมีการกอสรางวางทอสงนํ้า ทอจายนํ้า และทอบริการขนาดตาง ๆ เพ่ือเปลี่ยนทดแทน

ทอเกา และวางทอใหมในเขตจายนํ้าตาง ๆ และพ้ืนท่ีขางเคียง รวมความยาวท้ังสิ้นประมาณ 2,177.620 
กิโลเมตร  ทําใหระบบสามารถผลิตนํ้าประปาไดเพ่ิมข้ึนอีก 143,136 ลบ.ม./วัน ประกอบดวยการกอสราง
ระบบสูบนํ้าแรงต่ํา-แรงสูง โรงกรองนํ้า ระบบจายสารเคมี ถังนํ้าใส และหอถังสูง นอกจากน้ีบางโครงการจะมี
การวางทอสงนํ้าดิบเพ่ิม บริหารจัดการลดอัตรานํ้าสูญเสียในระบบผลิตจาย 

 - คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มีมติเห็นชอบในหลักการในคราว
ประชุม ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 และมีความเห็นดังน้ี 

1. แผนดังกลาวสอดคลองกับแผนแมบทฯ นํ้า 20 ป ดานท่ี 1 การจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค กลยุทธท่ี 1.2 
พัฒนาระบบประปาเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  

2. ให กปภ. พิจารณาดําเนินการเพ่ิมเติมในประเด็นการขออนุญาตใชแหลงนํ้าดิบ ดังน้ี 
2.1 ดําเนินการขออนุญาตแลวเสร็จ ใหเตรียมความพรอมเพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ประจําป ตอไป   
2.2 อยูระหวางการขออนุญาตใชแหลงนํ้าดิบ ใหเรงรัดประสานกับหนวยงานเจาของแหลงนํ้า                               

เพ่ือวิเคราะหความเพียงพอ และปริมาณนํ้าท่ีจัดสรรได รวมท้ังดําเนินการตามข้ันตอนการขออนุญาตใหแลว
เสร็จ หากดําเนินการไมแลวเสร็จให กปภ. เสนอเพ่ือรับการจัดสรรงบประมาณในปถัดไป  

2.3 ใชแหลงนํ้าดิบจากแหลงนํ้าธรรมชาติ ให กปภ. เสนอคณะอนุกรรมการทรัพยากรนํ้าจังหวัด  
และคณะกรรมการลุมนํ้าเพ่ือรับทราบดวย เพ่ือใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 มาตรา 35 (3)                                        
และตองมีการจัดหาแหลงนํ้าสํารองเพ่ือรองรับปท่ีแลงดวย 

3. ให กปภ. จัดเตรียมมาตรการรองรับในกรณีปท่ีแลง เชน การจัดหาแหลงนํ้าสํารองการกําหนดโควตา 
การใชนํ้า มาตรการประหยัดนํ้า 
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4. ให กปภ. จัดทําแผนหลัก และแผนปฏิบัติการในระยะยาว พ.ศ. 2565 - 2580 หรืออยางนอย 3 ป  

ใหแลวเสร็จกอนแลวจึงเสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอไป 
5. กรณีเปนโครงการขนาดใหญท่ีมีวงเงินเกิน 1,000 ลานบาท ใหเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

โครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญและคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติตามข้ันตอนกอนเสนอขอรับ
สนับสนุนงบประมาณ 

6. ให กปภ. พิจารณาใชเงินรายไดของหนวยงานในการลงทุนเปนอันดับแรกกอน เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณประจําป 

7. ให กปภ. ทบทวนวงเงินโครงการประปาสาขาศรีเชียงใหม จ.หนองคาย เน่ืองจากวงเงินท่ีเสนอตอ สศช. 
ต่ํากวาท่ีเสนอคณะอนุกรรมการฯ โดยใหเสนอ สศช. พิจารณาดําเนินการตามระเบียบตอไป 

 ฝายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. โครงการดังกลาวสอดคลองกับแผนแมบทการบรหิารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป ดานท่ี 1 การจัดการนํ้า

อุปโภค บริโภค 
2. ให กปภ. ตองจัดทําแผนแหลงนํ้าสํารองไวดวย หากแหลงนํ้าดิบไมเพียงพอ 
3. โครงการท่ีมีวงเงินงบประมาณเกิน 1,000 ลานบาท ตองเสนอ กนช. ใหความเห็นชอบกอนเสนอ

คณะรัฐมนตร ี

 

 กนช. มีความเห็น เพ่ิมเติม ดังน้ี  
ผูแทน สศช. (นายวิชญายุทธ บุญชิต รองเลขา สศช.) ใหความเห็นวา กปภ. ควรตรวจสอบตัวเลขงบประมาณ

อีกครั้ง เน่ืองจากมีความแตกตางกันอยู โดยขอให กปภ. ดําเนินการตามระเบียบข้ันตอนใหถูกตองตอไป 

 

 ขอสั่งการประธาน :  ให กปภ. ดําเนินการตามความเห็นของ สศช.  
 มติท่ีประชุม : 

1. เห็นชอบโครงการเพ่ือการพัฒนาป 2564 ของ กปภ. จํานวน 19 โครงการ วงเงินรวม 6,164.9450 
ลานบาท และให กปภ. เสนอสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
ตามระเบียบกอนเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอความเห็นชอบโครงการตอไป 

2. ให กปภ. ไปดําเนินการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า  ความเห็นของ กนช. และขอสั่งการของประธาน กนช. ตอไป  

 
-  กปภ. 

๔.๒ โครงการขนาดใหญท่ีมีความพรอมเสนอขอต้ังงบประมาณป พ.ศ. 2565 
 โครงการอางเก็บนํ้าบานหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 - ชป. ไดวางแผนการขับเคลื่อนโครงการอางเก็บนํ้าคลองระบมตอนลาง ท้ังสิ้นจํานวน 3 แหง จะสามารถเพ่ิม

ปริมาณนํ้าตนทุนของลุมนํ้าทาลาดได 61.70 ลาน ลบ.ม. ประกอบดวย อางเก็บนํ้าหวยกรอกเคียน ความจุ 
19.20 ลาน ลบ.ม. (64-67) อางเก็บนํ้าบานหนองกระทิง ความจุ 15.00 ลาน ลบ.ม. และอางเก็บนํ้า 
คลองกะพง ความจุ 27.50 ลาน ลบ.ม. ใหสําเร็จลุลวงตามแผนพัฒนาแหลงนํ้าภายใตโครงการพัฒนาแหลงนํ้า
และการจัดการทรัพยากรนํ้ารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ป 2563 – 2580 เพ่ือแกไขปญหา 
ดานนํ้า และขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยดําเนินการโครงการอางเก็บนํ้าบานหนองกระทิง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือจัดหาแหลงเก็บกักนํ้าตนทุนในชวงฤดูฝนใชสําหรับพ้ืนท่ีชลประทานในฤดูฝน 10,000 ไร 
และในฤดูแลง 3,000 ไร การอุปโภค – บริโภค การเลี้ยงสัตว การแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้าและการประมงนํ้าจืด 
รักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในการเสริมศักยภาพการผลักดันนํ้าเค็มในแมนํ้าบางปะกง รวมท้ังเปนการเพ่ิม
รายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน และสนับสนุนกิจกรรม
ตาง ๆ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แผนงานโครงการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568) 
วงเงินงบประมาณโครงการท้ังสิ้น 1,370 ลานบาท (คาสิ่งกอสราง 550 ลานบาท , คาชดเชยท่ีดิน 800 ลาน
บาท คาแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIMP) 20 ลานบาท) 

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร : EIRR 10.14%, NPV 50.80 ลานบาท, B/C Ratio 1.11 
สถานภาพโครงการ : ไดศึกษาความเหมาะสมของโครงการ แลวเสร็จป 2540 (ทบทวนเศรษฐศาสตรเสร็จ 

พฤศจิกายน 2563) สํารวจ-ออกแบบ แลวเสร็จป 2545 (ทบทวนแบบแลวเสร็จ ตุลาคม 2563) มีการจัดหา
ท่ีดิน โดยอยูระหวางดําเนินการขออนุญาตใชพ้ืนท่ี สปก. และจะดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคา
คาทดแทนทรัพยสิน ในการจายคาทดแทนตอไป โดยราคาท่ีใชประเมินนํามาจากการประเมินราคาคาทดแทน
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ทรัพยสินของอางเก็บนํ้าท่ีอยูบริเวณใกลเคียง รวมท้ังตรวจสอบทรัพยสินและจัดทําบัญชีทดแทนทรัพยสิน  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ท้ังน้ี โครงการดังกลาวผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการลุมนํ้าบางปะกงและคณะอนุกรรมการทรัพยากร
นํ้าจังหวัดฉะเชิงเทราแลว 

 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ มีมติเห็นชอบและมีความเห็น ดังน้ี 
1. ให ชป. เตรียมความพรอมดานท่ีดิน และเริ่มดําเนินการจายคาชดเชยท่ีดินหัวงานในป 2565  

และใหเตรียมความพรอมดานวิศวกรรมของระบบสงนํ้าใหสามารถตั้งงบประมาณไดในป 2568  
2. ให ชป. กําหนดแผนการบริหารจัดการนํ้าของแตละภาคสวนใหชัดเจน 

 
 
 

 มติท่ีประชุม :  
1. เห็นชอบโครงการอางเก็บบานหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 1,370  

ลานบาท ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ป 2565 - 2568) และใหดําเนินการตามระเบียบและกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของตอไป              

2. ให ชป. ดําเนินการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ 

 
- ชป. 

4.3 รางแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรนํ้า ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 - กนช. มีมติในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 22 ก.ค. 2563 เห็นชอบแนวทางการจัดทําแผนปฏบัิติ

การดานทรัพยากรนํ้า ตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรนํ้า คือ แผนปฏิบัติการของหนวยงานของรัฐและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีเก่ียวกับทรัพยากรนํ้าและแผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรนํ้าใหเสนอคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรนํ้าจังหวัด คณะกรรมการลุมนํ้า และ กนช. พิจารณาเห็นชอบ ตามลําดับ รวมท้ังเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณากอนการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจําปตอสํานักงบประมาณ 

- ตามแนวทางฯ ขางตน สทนช. รวบรวมแผนงานดานนํ้าจากหนวยงานและจากพ้ืนท่ี รวม 86,219 รายการ 
วงเงิน 829,294 ลานบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาความครบถวนของขอมูล (ความพรอม ความซ้ําซอนโครงการ  
และโครงการท่ีเขาขายภารกิจถายโอน โครงการไมเก่ียวกับนํ้า) จะเหลือแผนงานท่ีผานการกลั่นกรองในเบ้ืองตน 
จํานวน 46,887 รายการ วงเงิน 435,405.6131 ลานบาท  

จากแผนงานท้ังหมด สทนช. ไดกําหนดหลักเกณฑการจัดลําดับความสําคัญแผนงาน/โครงการ ดังน้ี 
1. โครงการพระราชดําริและโครงการตามนโยบาย 
2. ดานการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ี ท่ีตองมีการกระจายท่ัวถึงเปนพ้ืนท่ีท่ีจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหา 

และสอดคลองกับพ้ืนท่ี Area Based 
3. สอดคลองตามเปาหมายแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป 

 
 
 
 

 ฝายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. (ราง) แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรนํ้า ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สอดคลองกับแผนแมบท 

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป  
2. แผนงานจากพ้ืนท่ีท่ีมีขอมูลไมครบถวนท้ังจังหวัด จํานวน 19 จังหวัด เสนอใหจังหวัดปรับปรุงเพ่ิมเติม

ขอมูลใหครบถวน และใหเสนอประธาน กนช. พิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง  
3. ใหหนวยงานเสนอเพ่ิมเติมโครงการสําคัญและโครงการนโยบายท่ีตองดําเนินการในป 2565  

ให สทนช. ภายในวันท่ี 4 ม.ค. 64 
4. ภายหลังการจัดลําดับความสําคัญแลว ใหเสนอประธาน กนช. พิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง 

 

 ขอสั่งการประธาน : 
1. ใหทุกหนวยงานใหความสําคัญกับแผนงานดานนํ้า และใหเสนอ กนช. ตามข้ันตอนการจัดทําแผน 

กอนเสนอขอตั้งงบประมาณ 
3. สําหรับหนวยงานท่ีตองไปทําขอมูลเพ่ิมเติม ใหเรงนํามาเสนอ สทนช. ภายในวันท่ี 4 ม.ค. 2564 น้ี 

 
-  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
-  สทนช. (กวค.)/
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 มติท่ีประชุม :  
1. ใหความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรนํ้า ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 

46,887 รายการ วงเงิน 435,405.6131 ลานบาทและหลักเกณฑการจัดลําดับความสําคัญแผนงาน/โครงการ 
2. ให สทนช. เสนอ (ราง) แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรนํ้าประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอ

คณะรัฐมนตรตีามข้ันตอนตอไป 

 
 
 
-  สทนช. (กวค.) 
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
3. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามความคิดเห็นของฝายเลขานุการ กนช.และขอสั่งการของประธาน 

กนช. ตอไป 
-  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4.4 การกําหนดรูปแบบ และแนวทางการใชพ้ืนท่ีลุมตํ่าเปนพ้ืนท่ีรับนํ้านอง 
 - คณะอนุกรรมการกําหนดรูปแบบและแนวทางการใชพ้ืนท่ีลุมต่ําเปนพ้ืนท่ีรับนํ้านอง มีการประชุมท้ังหมด  

3 ครั้ง ซึ่งมีประเด็นสําคัญ ดังน้ี  
1. ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบรูปแบบ 

การใชพ้ืนท่ีลุมต่ําเปนพ้ืนท่ีรับนํ้านอง 3 รูปแบบ ไดแก 1) ใชเก็บกักนํ้าแบบถาวร (เก็บนํ้าไวชวงฤดูแลง)  
2) ใชเก็บกักนํ้าแบบช่ัวคราว (เก็บนํ้าหลังเก็บเก่ียว) และ 3) ใชเปนทางนํ้าผาน (ชวงนํ้าหลาก) โดยแตละรูปแบบ
กําหนดใหสามารถเลือกใชวิธีในการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมต่ํา ไดท้ังหมด 3 วิธี คือ กอสรางทํานบดินใหม ปรับปรุง
โครงสรางเดิม และกอสรางอาคารควบคุมบังคับนํ้า 

2. ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2563 ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบแนวทาง 
และข้ันตอนการดําเนินงานการใชพ้ืนท่ีลุมต่ําเปนพ้ืนท่ีรับนํ้านอง ดังน้ี  

1) แนวทางการใชพ้ืนท่ีลุมต่ําเปนพ้ืนท่ีรับนํ้านอง กําหนดเปน 2 กรณี คือ (1) กรณีท่ีเปนพ้ืนท่ีลุมต่ํา 
รับนํ้านองแบบใชเก็บกักนํ้าแบบถาวร (เก็บนํ้าไวชวงฤดูแลง) โดยหากเปนท่ีดินมีเอกสารสิทธิ ใหดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 (2) กรณีท่ีเปนพ้ืนท่ีลุมต่ํา
รับนํ้านองแบบใชเก็บกักนํ้าแบบช่ัวคราว (เก็บนํ้าหลังเก็บเก่ียว) และกรณีใชเปนทางนํ้าผาน (ชวงนํ้าหลาก)  
ท้ังท่ีเปนท่ีดินสาธารณะของรัฐและท่ีเปนท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า 
พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 61 และมาตรา 64 ภายในกรอบของแผนปองกันและแกไขภาวะนํ้าแลงและภาวะนํ้าทวม 
หรือท้ังสองแผนควบคู กันแลวแตกรณี (ซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมการลุมนํ้าพรอมท้ังนําเสนอตอ กนช.  
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ) ซึ่งตามแผนดังกลาวจะกําหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
ภาวะนํ้าทวม 

2) ข้ันตอนการดําเนินงานการใชพ้ืนท่ีลุมต่ําเปนพ้ืนท่ีรับนํ้านอง ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ไดแก  
(1) จัดทําบัญชีพ้ืนท่ีลุมต่ําท่ีจะใชเปนพ้ืนท่ีรับนํ้านอง  (2) คัดเลือกพ้ืนท่ีลุมต่ํา ไดแก พ้ืนท่ีลุมต่ํานํารอง  
และพ้ืนท่ีลุมต่ําอ่ืน ๆ (3) กําหนดรูปแบบ/วิธีการพัฒนาโครงการ  (4) ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
โดยการมีสวนรวม  (5) ปรับแกรูปแบบ/วิธีการพัฒนาโครงการตามผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   
(6) กําหนดวิธีการบริหารการใชพ้ืนท่ีลุมต่ําเปนพ้ืนท่ีรับนํ้านอง และแนวทางการดําเนินการใชพ้ืนท่ีลุมต่ําเปน
พ้ืนท่ีรับนํ้านอง (7) ขับเคลื่อนโครงการ (สํารวจ/ออกแบบ/กอสราง) 

3. ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 27 ต.ค. 2563 ไดติดตามความกาวหนาท่ีมอบหมายให ชป. 
และ ทน. ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําบัญชีพ้ืนท่ีลุมต่ําเปนพ้ืนท่ีรับนํ้านอง ซึ่ง ชป. และ ทน. ไดดําเนินการ
จัดทําบัญชีพ้ืนท่ีลุมต่ําเปนพ้ืนท่ีรับนํ้านอง เรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี 17 พ.ย. 2563 สรุปไดจํานวน 174 พ้ืนท่ี 
ขนาดพ้ืนท่ีเก็บนํ้ารวม 2,323,208 ไร แบงเปน ลุมนํ้าเจาพระยา 12 พ้ืนท่ี ลุมนํ้ายม 2 พ้ืนท่ี ลุมนํ้าบางปะกง 
1 พ้ืนท่ี ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 82 พ้ืนท่ี ลุมนํ้าชี 41 พ้ืนท่ี และลุมนํ้ามูล 36 พ้ืนท่ี 

 

 คณะอนุกรรมการกําหนดรูปแบบและแนวทางการใชพ้ืนท่ีลุมตํ่าเปนพ้ืนท่ีรับนํ้านอง มีความเห็น ดังน้ี  
1. ให ชป. และ ทน. ขับเคลื่อนงานดานการสํารวจ ออกแบบ การใชพ้ืนท่ีลุมต่ําเปนพ้ืนท่ีรับนํ้านอง โดยให

ดําเนินการตามข้ันตอนการดําเนินงานการใชพ้ืนท่ีลุมต่ําเปนพ้ืนท่ีรับนํ้านองโดยเร็ว 
2. ใหกระทรวงการคลังกําหนดหลักเกณฑและหรือวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดคาทดแทนการใชพ้ืนท่ีลุมต่ํา

เปนพ้ืนท่ีรับนํ้านองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 และวันท่ี 10 ก.ย. 2562 

 
- ชป./ทน. 
 
 

 หนวยงานท่ีเกี่ยวของมีความเห็นเพ่ิมเติม ดังน้ี  
ผูแทนกระทรวงการคลัง (นายยรรยง ราชานนท นิติกรเช่ียวชาญ) ใหความเห็นวา การกําหนดคาใชจาย

หรือคาตอบแทนท่ีตองใชเงิบงบประมาณแผนดินตองเปนไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. 2561 ซึ่งกําหนดใหหนวยงานเจาของเรื่องเปนผูดําเนินการ จึงเห็นควรให สทนช. และหนวยงานท่ีมี
ภารกิจเก่ียวของแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ีและเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป โดยกระทรวงการคลังยินดีสงผูแทนเขารวมเปนคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานดังกลาว 

 
กค.  

 ขอสั่งการประธาน : 
1. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และขอเสนอใน กนช. ตอไป 
2. ให สทนช. ดูพ้ืนท่ีเก็บกักนํ้า อยาใหกระทบกับท่ีทํากินของประชาชนดวย 

 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- สทนช. (กบน.) 
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 มติท่ีประชุม :  

1. เห็นชอบบัญชีพ้ืนท่ีลุมต่ําเปนพ้ืนท่ีรับนํ้านอง 
2. ใหคณะอนุกรรมการกําหนดรูปแบบและแนวทางการใชพ้ืนท่ีลุมต่ําเปนพ้ืนท่ีรับนํ้านองจัดทําแผนหลักการ

ดําเนินงานใหเปนรูปธรรม โดยกําหนดหนวยดําเนินการและจัดทําโครงการนํารองใหแลวเสร็จกอนฤดูฝน  
ป 2564 

 
3. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงมหาดไทย รวมกับ สทนช. กําหนดหลักเกณฑและ/หรือ 

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดคาทดแทนการใชพ้ืนท่ีลุมต่ําเปนพ้ืนท่ีรับนํ้านองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 
และวันท่ี 10 ก.ย. 2562 ใหแลวเสร็จกอนฤดูฝน ป 2564 และเสนอคณะรัฐมนตรตีอไป 

4. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไปดําเนินการตามความเห็นของผูแทนกระทรวงการคลัง คณะอนุกรรมการกําหนด
รูปแบบและแนวทางการใชพ้ืนท่ีลุมต่ําเปนพ้ืนท่ีรับนํ้านอง และขอสั่งการของประธาน กนช. ตอไป 

 
- สทนช. (กบน.) 
- มท.(ทด.ปภ. สถ.) 
- กษ. (ชป.) 
- ทส.(ทน. ทบ. ปม. อส. ) 
- คค. (จท)   
- กษ. มท.  

สทนช. (กบน.) 
 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4.5 รางระเบียบและประกาศคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ จํานวน 6 ฉบับ ท่ีผานการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
รางกฎหมายและอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 5 

 - สืบเน่ืองจากการประชุม กนช.ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 12 ก.ย. 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการ และ 
ครม. เห็นชอบเมื่อ 29 ต.ค. 2562 เรื่องรางระเบียบและประกาศท่ีออกโดย กนช. จํานวน 6 ฉบับ 

- สทนช. เสนอ สลค. และ สลค.ไดสงรางใหคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 5 (คกอ. 5) ตรวจพิจารณาเมื่อวันท่ี 6 ก.พ. 2563 โดย คกอ. 5 มีการแกไขเพ่ิมเติมช่ือ
ราง คําปรารภ บทอาศัยอํานาจ ความสอดคลองเช่ือมโยงระหวางระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวของ และมีการ
แกไขเพ่ิมเติมถอยคําเพ่ือใหเปนไปตามรูปแบบการรางกฎหมาย พรอมท้ังมีความเห็นและขอสังเกตในภาพรวม
เพ่ิมเติม และรางระเบียบและประกาศ จํานวน 6 ฉบับ มีการแกไขสาระสําคัญตางไปจากท่ี กนช. ไดใหความ
เห็นชอบไว ไดแก 

1. รางท่ี 1 แกไขความหมายของการบริหารทรัพยากรนํ้า โดยใหเพ่ิมเติม “การดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ 
ท่ีเก่ียวกับการใช 

2. รางท่ี 2 การปรับปรุงแกไขช่ือรางใหกระชับ 
3. รางท่ี 3 การปรับถอยคําใหสอดคลองกับหมวดท่ี 4 ตามมาตรา 40  
4. รางท่ี 4 การแกไขขอความใหสอดคลองกับมาตรา 20 
5  รางท่ี 5 การเพ่ิมคําปรารภกอนเขาสูการประกาศ 
6. รางท่ี 6 การตัดขอความออก และเพ่ิมเติมในขอความถัดไป 

 

 ขอสั่งการประธาน : ใหนําเสนอประธาน กนช. ลงนามตอไป - สทนช. (กกม.) 
 มติท่ีประชุม : เห็นชอบรางระเบียบและประกาศคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ จํานวน 6 ฉบับ ท่ีผาน

การตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 5 
(คกอ.5) และใหนําเสนอประธาน กนช. ลงนามตอไป 

- สทนช. (กกม.) 

4.6 รางรายงาน Country Survey Instrument for SDG Indicator 6.5.1 และราง Reporting SDG Indicator 6.5.2 เสนอองคการ
สหประชาชาติ 

 -  มติ  ครม .  24 มี . ค .2563 เห็นชอบการปรับปรุ งองคประกอบของ กพย .  โดย เ พ่ิม  ลทช . 
เปนองคประกอบ เน่ืองจาก สทนช. เปนหนวยหลักดานนโยบายในการประสานงานการบริหารจัดการนํ้ากับ
องคการนานาชาติ องคกรระหวางประเทศ ความรวมมือทวิภาคีและพหุภาคี และเห็นชอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในระยะตอไป โดยบูรณาการเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับ 2) และแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป (แผนระดับ 3)  

- มติ กพย. 1/2563 วันท่ี 14 ก.ย. 2563 เหน็ชอบมอบหนวยงานใหขับเคลื่อนและรายงานผล 
1. สทนช.รับผิดชอบและประสานงานหลกัเปาหมาย SDG 6 และเปาหมายยอย (SDG Targets) SDG 6.4 

, SDG 6.5 , SDG 6.a 
2. มท.รับผิดชอบเปาหมายยอย SDG 6.1 , SDG 6.2 , SDG 6.b 
3. ทส.รับผิดชอบเปาหมายยอย SDG 6.3 , SDG 6.6 

- ผลการรายงาน Sustainable Development Report 2018-2020 เปาหมายท่ี 6 ประเทศไทยไดคะแนน
ลดลงเน่ืองจากเพ่ิมตัวช้ีวัดการจัดการนํ้าเสียจากกิจกรรมของมนุษยท่ีไดรับการบําบัด 
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ป ผลคะแนนเฉลี่ย ระดับ แนวโนม 
2018 94.82 ดีมาก บรรลุเปาหมาย ตองติดตามหรอืรกัษาความสําเร็จ 
2019 78.72 พอใช คืบหนาเพียงพอ ท่ีจะบรรลุเปาหมายฯ หรือสูงกวา

เปาหมาย 
2020 76.92 พอใช คืบหนาเพียงพอ ท่ีจะบรรลุเปาหมายฯ หรือสูงกวา

เปาหมาย 
- ประเทศไทยจัดทําขอมูลคา Baseline ของประเทศตามตัวช้ีวัดสากลของ SDG 6 ท้ังหมดและพารามิเตอร/

ตัวแปรทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญอ่ืน ๆ (SDG 6 Data Portal) ครั้งลาสุดในป 2017 และ 
UNDP กําหนดใหปรับ Baseline ของประเทศ ผลงานจะเผยแพรใน SDG 6 Data Portal ป 2020 

- สทนช.ไดรับการประสานจาก UN - WATER ใหติดตามความกาวหนาการดําเนินการขับเคลื่อนเปาหมาย 
6.5 โดยขอใหจัดทํารายงานความกาวหนาตัวช้ีวัด SDG 6.5.1 และจาก UNCESO และ UNECE ผานทาง กต. 
ขอใหจัดทํารายงานฯ ตัวช้ีวัด SDG 6.5.2  

- สทนช. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดานนํ้า เลขานุการคณะกรรมการลุมนํ้า และผูมีสวนไดเสีย จัดทําราง
รายงาน Country Survey Instrument for SDG Indicator 6.5.1 และราง Reporting SDG Indicator 6.5.2 
ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และตามแบบฟอรมสํารวจท่ีกําหนด โดยเสนอใหคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธาน  
ไดมีมติในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 17 ก.ค.63 ใหความเห็นชอบในหลักการของรางรายงานท้ัง 
2 ฉบับ และใหเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) ตอไป ซึ่ง สทนช.จัดสงรายงานท้ัง 2 ฉบับ ให 
กพย. พิจารณาตอไป 

- สศช.ในฐานะฝายเลขานุการ กพย. ไดแจงวา สทนช.อาจพิจารณาใชมติคณะอนุกรรมการดังกลาว ซึ่งเปน
คณะอนุกรรมการระดับชาติในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ ในการจัดสงเอกสารรางรายงานฯ  
ไดโดยตรง และ สศช.จะนําเรื่องดังกลาว เสนอตอคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ภายใต กพย. เพ่ือรับทราบในโอกาสตอไป 

- สรุปสาระสําคัญของรางรายงาน ดังน้ี 
(1) ราง Country Survey Instrument for SDG 6.5.1 ใชกลไกกลุมผูมีสวนไดเสียรวมประเมิน ไดแก 

หนวยงานรัฐ คณะกรรมการลุมนํ้า และผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ ประเด็นขอคําถาม 4 สวนหลัก และรายละเอียด
ภาคผนวก ซึ่งสามารถสรุปคะแนน ดังน้ี 

หัวขอหลัก คะแนนเฉลี่ย ระดับ 

1) สภาวะแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวย 60 ปานกลาง - สูง 
2) กลไกเชิงสถาบันและการมีสวนรวม 59 ปานกลาง - สูง 
3) เครื่องมือการบริหารจัดการ 41 ปานกลาง - ต่ํา 
4) การเงิน 50 ปานกลาง - ต่ํา 
คะแนน SDG  Indicator 6.5.1 53 ปานกลาง -  สูง 

(2) ราง Reporting SDG Indicator 6.5.2 โดยมีการหารือกับหนวยงาน ไดแก มท. กต. ทส. คค. กษ. 
กห. สธ. พน. และ อก. เปนตน เพ่ือจัดทําขอมูลรายงานแตละข้ันตอน ดังน้ี 

คําถามท่ี 1 ระบุลุมนํ้าผิวดินขามพรมแดน และช้ันนํ้าบาดาลขามพรมแดน คัดเลือกลุมนํ้าโขง 
(Mekong River Basin) ซึ่งมีขอตกลงความรวมมือและอยูภายใตการสนับสนุนของ UNECE สําหรับลุมนํ้าท่ีมี
การเช่ือมตอกับประเทศเพ่ือนบานอ่ืน ๆ ยังไมไดรายงานผลเน่ืองจากไมมีขอตกลงท่ีครอบคลุมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าท้ังระบบ 

คําถามท่ี 2 ขอมูลของแตละลุม/แอง หรือกลุมของลุม/แอง แมนํ้า ทะเลสาบ หรือช้ันนํ้าบาดาล 
ขามพรมแดน มี 4 เกณฑ ไดแก  

- เกณฑท่ี 1 : คณะกรรมาธิการสําหรับความรวมมอืระหวางพรมแดน ตามกรอบความตกลงความ
รวมมือเพ่ือการพัฒนาลุมนํ้าโขงอยางยั่งยืน กําหนดใหมีคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง ประกอบดวย องคกรบริหาร
ถาวร 3 องคกร 
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วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
- เกณฑท่ี 2 : มีการติดตอสื่อสารอยางเปนทางการสม่ําเสมอ (อยางนอย 1 ครั้งตอป) ระหวางประเทศ

ภาคีในรูปแบบการประชุม 
- เกณฑท่ี 3 : มีวัตถุประสงค กลยุทธ แผนการบริหารจัดการ หรือแผนปฏิบัติการรวมกัน ซึ่งไดรับ

การตกลงยินยอมโดยประเทศภาคี 
- เกณฑท่ี 4 : มีการแลกเปลี่ยนขอมูลและขาวสารอยางสม่ําเสมอ (อยางนอย 1 ครั้งตอป) 
คําถามท่ี 3 การบริหารจัดการนํ้าในระดับประเทศ ไดแก มีกฎหมายระดับชาติ นโยบาย กลยุทธ 

และแผนปฏิบัติการ มาตรการเพ่ือคุมครอง ควบคุมและลดผลกระทบขามพรมแดน มีมาตรการควบคุมมลพิษ
ทางนํ้า และระบบนิเวศแหลงนํ้า 

คําถามท่ี 4 คําถามสุดทาย (Final questions) ไดแก ความทาทายและผลสําเร็จของประเทศไทย
ในการดําเนินความรวมมือดานนํ้าขามพรมแดน เชน การขับเคลื่อนตามกรอบความรวมมือและการแลกเปลี่ยน
ขอมูล ความกังวลเก่ียวกับอธิปไตยของประเทศ ขอจํากัดดานทรัพยากร เปนตน 

 ฝายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเพ่ิมเติม ดังน้ี 
ใหทุกหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปาหมายยอย SDG 6 รายงานรายงานผลการขับเคลื่อนให สทนช. พิจารณา 

เพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบททรัพยากรนํ้า และ กนช.พิจารณาใหความเห็นชอบ
ตามลําดับ กอนรายงาน UN 

 
  

 ขอสั่งการประธาน : 
1.  เห็นชอบ มอบเลขา สทนช. ลงนามราง Country Survey Instrument for SDG 6.5.1 และ ราง 

Reporting SDG Indicator 6.5.2  และนําเรียนประธาน กนช. ตอไป 
2. ใหหนวยงานดําเนินการตามความเห็นของฝายเลขานุการ กนช.   

 
-  สทนช. (กนผ.) 
 
 

 มติท่ีประชุม :  
1. เห็นชอบ ราง Country Survey Instrument for SDG Indicator 6.5.1 และราง Reporting SDG 

Indicator 6.5.2 เพ่ือจะไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
2. มอบ ลทช. ลงนามในเอกสารรางรายงานดังกลาว และนําเรียนประธาน กนช. ลงนามในหนังสือนําสง 

UNDP ตอไป 
3. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไปดําเนินการตามความเห็นของฝายเลขานุการ กนช. และขอสั่งการของประธาน กนช. ตอไป 

 
-  สทนช. (กนผ.) 
 
 
 
- มท. ทส. กษ. คค. 

๕ เรื่องอ่ืน ๆ 4 เรื่อง  
5.1 การจัดทําคูมือขอมูลพ้ืนฐาน 22 ลุมนํ้า  

 - สทนช. ไดจัดทําคูมือขอมูลพ้ืนฐาน 22 ลุมนํ้า โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของลุมนํ้า  
ตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 และเพ่ือใหคณะกรรมการลุมนํ้าและหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใชเปน
ขอมูลและแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพ้ืนท่ี โดยมีสาระสําคัญ ไดแก  

(1) คูมือขอมูลพ้ืนฐาน 22 ลุมนํ้า ประกอบดวย พัฒนาการแบงลุมนํ้าในประเทศไทย และหลักการในการ
แบงลุมนํ้า ขอมูลพ้ืนฐานลุมนํ้า 22 ลุมนํ้า ขอมูลโครงการพัฒนาแหลงนํ้าในปจจุบัน และแผนงานโครงการ
พัฒนาแหลงนํ้า ความตองการใชนํ้า สภาพปญหาดานทรัพยากรนํ้า และการบริหารจัดการลุมนํ้าระดับภูมิภาค 

(2) คูมือขอมูลพ้ืนฐานรายลุมนํ้า เปนการนําเสนอขอมูลรายลุมนํ้าในรายละเอียดท้ัง 22 ลุมนํ้า 
ประกอบดวย สภาพท่ัวไปของลุมนํ้า โครงสรางพ้ืนฐานของลุมนํ้า ความตองการใชนํ้า และสภาพปญหาดาน
ทรัพยากรนํ้า  

- ขอมูลพ้ืนฐานสวนหน่ึงรวบรวมจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ มท. (ปค.) กษ. (ชป. พด.) ทส. (ปม. อส. สผ. 
ทน. ทบ.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (อต. สํานักงานสถิติแหงชาติ) สศช. และ สสน. เปนตน  
อีกสวนหน่ึงจากการศึกษาวิเคราะหเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชนในการวางแผนบริหารทรัพยากรนํ้า โดย สทนช. 
รวมกับ มก. และ มจธ. 

- การนําไปใชประโยชน เมื่อจัดพิมพเรียบรอยแลวจะสงมอบใหคณะกรรมการลุมนํ้า และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใชประโยชนตอไป โดยขอมูลท้ังหมดสามารถดาวนโหลดไดจาก QR Code ท่ีแนบไวในเลมคูมือ 

- ปจจุบัน สทนช. อยูระหวางการรวบรวมขอมูล และจัดทําตนฉบับ ซึ่งคาดวาจะจัดทํารูปเลมสมบูรณและ
มอบใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปใชประโยชนหรืออางอิงไดภายในเดือน มี.ค. 2564 

 
 
 
 
 

 มติท่ีประชุม : รับทราบการจัดทําคูมือขอมูลพ้ืนฐาน 22 ลุมนํ้า - สทนช. (กบน.) 
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หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
5.2 การแตงต้ังท่ีปรึกษาในคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ ฟนฟูแหลงนํ้าธรรมชาติและแมนํ้าลําคลอง เพ่ิมเติม 

 - มติ กนช. ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 22 ก.ค. 2563 เห็นชอบใหจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา 
อนุรักษ ฟนฟูแหลงนํ้าธรรมชาติและแมนํ้าลําคลอง โดยมเีลขา สทนช. เปนประธาน 

- คณะอนุกรรมการฯ ไดแตงตั้งคณะทํางาน 5 คณะ ไดแก  
(1) คณะทํางานพัฒนา อนุรักษ และฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค  
(2) คณะทํางานพัฒนา อนุรักษ และฟนฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก   
(3) คณะทํางานพัฒนา อนุรักษ และฟนฟูบึงสีไฟ จังหวัดพิจติร   
(4) คณะทํางานพัฒนา อนุรักษ และฟนฟูหนองหาร จังหวัดสกลนคร  
(5) คณะทํางานพัฒนา อนุรักษ และฟนฟูกวานพะเยา จังหวัดพะเยา  

- เพ่ือใหการพัฒนา อนุรักษ และฟนฟูแหลงนํ้าธรรมชาติและแมนํ้าลาํคลอง ดําเนินการไดอยางมีประสทิธิภาพ 
ครอบคลุมท้ังดานเกษตรกรรมอยางเปนระบบ และเปนตามแนวทางระเบียบปฏิบัต ิประธาน กนช. จึงให สทนช. 
เสนอแตงตั้งรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ) เปนท่ีปรึกษาปฏิบัติ
หนาท่ีพัฒนา อนุรักษ และฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบใหแตงตั้งรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ)  
เปนท่ีปรึกษาปฏิบัติหนาท่ีพัฒนา อนุรักษ และฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

- สทนช. (สลน.) 

5.3 ปฏิทินการดําเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ป 2564 
 ในป 2564 กนช. มีเปาหมายการดําเนินการประชุม จํานวน 4 ครั้ง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ

ธันวาคม โดยกอนการประชุม กนช. ทุกครั้ง จะมีผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต กนช. 
 

 มติท่ีประชุม : รับทราบปฏิทินการดําเนินงานของ กนช. ป 2564  
5.4 โครงการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมฐานรากเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 

 จากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส Covid - 19 ชวงตนป 2563 สงผลกระทบหลายดาน ซึ่งดาน
เศรษฐกิจ เกิดการเลิกจางงานในวงกวางทําใหแรงงานซึ่งเปนประชาชนฐานรากตองกลับภูมิลําเนา โดยเฉพาะ
ภาคอีสาน คณะกรรมการมูลนิธิปดทองหลังพระจึงใหชวยเหลือผูวางงานและชาวบานโดยจัดทําโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 โดยนําการพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริของในหลวงรัชกาลท่ี 9 มาประยุกตใชในการดําเนินการซอมแซม เสริมศักยภาพแหลงนํ้า 
ซึ่งการดําเนินงานโครงการสอดคลองตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป และ บูรณาการ 
ทุกภาคสวน โดยเฉพาะ มท. และ กษ. 

ผลการดําเนินงานชวงระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 2563) ประกอบดวย (1) ซอมแซมปรับปรุงแหลง
นํ้า ในพ้ืนท่ีตนแบบ 3 จังหวัด คือ อุดรธานี ขอนแกน และกาฬสินธุ จํานวน 107 โครงการ ใน 43 อําเภอ 
งบประมาณ 66.13 ลานบาท (2) จางงานผูวางงานจาก Covid – 19 จํานวน 352 คน เปนเงิน 10 ลานบาท 
(3) ใชงบประมาณของสถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริจัดซื้อวัสดุ 
53 ลานบาท (4) ราษฎรผูไดรับประโยชนสละแรงงาน จํานวน 5,320 คน x 320 วัน เปนเงิน 34 ลานบาท 

ผลประโยชนท่ีไดรับ (1) ครัวเรือนรับประโยชน 5,320 ครัวเรือน (2) พ้ืนท่ีการเกษตรรับนํ้า 30,900 ไร 
(3) ปริมาณนํ้าท่ีเพ่ิมข้ึน 23 ลาน ลบ.ม. (4) รายไดเกษตรกรเพ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชในฤดูและหลังนา 7,000 
บาท/ไร/ป คาดการณท้ังหมดเปนเงิน 213 ลานบาท/ป (5) ผูวางงานท่ีเขารวมโครงการ ไดเรียนรูวิธีซอมแซม
และเสริมศักยภาพแหลงนํ้าขนาดเล็กตามแนวพระราชดําริ เกษตรทฤษฎีใหม และสวนหน่ึงไมกลับไปใชแรงงาน
ตามเดิม 

 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ  
 ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติมจากท่ีประชุม  
 1. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามมาตรการและนโยบายของรัฐบาลท่ีกําหนดไว 

2. แผนงานโครงการของหนวยงานท่ีไดรับงบประมาณแลว ขอใหเรงดําเนินการและรายงานให กนช. ทราบดวย 
-  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 


