
สรุปมติและขอสั่งการของประธานในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (กนช.) ครั้งท่ี 1/๒๕๖4 

วันพฤหัสบดีท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา 10.00 น.  ณ หองประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 

 เพ่ือใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําไปดําเนินการ ณ วันท่ี 29 มี.ค. 2564 
วาระ 

ท่ี 
มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

1 เรื่องท่ีประธานแจงในท่ีประชุมทราบ 
 การประชุมในวันน้ีเพ่ือพิจารณาแผนการจัดสรรนํ้า และการเพาะปลูกพืชในฤดูฝนของปน้ี และมาตรการ

รับมือฤดูฝน รวมท้ัง แผนปฏิบัติการแกไขปญหาและฟนฟูคลองแสนแสบ ซึ่งเปนเรื่องสําคัญท่ีจะตองเรง
ดําเนินการ 

 
 

๓ เรื่องเพ่ือทราบ 9 เรื่อง 
๓.๑ ผลการดําเนินการตามมติ กนช. ขอสั่งการนายกรฐัมนตรี และประธาน กนช. 

 - ตามท่ี กนช. ไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ แผนงานโครงการ แผนปฏิบัติการของหนวยงาน 
ของรฐัและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ท่ีเก่ียวกับทรัพยากรนํ้าและแผน งบประมาณการบริหารทรัพยากรนํ้า 
แบบบูรณาการ  ฝายเลขานุการ กนช. ไดติดตามงานตามมติ กนช.และขอสั่งการประธาน กนช. พรอมท้ังดําเนินการ
ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี มีความกาวหนาตามประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

1. โครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ  
1.1 โครงการขนาดใหญ ท่ีมีวงเงินงบประมาณรวมเกิน 1,000 ลานบาท ท่ี กนช. พิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

จํานวน 38 โครงการ วงเงิน 203,715 ลานบาท จําแนกเปน 
(1) ผานคณะรัฐมนตรี แลว จํานวน 34 โครงการ ไดรับงบประมาณแลว 23 โครงการ และยังไมไดรับ

งบประมาณ 11 โครงการ โดยมีโครงการท่ีดําเนินการลาชากวาแผนงานจากปญหาทางสังคม ไดแก  1) บรรเทา
อุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ลาชากวาแผน รอยละ 1.72 เน่ืองจากปญหาคลองสงนํ้า 
ระยะ 1.3 กิโลเมตรแรก เน่ืองจากราษฎรไมใหเขาทําการปกหลักเขต แตปจจุบันสามารถเขาพ้ืนท่ีปกหลักเขตไดแลว 
(วันท่ี 25 - 29 มกราคม 2564) โดยไมมีปญหาทางดานสังคม  2) อางเก็บนํ้าวังหีบอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
ยังไมมีขอสรุปโครงสรางคณะกรรมการ 3 ฝาย (ประชาชน ราชการ และวิชาการ) เน่ืองจากภาคประชาชนผูมีสวน
เก่ียวของยืนยันไมขอเขารวม 

(2) ยังไมเสนอคณะรัฐมนตรี จํานวน 4 โครงการ ไดแก  1) อางเก็บนํ้าแมตาชาง จ.เชียงราย อยูระหวาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาใหความเห็นชอบการขอใชพ้ืนท่ีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  
29 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือแนบเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป  2) อางเก็บนํ้าคลองโพล จ.ระยอง ปจจุบันไดเสนอ 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเปดโครงการแลว 3) อางเก็บนํ้าบานหนองกระทิง  
จ.ฉะเชิงเทรา อยูระหวางเตรียมเอกสารขออนุมัตคิณะรัฐมนตรเีปดโครงการ โดยกรมชลประทาน 4) สถานีสูบนํ้าดิบ
พรอมระบบทอสงนํ้าเพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองตนแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จ.ปตตานี ปจจุบันศูนย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ไดประสานงานขอขอมูลเพ่ิมเติมจาก จ.ปตตานี และไดมีหนังสือ
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไปท่ีกระทรวงมหาดไทย เพ่ือขอใหเสนอคณะรัฐมนตรีแลว 

1.2 โครงการขนาดใหญท่ีหนวยงานเสนอในแผนบูรณาการป 2565 แตยังไมผาน กนช. จํานวน  
19 โครงการ ไดแก  

(1) กรมชลประทาน จํานวน 8 โครงการ ไดแก 1) อางเก็บนํ้าคลองกะพง จ.ฉะเชิงเทรา วงเงิน 2,770 
ลานบาท ติดปญหาท่ีดิน  2) อางเก็บนํ้าคลองลอยตอนลาง จ.ประจวบคีรีขันธ วงเงิน 1,525 ลานบาท ตองทบทวน
ดานเศรษฐศาสตรและเรื่องการขอใชพ้ืนท่ี 3) อางเก็บนํ้านํ้าปาด จ.อุตรดิตถ วงเงิน 5,350 ลานบาท อยูใน
กระบวนการพิจารณารายงานสิ่งแวดลอม โดยอยูระหวางการปรับแกรายงานฯสิ่งแวดลอมตามความเห็นของ
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (คชก.)  4) อางเก็บนํ้านํ้ากิ จ.นาน วงเงิน 3,460 
ลานบาท อยูในกระบวนการพิจารณารายงานสิ่งแวดลอม โดยจะเขาสูการพิจารณาของ คชก. ในวันท่ี 26 มีนาคม 
2564  5) อางเก็บนํ้านํ้าญวน จ.พะเยา วงเงิน 2,656 ลานบาท อยูในกระบวนการพิจารณารายงานสิ่งแวดลอม โดย
มีเขาสูการพิจารณาของ คชก. ประมาณเดือนเมษายน 2564  6) อางเก็บนํ้าคลองวังโตนด จ.จันทบุรี วงเงิน 6,400 
ลานบาท อยูในกระบวนการพิจารณารายงานสิ่งแวดลอม  7) ผันนํ้าอางเก็บนํ้าประแสร – หนองคอ - บางพระ จ.ชลบุรี 
วงเงิน 9,500 ลานบาท มีประเด็นเรื่องแหลงนํ้าตนทุน และความคุมคาของโครงการ และ  8) คลองระบายนํ้าหลาก 
ชัยนาท - ปาสัก จ.ชัยนาท วงเงิน 36,400 ลานบาท 

(2) การประปาสวนภูมิภาค จํานวน 3 โครงการ ไดแก  1) ปรับปรุงขยายประปาสวนภูมิภาคสาขา
ชลบุรี -พนัสนิคม - (พานทอง) - (ทาบุญมี) ระยะท่ี 2 จ.ชลบุรี วงเงิน 2,126 ลานบาท ซึ่งตองรอความชัดเจนของ
โครงการผันนํ้าประแสรฯ2) ปรับปรุงขยายประปาสวนภูมิภาคสาขาพัทยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา จ.ชลบุรี วงเงิน 
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
1,849 ลานบาท ซึ่งตองรอความชัดเจนของโครงการผันนํ้าประแสรฯ และ 3) ปรับปรุงขยายประปาสวนภูมิภาค 
สาขาเชียงใหม - แมริม - สันกําแพง จ.เชียงใหม วงเงิน 4,226 ลานบาทมีปญหาเรื่องการจัดหาท่ีดิน  

(3) กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 โครงการ ไดแก 1) เข่ือน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี (บางบอน-
คลองหนองใหญ และคลองภาษีเจริญ - คลองบางเชือกหนัง) วงเงิน 1,950 ลานบาท  2) เข่ือน ค.ส.ล. คลองภาษีเจริญ  
(ถนนราชพฤกษ-สุดเขต กทม.) วงเงิน 2,121 ลานบาท  3) เข่ือน ค.ส.ล. คลองบางเขน (คลองบางบัว-แมนํ้า
เจาพระยา) วงเงิน 1,360 ลานบาท 4) เข่ือน ค.ส.ล. คลองสามวา (คลองหกวาสายลาง-คลองแสนแสบ) วงเงิน 
1,963 ลานบาท  5) เข่ือน ค.ส.ล. คลองลาดบัวขาวและคลองทับชางบน (คลองประเวศบุรีรมย - คลองแสนแสบ) 
วงเงิน 2,234 ลานบาท  6) เข่ือน ค.ส.ล. คลองหนองบอน (คลองประเวศบุรีรมย-คลองมะขามเทศ) วงเงิน 1,215 
ลานบาท  7) เข่ือน ค.ส.ล. คลองหนองบอน (สถานีสูบนํ้าหนองบอน-คลองปลัดเปรียง) วงเงิน 1,240 ลานบาท  และ 
8) เพ่ิมประสิทธิภาพประตูเรือสัญจร คลองชักพระ คลองดาวคะนอง คลองมอญและคลองบางกอกใหญ และอาคาร
บังคับนํ้าพ้ืนท่ีตอเน่ือง วงเงิน 2,457 ลานบาท ซึ่งกรุงเทพมหานครตองนําแผนหลักฯ เขาสูการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ากอน 

1.3 แผนการขับเคลื่อนโครงการสําคัญ (ป 2564 - 2566) ตามท่ีประชุม กนช. ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 
28 กันยายน 2563 ไดมติรับทราบแผนการขับเคลื่อนโครงการสําคัญท่ีสามารถดําเนินการไดภายในป 2564 - 
2566 จํานวน 526 โครงการ โดยดําเนินการในป 2564 จํานวน 117 โครงการ ป 2564 จํานวน 100 โครงการ 
และป 2566 จํานวน 306 โครงการ  ซึ่งไดแบงกลุมโครงการเพ่ือขับเคลื่อนเปน 3 กลุมโครงการ มีผลการขับเคลื่อน 
ดังน้ี 

กลุมท่ี 1  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 151 โครงการ มีวงเงินเกิน 1,000 ลานบาท จํานวน  
5 โครงการ ไดแก 1) ดําเนินการกอนป 2564 แลว จํานวน 1 โครงการ  2) ดําเนินการป 2564 จํานวน  
70 โครงการ 3) ดําเนินการป 2565 จํานวน 11 โครงการ และ 4) ดําเนินการป 2566 จํานวน 69 โครงการ 

กลุมท่ี 2  โครงการท่ีตองเตรียมเสนอ กนช. เปนรายโครงการ จํานวน 111 โครงการ (รวมโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริท่ีวงเงินเกิน 1,000 ลานบาท) แบงเปน 

1) โครงการขนาดใหญ (วงเงินเกิน 1,000 ลานบาท) จํานวน 93 โครงการ (รวม พรด.ท่ีเกิน 1,000 
ลานบาท 5 โครงการ)  ไดแก 1) ดําเนินการป 2564 จํานวน 2 โครงการ  2) ดําเนินการป 2565 จํานวน 11 
โครงการ และ 3) ดําเนินการป 2566 จํานวน 80 โครงการ 

2) โครงการบูรณาการหลายหนวยงานเชิงพ้ืนท่ี (แพคเกจ) จํานวน 18 โครงการ ไดแก 1) ดําเนินการป 
2565 จํานวน 4 โครงการ และ 2) ดําเนินการป 2566 จํานวน 14 โครงการ 

กลุมท่ี 3 โครงการท่ีตองรายงานความกาวหนาตอ กนช. ในภาพรวม จํานวน 269 โครงการ ไดแก  
1) ดําเนินการกอนป 2564 แลว จํานวน 2 โครงการ 2) ดําเนินการป 2564 จํานวน 46 โครงการ 3) ดําเนินการ 
ป 2565 จํานวน 74 โครงการ และ 4) ดําเนินการป 2566 จํานวน 147 โครงการ 

2. ความกาวหนาผลการดําเนินงานของคณะทํางานติดตามการขอใชพ้ืนท่ีปา สําหรับโครงการพัฒนาแหลงนํ้า  
สถานภาพปจจุบัน : ติดตามรวม 78 โครงการ สรุปความกาวหนา ดังน้ี 

(1) มีการติดตามเพ่ิม 2 โครงการ คือ อางเก็บนํ้านํ้าร ี(พรด) จ.นาน และอางเก็บนํ้าคลองแย จ.ชุมพร 
(2) มีความกาวหนาการขอใชพ้ืนท่ีปา 24 โครงการ ดังน้ี  1) กรมชลประทานเสนอคณะรัฐมนตรีขอเปด

โครงการ 2 โครงการ ไดแก อางเก็บนํ้าหวยบอน (พรด.) จ.อุบลราชธานี และอางเก็บนํ้าคลองพราว จ.ตราด  2) ไดรับ
อนุญาตใหใชพ้ืนท่ีปาเพ่ิมเติม 2 โครงการ ไดแก อางเก็บนํ้าหวยแมสํา (พรด.) จ.สุโขทัย และอางเก็บนํ้าธารประเวศ 
จ.สุราษฎรธานี  3) กรมชลประทานช้ีแจงขอมูลการขอใชพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม 7 โครงการ ไดแก อางเก็บนํ้าแมเมาะ (พรด.) 
จ.พะเยา อางเก็บนํ้าแมฮอด (พรด.) จ.เชียงใหม อางเก็บนํ้าหวยขะยุง จ.ศรีสะเกษ อางเก็บนํ้าแมถันนอย จ.สุโขทัย 
อางเก็บนํ้าหวยมวงกอน จ.แมฮองสอน อางเก็บนํ้าแมตาชาง จ.เชียงราย และอางเก็บนํ้าคลองตาพราย จ.จันทบุรี   
4) อยูในการพิจารณาของ คชก. โดยเห็นชอบเพ่ิมเติม 1 โครงการ คือ อางเก็บนํ้าหวยเฮี้ย (พรด.) จ.เชียงราย และ
พิจารณาแลวแตยังไมเห็นชอบ 8 โครงการ  5) รอเขาสูวาระ คชก. 4 โครงการ ไดแก อางเก็บนํ้านํ้ารี (พรด.) จ.นาน 
วันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 / อางเก็บนํ้านํ้ากิ จ.นาน วันท่ี 26 มีนาคม 2564 / อางเก็บนํ้านํ้ากอน วันท่ี 9 เมษายน 
2564 และอางเก็บนํ้าแมละเมาตอนกลาง จ.ตาก วันท่ี 30 เมษายน 2564  

ท้ังน้ี ยังมีโครงการท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ แตรอการประกาศใชกฎหมายลําดับ
รองวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 และ
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วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 ซึ่งคาดวาจะมีผลบังคับใชในเดือนมิถุนายน 2564 รวม  
10 โครงการ   

โครงการท่ีมีการติดตาม จํานวน 78 โครงการ แบงสถานภาพตาม 5 กลุม ไดดังน้ี 
1. กลุมโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 29 โครงการ 
2. กลุมโครงการท่ีไดรับงบประมาณแลวแตยังไมไดรับอนุญาต จํานวน 4 โครงการ 
3. กลุมโครงการสําคัญท่ียื่นขอใชพ้ืนท่ีแลว 16 โครงการ 
4. กลุมโครงการท่ีอยูในกระบวนการพิจารณารายงานดานสิ่งแวดลอม 25 โครงการ 
5. กลุมโครงการท่ีอยูระหวางศึกษาวิจัย จํานวน 4 โครงการ   
ความเห็นของคณะทํางานติดตามการขอใชพ้ืนท่ีปาสําหรับโครงการพัฒนาแหลงนํ้า 
1. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมชลประทาน และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมเรงรัด

ประสานขอใชท่ีเปนพ้ืนท่ี ส.ป.ก. สําหรบัโครงการอางเก็บนํ้าลําสะพุง (พรด.) และอางเก็บนํ้าลํานํ้าชี (พรด.) จ.ชัยภูม ิ  
2. ใหกรมชลประทาน เรงรัดการดําเนินงาน / ติดตามการขอใชพ้ืนท่ีปาใหเปนรูปธรรม ในกรณีท่ีเสนอ

เอกสารการขออนุญาตใหหนวยงานในพ้ืนท่ีแลว ใหสําเนาเรื่องใหสวนกลางเพ่ิมเติม เพ่ือใหการติดตามรวดเร็วข้ึน 
3. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของปรับปรุงแผนงานโครงการท่ีเสนอขอรับงบประมาณป 2564 - 2565                           

เพ่ือใหสอดคลองกับสถานภาพการขอใชพ้ืนท่ี    
4. สําหรับการขอรับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ขอใหกรมชลประทานพิจารณาความพรอมกอนเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ 
5. กรณีโครงการท่ีมีการคัดคาน หรือไมสามารถขับเคลื่อนได ขอใหหนวยงานเจาของโครงการ                   

แจงตอคณะอนุกรรมการทรัพยากรนํ้าจังหวัดดวย  
3. มติ กนช. ท่ีเห็นชอบและใหเสนอคณะรัฐมนตรแีลว จํานวน 3 เรื่อง ไดแก 

(1) ร างรายงาน Country Survey Instrument for SDG Indicator 6.5.1  และร าง Reporting SDG 
Indicator 6.5.2 เสนอองคการสหประชาชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแลว เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2564   

(2) แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรนํ้า ประจําปงบประมาณ 2565 จํานวน 48,687 รายการ วงเงิน
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 366,538.8423 ลานบาท เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2564 และมีมติ
เห็นชอบเมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2564 

(3) การกําหนดใหประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการไดรับเบ้ียประชุม คาพาหนะ คาเบ้ียเลี้ยง  
คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอยางอ่ืน ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 มาตรา 22 และ
มาตรา 36 เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2564 

4. แนวทางการสรางการรับรูและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ตามนโยบายรฐับาล
ภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) สืบเน่ืองจากการประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2564 มีนโยบายใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐนําเสนอขอมูลผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ท่ีแสดงใหเห็นถึงผลลัพธ ผลสัมฤทธ์ิ หรือประโยชนท่ีประชาชนไดรับท่ีชัดเจน
และเปนรูปธรรม  และการประชุมหัวหนาสวนราชการเมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2564 นายกรัฐมนตรีไดมีขอสั่งการให 
ทุกสวนราชการสรางการรับรูสถานการณนํ้า / ผลดําเนินการแกไขปญหานํ้าของหนวยงานในทิศทางเดียวกัน 
และตอเน่ือง  

สทนช. ในฐานะฝายเลขานุการ กนช. มีการสรางการรับรูและประชาสัมพันธการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
โดยใชการสื่อสารหลักผานสื่อมวลชน และการสื่อสารทางสื่อออนไลน ใหหนวยงานทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ รวมถึง
ประชาชนไดเขาถึงและรับทราบของนโยบายรัฐบาล ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศตามแผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ท้ังในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ โดยมีกรอบประเด็น
การสื่อสาร ดังน้ี 

(1) ความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
เปนสําคัญ เพ่ือใหการทํางานเปนไปทิศทางเดียวกัน  

(2) ประเด็นหลักในการสื่อสาร ไดแก ผลงานความกาวหนา ประโยชนท่ีประชาชนไดรับ โดยการเปรียบเทียบ
กอนทําและหลังทํา และเรื่องการมีสวนรวมของภาคประชาชน เพ่ือใหการขับเคลื่อนงานดานนํ้าเกิดประสิทธิภาพ 
และไดเพ่ิมชองทางการสื่อสาร และความถ่ีการประชาสัมพันธ โดยใชกลไกกระทรวงมหาดไทยท่ีเปนเจาภาพหลัก 
ในการบูรณาการขอมูลเครือขาย 20 กระทรวง รวมขยายผลการรับรูจากสวนกลางไปสูทองถ่ิน (จังหวัด/อําเภอ/
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วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ตําบล/หมูบาน) ในการประชาสัมพันธรูปแบบตาง ๆ อาทิเชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาย การจัดกิจกรรมพิเศษ  
หรือการช้ีแจง และสรางความเขาใจใหกับประชาชนในระดับพ้ืนท่ี เปนตน 

ผลการดําเนินงานท่ีผานมา หนวยงานท่ีเก่ียวของไดนําเสนอดานสถานการณนํ้าตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2563 – 
กุมภาพันธ  2564 รวม 1,318 ประเด็น โดยเฉพาะชวงเดือนตุลาคม 2563 ไดมีการเสนอขาวเก่ียวกับสถานการณ
นํ้าทวม จ.นครราชสีมา ท่ีชวยเรงการระบายนํ้า การการชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ี พรอมท้ังมีการเผยแพรการ 
ลงพ้ืนท่ีของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี เพ่ือรับฟงปญหาจากประชาชนท่ีไดรับความเดือนรอน ทางโทรทัศน  
วีดิทัศน เอกสารเผยแพรแบบทางการ และทางโซเซียลมีเดีย  

นอกจากน้ี สทนช. ไดจัดทํากรอบแนวทางในประเด็นการสรางรับรูดานนํ้าในชวงเดือนเมษายน - มิถุนายน  
ท่ีทุกหนวยงานตองเรงการประชาสัมพันธ ไดแก ชวงเดือนเมษายนเปนเรื่องเก่ียวกับสถานการณนํ้าตนทุน 
ในฤดูแลง - ตนฤดูฝน  การชวยเหลือพ้ืนท่ีขาดแคลนนํ้า รณรงคการประหยัดนํ้า รักษาคุณภาพนํ้า และ 
ผลการดําเนินการ 9 มาตรการรับมือฤดูแลง  ชวงเดือนพฤษภาคมเปนเรื่องเก่ียวกับสถานการณนํ้าในอางเก็บนํ้า 
และแมนํ้าสายหลักการคาดการณปริมาณฝน การบริหารจัดการนํ้า การขับเคลื่อน 9 มาตรการรับมือในฤดูฝน 
การช้ีเปาพ้ืนท่ีเสี่ยงนํ้าทวม การเฝาระวัง การแจงเตือน และชวยเหลือประชาชน ชวงเดือนมิถุนายนเปนการ
คาดการณปริมาณฝน / พายุ ผลการดําเนินการตาม 9 มาตรการรับมือในฤดูฝน รวมถึงฝนท้ิงชวงดวย 

 ฝายเลขานุการ กนช. มีความเห็น ดังน้ี 
1. ควรเรงการประชาสัมพันธสรางการรับรูดานนํ้าไปสูประชาชนอยางตอเน่ืองตามนโยบายรัฐบาลและ 

ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
2. ใหทุกหนวยงานดําเนินการผลิตและเผยแพรคลิปวิดิโอความยาวประมาณ 1 - 2 นาที ผานสื่อชองทางตาง 

ๆ  โดยอางถึงการขับเคลื่อนภายใตกองอํานวยการนํ้าแหงชาติอยางนอยไมต่ํากวา 1 เรื่องตอสัปดาห และจัดสง
ให สทนช. ทุกวันจันทร เพ่ือนําไปเผยแพรซ้ําผานชองทางอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม โดย สทนช. จะรวมรวบผลการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานดานนํ้ารายงานเสนอนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีตอไป 

 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 กนช. มีความเห็น ดังน้ี   
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) กรรมการ เสนอวา  

การประชาสัมพันธเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ควรจัดทําเปนลักษณะสื่อท่ีเปดโอกาสใหประชาชน 
ไดแสดงความคิดเห็น หรือขอบคุณนายกรัฐมนตรี/รัฐบาล ท่ีไดสามารถดําเนินการแกไขปญหาดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า จะเปนท่ีนาสนใจตอประชาชนผูท่ีไดรับขาวสารมากกวา 

 
- สทนช. (สลธ.) /

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 ขอสั่งการประธาน : 
1. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเรงรัดการออกกฎหมายลําดับรองวาดวยการรับฟงความคิดเห็น

ประชาชน ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2562 และพระราชบัญญตัสิงวนและคุมครองสตัวปา พ.ศ. 2562  
2. ใหทุกหนวยงานท่ีมีการประชาสัมพันธเรื่องนํ้า แจงให สทนช. เพ่ือบูรณาการเผยแพรประชาสัมพันธตอไป 
 
3. ให สทนช. บูรณาการทุกหนวยงาน จัดตั้งเปนคณะทํางานดานการประชาสัมพันธผลงานดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้า  

 
- ทส. (อส.) 
 
- สทนช. (สลธ.) /

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- สทนช. (สลธ.) 

 มติท่ีประชุม : รับทราบผลการดําเนินการตามมติ กนช. ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี และประธาน กนช.  
และดําเนินการตามความเหน็ของ กนช. ฝายเลขานุการ กนช. /ขอสั่งการประธาน กนช. และรายงานผลการดําเนินงาน
ให สทนช. ทราบตอไป  

 

3.2 ผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ป 2561-2564 
 ตามแผนแมบทการบริหารทรัพยากรนํ้า 20 ป ในชวงป พ.ศ. 2561 - 2564 สรุปประเด็นและขอเสนอแนะ/ 

แนวทางการดาํเนินงานไดดังน้ี 
ดานท่ี 1 การจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค 

กลยุทธ / แผนงาน หนวยนับ เปา ป 2561-2565 ผล* 

1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน แหง 5,472 3,214 (59%) 

2) การขยายเขต/เพิ่มเขตจายน้ํา แหง/สาขา 2,570 556 (22%) 

ครัวเรือน 280,000 62,222(22%) 
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
3) แผนระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ/

แหลงทองเที่ยว 
แหง 55 2 (4%) 

ครัวเรือน 789,980 4,800 (1%) 
4) จัดหาแหลงน้ําสํารอง/น้ําตนทุน แหง 

ลาน ลบ.ม. 
59 
72 

7 (12%) 
5.03 (7%) 

- การกอสรางระบบประปาเมืองพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ดําเนินการไดต่ํากวาเปาหมาย เน่ืองจากเปนโครงการท่ีตองใช
ระยะเวลาในการกอสราง 2 - 3 ป และบางพ้ืนท่ีมีปญหานํ้าตนทุนไมเพียงพอ 

- ใหหนวยงานขับเคลื่อนเรงรัดการพัฒนาขยายเขตใหบริการประปาเมืองพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ รวมถึงจัดหาแหลงนํ้า
สํารองหรือนํ้าตนทุนตามพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีกําหนด สําหรับการพัฒนาระบบประปาหมูบานควรพิจารณาปริมาณและ
คุณภาพของนํ้าตนทุน รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมูบานใหไดมาตรฐานนํ้าดื่ม 

ดานท่ี 2 การสรางความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต 
กลยุทธ / แผนงาน หนวยนับ เปา ป 2561-2565 ผล* 

1) อนุรักษ ฟนฟ ูพัฒนาแหลงน้ํา (พืน้ที่เกษตรน้ําฝน) ลาน ลบ.ม. 2,701 208.57 (8%) 
2) 
  

แหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้าํ 
  

แหง 
ลาน ลบ.ม. 

963 
28 

443 (46%) 
21.96 (78%) 

3) 
  

แหลงน้ําชุมชน 
  

แหง 44 15 (34%) 

ลาน ลบ.ม. 1 0.91 (91%) 

4) 
  

สระน้ําในไรนา 
  

แหง 224,314 138,148 (62%) 

ลาน ลบ.ม. 301 172.76 (57%) 

5) พัฒนาน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร ลาน ลบ.ม. 186 100.28 (54%) 

6) พัฒนาแหลงเก็บกกัน้ํา/อาคารบังคับน้ํา/ 
ระบบสงน้ําใหม 

ลาน ลบ.ม. 1,140 635.35 (56%) 

- แผนการจัดหาแหลงนํ้าในพ้ืนท่ีเกษตรนํ้าฝนมีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย เน่ืองจากองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินยังขาดความพรอมในการดําเนินโครงการแหลงนํ้าขนาดเล็กตามภารกิจถายโอน และขาดการรายงาน
ตัวช้ีวัดเปาหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- มอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดการจัดทําบัญชีสินทรัพยเพ่ือดําเนินการถายโอนใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินโดยเร็ว พรอมท้ังสนับสนุนองคความรูในการดําเนินโครงการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากน้ี 
หนวยงานควรมีการประเมินปริมาณนํ้าท่ีพัฒนาไดจริงหลังการกอสรางเสร็จ เพ่ือไมใหตัวเลขรายงานสูงเกินจริง 

ดานท่ี 3 การจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย 
กลยุทธ / แผนงาน หนวยนับ เปา ป 2561-2565 ผล* 

1) ปรับปรุงส่ิงกีดขวางทางน้ํา แหง 562 110 (20%) 
2) ปรับปรุงลําน้ําธรรมชาติ แหง 499 223 (45%) 
3) เขื่อนปองกันตล่ิง กิโลเมตร 539 59 (11%) 

- การดําเนินโครงการไมตอเน่ืองท้ังระบบ ขาดการจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัดระดับผลสัมฤทธ์ิ/ผลกระทบของโครงการ 
- หนวยงานควรวางแผนการดําเนินโครงการท้ังระบบ พรอมท้ังมีการติดตามประเมินผลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือใหเห็น

ผลสัมฤทธ์ิ/ผลกระทบของโครงการท่ีสามารถวัดผลการเปลี่ยนแปลงได 
ดานท่ี 4 การจัดการคุณภาพนํ้าและอนุรักษทรัพยากรนํ้า 

กลยุทธ / แผนงาน หนวยนับ เปา ป 2561-2565 ผล* 

1) ระบบบําบัดทีก่อสรางใหม แหง 100 11 (11%) 
2) ระบบบําบัดที่เพิ่มประสิทธิภาพระบบเดิม แหง 34 1 (3%) 
3) ควบคุม กํากับ แหลงกําเนิดมลพิษทางน้ํา แหง 9,000 1,120 (12%) 

- การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสียมีผลการดําเนินงานคอนขางต่ํากวาเปาหมาย และขาดการ
รายงานผลการดําเนินงานท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- ใหหนวยงานขับเคลื่อนเรงรัดการพัฒนาระบบบําบัดท่ีกอสรางใหมตามพ้ืนท่ีเปาหมายและปรับปรุงระบบบําบัด
เดิมใหใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรม สทนช.002 ให สทนช. ทราบ 
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ดานท่ี 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนนํ้าท่ีเสื่อมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน 

กลยุทธ / แผนงาน หนวยนับ เปา ป 2561-2565 ผล* 

1) ฟนฟูปาตนน้ํา ไร 734,000 135,170 (18%) 

2) ปองกัน ลดการชะลางพังทลายของดิน (พื้นที่ปาตนน้าํ) ไร 240,000 3,563 (1%) 
3) ปองกัน ลดการชะลางพังทลายของดิน 

(พื้นที่เกษตรนอกพื้นทีอ่นุรักษ) 
ไร 1,000,000 367,900 ไร** 

- การฟนฟูปาตนนํ้าคอนขางต่ํากวาเปาหมาย เน่ืองจากขอจํากัดการขอคืนพ้ืนท่ีปาตนนํ้าจากการบุกรุก ทําลาย 
สําหรับการปองกันและลดการชะลางพังทลายของดิน ยังไมพบผลการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรม 

- ใหหนวยงานขับเคลื่อนกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีจะดําเนินการฟนฟูใหชัดเจน เรงรัดดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีมี
ผลกระทบตอทรัพยากรนํ้า และขอใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรม สทนช. 002 โดยระบุพ้ืนท่ี
ท่ีดําเนินการ 

ดานท่ี 6 การบริหารจัดการ 
กลยุทธ / แผนงาน การดํานินงาน 

1) จัดทํา ปรับปรุง  กฎหมาย 
องคกรดานการบริหารจัดการน้ํา  

- พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 
- รางกฎหมายลําดับรอง 18 ฉบบั ภายใต พ.ร.บ.น้ําฯ ไดประกาศในราชกจิจา

นุเบกษาและมีผลบังคับใชแลว 13 ฉบบั อยูระหวางพิจารณาโดย
คณะกรรมการกฤษฎีกา 5 ฉบับ 

- คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัด 
- กรอบความรวมมือพหภุาคีคณะกรรมาธกิารแมน้ําโขง (MRC) 

2) การจัดทําแผนบริหารจัดการน้ํา - แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป 
- จัดทําแผนแมบทลุมน้าํและแผนปฏิบัติการลุมน้ํา 

3) การติดตามและประเมินผล - รายงานการติดตามประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนแมบทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา ชวงป 2561–2562 

- รายงานตัวชีว้ัด SDG indicator 6.5.1 Degree of integrated water 
resources management implementation และตัวชีว้ัด SDG indicator 
6.5.2 Proportion of transboundary basin area with an 
operational arrangement for water cooperation 

4) พัฒนาระบบฐานขอมูล และ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

- ระบบฐานขอมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ไดแก ระบบคาดการณ
คุณภาพน้ําและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้าํ (ลุมน้ําแมกลอง ลุมน้ําปาสัก), 
ระบบ Thai Water Plan, เคร่ืองเรดารตรวจอากาศเปนตน 

5) การศึกษาวิจยั และพัฒนา 
แนวทางการจัดการน้าํ 

การศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) พื้นที่ลุมน้ําช ี 
ลุมน้ําสะแกกรัง, การวางเครือขายสังเกตการณน้ําบาดาลเพื่อติดตามสถานการณน้ํา
บาดาล, โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพน้ําใน 25 ลุมน้ํา เปนตน 

- การดําเนินงานแลวเสร็จตามแผนเปนสวนใหญ และเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้าและ 
ตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีตองดําเนินการใหแลวเสร็จและพัฒนาตอไป  

ท้ังน้ี การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
นํ้าในระยะตอไป จะกําหนดมาตรฐานและมีระบบสารสนเทศสําหรับรายงานผลโครงการท่ีสะทอนผลสัมฤทธ์ิของ 
แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยเช่ือมโยงไปสูเปาหมายตัวช้ีวัดของแผนระดับชาต ิ

 ความเห็นของฝายเลขานุการ กนช. 
1. เห็นควรเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ไดแก 
    1.1 เรงรัดการพัฒนาขยายเขตใหบริการประปาเมือง/พ้ืนท่ีเศรษฐกิจและจัดหาแหลงนํ้าสํารอง เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบประปาหมูบานใหไดมาตรฐานนํ้าดื่ม 
    1.2 หนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดการจัดทําบัญชีสินทรัพยเพ่ือดําเนินการถายโอนใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินโดยเร็ว 
    1.3 หนวยงานขับเคลื่อนประเมินผลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือใหเห็นผลสัมฤทธ์ิ/ผลกระทบของโครงการท่ีสามารถวัดผล 
การเปลี่ยนแปลงได 
2. เห็นควรใหหัวหนาสวนราชการกําชับและมอบหมายผูท่ีเก่ียวของ จัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
ดานแหลงนํ้าท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณจากทุกแหลงงบประมาณทุกแผนงาน ท่ีสอดคลองตามแผนแมบท

 
 
- มท. (กปภ./กปน.) /สธ. 
 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

/สทนช. (กนผ.) 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

/สทนช. (กนผ.) 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

/สทนช. (กนผ.) 
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
การบริหารทรัพยากรนํ้า พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงาน ผลการใชจายงบประมาณ รวมท้ังตัวช้ีวัดระดับ
ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ตามแบบฟอรม สทนช. 002 โดยระบุพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ ให สทนช. 
ทราบเปนประจําทุกเดือน 

 

 กนช. มีความเห็น ดังน้ี   
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรนํ้าธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) กรรมการ  

ใหความเห็นวา จากการลงพ้ืนท่ีของกระทรวงพบปญหาการดําเนินการถายโอนภารกิจดานแหลงนํ้าของ 
กรมทรัพยากรนํ้า และกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ซึ่งในชวงหน่ึงปแรกสวนราชการจะชวยเปนพ่ีเลี้ยงใหกับ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เมื่อพนชวงหน่ึงปไปแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองรับชวงในการดูแลและ
บํารุงรักษาแหลงนํ้าตอไป ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมยอมรับการถายโอน เ น่ืองจากไมม ี
ขีดความสามารถ ดังน้ัน เห็นควรกําชับใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใสใจกับการรับชวงดูแลและบํารุงรักษา
แหลงนํ้าใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเก็บคานํ้า คาธรรมเนียม เพ่ือไมใหแหลงนํ้าเกิดความเสียหาย 

 
- มท. (สถ. อปท.) 

 ขอสั่งการประธาน : ใหหนวยงานเรงรัดดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายและรายงานผลให กนช. ทราบตอไป - สทนช. (กนผ.) 
 มติท่ีประชุม : รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป (พ.ศ. 2561 - 

2580) ป 2561 – 2564 และใหหนวยงานดําเนินการตามความเหน็ของฝายเลขานุการ กนช. /ความเห็นของ 
กนช. และขอสั่งการของประธาน กนช. 

 

3.3 ความกาวหนาแผนงานโครงการท่ีเสนอในคณะรัฐมนตรี และงานนโยบายท่ีนายกรัฐมนตรีตรวจงานในพ้ืนท่ี และการใชจาย
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 

 ตามท่ีไดมีการเสนอแผนงาน/โครงการดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในการประชุมคณะรัฐมนตรี
สัญจรงานนโยบายนายกรัฐมนตรีตรวจงานในพ้ืนท่ี ตั้งแตวันท่ี 7 กันยายน 2562 เปนตนมา รวมท้ังสิ้นจํานวน  
11 ครั้ง ประกอบดวยการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี จํานวน 3 ครั้ง การลงพ้ืนท่ีตรวจราชการของ
นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี จํานวน 8 ครั้ง มีขอสั่งการดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า จํานวน 
109 ขอสั่งการ/โครงการ วงเงิน 19,755.05 ลานบาท และไดรับอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกลาง) รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 6 ครั้ง วงเงิน 
28,856.27 ลานบาท เพ่ือแกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัย จํานวน 31,054  โครงการ โดยมีผลการ
ดําเนินงานดังน้ี 

1. ความกาวหนาของแผนงาน/โครงการท่ีเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรและงานนโยบาย
นายกรัฐมนตรีตรวจงานในพ้ืนท่ี จํานวนท้ังสิ้น 109 โครงการ วงเงิน 19,755.05 ลานบาท ดังน้ี 

1) ไดรับงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 (งบกลาง) รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน และงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดําเนินการแลว จํานวน 50 ขอสั่งการ/โครงการ วงเงิน 1,086.54 
ลานบาท ดําเนินการโดย กรมชลประทาน การประปาสวนภมูิภาค และกรมทรัพยากรนํ้า 

2) เสนอขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 23 โครงการ วงเงิน 2,605.77 ลานบาท ดําเนินการ
โดยกระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน และ สทนช. 

3) ขอสั่งการ/โครงการท่ีตองเตรียมความพรอม และบรรจุเขาแผนเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณ ตอไป 
จํานวน 36 โครงการ วงเงินกวา 14,491.19 ลานบาท ดําเนินการโดยกรมชลประทาน กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และองคการจัดการนํ้าเสีย 

2. ความกาวหนาของแผนงาน/โครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (งบกลาง) รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน รวมจํานวน 6 ครั้งจํานวน 
31,054 โครงการ วงเงิน 28,856.27 ลานบาท งบประมาณจัดสรร จํานวน 23,286 โครงการ 23,264.36  
ลานบาท ดําเนินการแลวเสร็จ 11,386 โครงการ คิดเปนรอยละ 53.14 อยูระหวางดําเนินการ 10,041 โครงการ  
สวนใหญอยู ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกฉียงเหนือ (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 2,240 โครงการ/ 
กรมชลประทาน 46 โครงการ / กรมทรัพยากรนํ้า 115 โครงการ / กรมเจาทา 3 โครงการ / กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 1 โครงการ / กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ / กระทรวงมหาดไทย 7,058 โครงการ /  
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 577 โครงการ) และยกเลิก 1,839 โครงการ คาดวาจะแลวเสร็จท้ังหมดเดือน
เมษายน 2564 เมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะมีผลสัมฤทธ์ิ ปริมาณนํ้าดิบผลิตประปา 61.86 ลาน ลบ.ม. จํานวน
ผูใชนํ้าประปาเพ่ิมข้ึน 577,221 ราย ปริมาณนํ้าเก็บกักเพ่ิมข้ึน 1,057.32 ลาน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าบาดาล 
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
47.32 ลาน ลบ.ม. พ้ืนท่ีรับประโยชน 7.58 ลานไร ครัวเรือนรับประโยชน 3.53 ลานครัวเรือน พ้ืนท่ีไดรับ
การปองกัน 2.23 ลานไร ปริมาณวัชพืช 7.83 ลานตัน และจางแรงงาน 236,438 ราย 

 ความเห็นของฝายเลขานุการ กนช. 
1. ใหกรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และองคการจัดการนํ้าเสีย 

เรงรัดเสนอโครงการตามท่ีเสนอในคณะรัฐมนตรีสัญจร และงานนโยบายนายกรัฐมนตรีตรวจงานในพ้ืนท่ีเพ่ือขอ
งบประมาณดําเนินการภายในป 2566 

2. ใหหนวยงานเรงรัดดําเนินงานงบกลางฯ ใหแลวเสร็จภายในเมษายน 2564 เพ่ือเกิดประโยชน 
ตอประชาชนในฤดูแลงน้ี และใหรายงานความคืบหนาให สทนช. จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ 

 
3. โครงการท่ีจะแกไขปญหาดานนํ้าในพ้ืนท่ี (งบกลาง) จะตองผานคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าจังหวัดตาม

ข้ันตอนการเสนอของบประมาณดานนํ้า 

 
- ชป./ยผ. /สถ. /อจน. 
 
 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 ขอสั่งการประธาน :  
1. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงเสนอโครงการเขามาโดยรวมบูรณาการกับ สทนช. 
 
2. แผนงานโครงการท่ีเสนอขอตั้งงบประมาณดานนํ้า ตองเสนอผานคณะอนุกรรมการทรัพยากรนํ้าจังหวัดดวย  

 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
/สทนช. (กวค./กนผ. /

สทนช. 1-4) 
 มติท่ีประชุม : รับทราบความกาวหนาแผนงานโครงการท่ีเสนอในคณะรัฐมนตรี และงานนโยบายท่ี

นายกรัฐมนตรีตรวจงานในพ้ืนท่ี และการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการ
เงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และใหหนวยงานดําเนินการตามความเห็นของฝายเลขานุการ กนช.  
/ ขอสั่งการของประธาน กนช. 

 

3.4 ผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ 
 - ฝายเลขานุการ กนช. ไดรวบรวมผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการภายใต กนช. จํานวน 10 คณะ ไดแก 

1. คณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ ฟนฟูแหลงนํ้าธรรมชาติและแมนํ้าลําคลอง 
2. คณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ ฟนฟูคลองแสนแสบ 
3.  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็ก 
4. คณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
5. คณะอนุกรรมการกําหนดรูปแบบและแนวทางการใชพ้ืนท่ีลุมต่ําเปนพ้ืนท่ีรับนํ้านอง 
6. คณะอนุกรรมการอํานวยการดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  
7. คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า และผังนํ้า 
8.  คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ารายภาค ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ/กลาง/ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 
9. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการนํ้าในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
10. คณะอนุกรรมการทรัพยากรนํ้าจังหวัด 76 จังหวัด   

- สรุปประเด็นสําคัญของแตละคณะอนุกรรมการ (อนก.) เสนอ กนช. รับทราบ ดังน้ี  
1. ดานการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรนํ้า ไดแก อนก.บริหาร พัฒนา อนุรักษ ฟนฟูแหลงนํ้าธรรมชาติ

และแมนํ้าลําคลอง / อนก.บริหาร พัฒนา อนุรักษ และฟนฟูคลองแสนแสบ / และอนก.ขับเคลื่อนโครงการ
ขนาดเล็ก มีผลการดําเนินงานสําคัญท่ีเสนอ กนช. ทราบ ดังน้ี 

1.1 เรงรัดขับเคลื่อนแผนงาน ตามแผนหลักการพัฒนาฯ จํานวน 4 พ้ืนท่ี ไดแก บึงบอระเพ็ด/บึงราชนก/
หนองหาร/บึงสีไฟ และเรงรัดจัดทําแผนหลักการพัฒนาฯ จํานวน 2 พ้ืนท่ี ไดแก กวานพะเยา/เวียงหนองหลม 

1.2 กรอบแนวทางการดําเนินงานเพ่ือเสริมสรางความปลอดภัยการสัญจรทางนํ้า การปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน แกไขปญหามลภาวะและคุณภาพนํ้าในคลองแสนแสบ 

1.3 รายงานผลการดําเนินงานบริหาร พัฒนา อนุรักษ และฟนฟูคลองแสนแสบ  
1.4 โครงการฝาวิกฤตดวยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากใหพัฒนากาวไปตามแนวพระราชดําริ และ

แนวทางการวิเคราะหประเภทโครงการท่ีเหมาะสมเพ่ือขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็กระดับตําบล 
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ไดแก อนก.พิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้า / อนก.กําหนดรูปแบบและแนวทางการใชพ้ืนท่ีลุมต่ําเปนพ้ืนท่ีรับนํ้านอง / และ อนก.อํานวยการ
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มีผลการดําเนินงานสําคัญ ท่ีเสนอ กนช. ทราบ ดังน้ี 

2.1 ความกาวหนาการคัดเลือกโครงการนํารอง และจัดทําแผนหลักโครงการนํารอง จากบัญชีพ้ืนท่ี 
ลุมต่ําเปนพ้ืนท่ีรับนํ้านอง 

2.2 ความกาวหนาการดําเนินงานตามมาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนนํ้าฤดูแลงป 2563/64 
2.3 แนวทางการแกไขปญหาความเค็มในลุมนํ้าเจาพระยา จากปญหาการรุกตัวของนํ้าเค็ม 

3. ดานเทคนิคและวิชาการ ไดแก อนก.พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  
และผังนํ้า มีผลการดําเนินงานสําคัญ ท่ีเสนอ กนช. ทราบ ดังน้ี  

3.1 แนวทางการจัดทําผังนํ้าป พ.ศ. 2563 - 2565  
3.2 การกําหนดมาตรฐานรูปแบบขอมูลอุตุ - อุทกวิทยา เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
3.3 กรอบแนวทางการจัดลําดับความสําคัญงานวิจัยและนวัตกรรมดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
4. คณะอนุกรรมการในพ้ืนท่ี (Area) ไดแก อนก.รายภาคในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต และ EEC รวมท้ัง อนก.ทรัพยากรนํ้าจังหวัด มีผลการดําเนินงานสําคัญท่ีเสนอ กนช. ทราบ ดังน้ี 
4.1 ประเด็นปญหาและแนวทางแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าในพ้ืนท่ีลุมนํ้ายม 
4.2 สถานการณนํ้าและภัยแลงในพ้ืนท่ีภาคกลาง ดานปญหานํ้าเค็มรุกพ้ืนท่ี และดานปญหาการปลูก

ขาวนาปรังมากกวาแผน 
4.3 การลงพ้ืนท่ีติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม สกลนคร และศรีสะเกษ 
4.4 แนวทางการแกไขปญหาภัยแลงในคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
4.5 แผนบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการนํ้าในภาคตะวันออก 
4.6 แนวทางแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าและปญหาคุณภาพนํ้าในภาคตะวันออกของฤดูแลงป 2563/64 
4.7 แผนงาน/โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีจะเสนอตอ

คณะกรรมการลุมนํ้า ไดแก จ.แพร และ จ.ตาก  
4.8 การจัดทําทะเบียนแหลงนํ้า/กอตั้งองคกรผูใชนํ้า 

- มีประเด็นเสนอ กนช. และพิจารณาเห็นชอบ จํานวน 2 เรื่อง  ไดแก  
1. การวางแผนการจัดสรรนํ้าและการเพาะปลกูฤดูฝน ป 2564 และมาตรการการรับมือฤดูฝน ป 2564 

รายละเอียดตามวาระเพ่ือพิจารณา 4.1 
2. แผนปฏิบัติการพัฒนา ฟนฟูสภาพแวดลอมคลองแสนแสบ รายละเอียดตามวาระเพ่ือพิจารณา 4.3 

 มติท่ีประชุม : รับทราบผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการภายใต กนช. - สทนช. (สลน.) 
 

๓.5 รายงานการชี้แจงการประชุมสภาผูแทนราษฎร วาระพิจารณาญัตติอภิปรายท่ัวไป ในประเด็นเกี่ยวกบัการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  
ไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล ระหวางวันท่ี 16 - 19 กุมภาพันธ 2564 

 ตามท่ีรัฐสภาไดมีการประชุมสภาผูแทนราษฎร วาระพิจารณาญัตติอภิปรายท่ัวไป เพ่ือลงมติไมไววางใจ
รัฐมนตรีเปนรายบุคคล ตั้งแตวันท่ี 16 - 19 กุมภาพันธ 2564 โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ)  
ไดถูกเสนอช่ืออภิปรายไมไววางใจ ซึ่งมีประเด็นเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า จํานวน 3 ประเด็น สรุป
สาระสําคัญดังน้ี 

ประเด็นท่ี 1 งบกลางชวยเหลือภัยแลงป 2563 เขาขายการทุจริตมีการตัดทอนโครงการจางเพ่ือเลี่ยง
การจัดซ้ือจัดจางผานระบบ เชน โครงการขุดลอกในพ้ืนท่ีแกงละวา จ.ขอนแกน สทนช. ไดช้ีแจงวาโครงการ
ดังกลาวเปนการขุดลอกรองนํ้าท่ีเช่ือมตอโครงการขางเคียง มีการดําเนินการในหลายรองนํ้าท่ีตางกันและมี
ตําแหนงพิกัดตางกัน มีการบูรณาการตั้งแตระดับจังหวัดซึ่งผานคณะอนุกรรมการทรพัยากรนํ้าจังหวัด ตามความ
ตองการของพ้ืนท่ี ซึ่งไมไดมีวัตถุประสงคเลี่ยงการจัดซื้อจัดจางแตอยางไร  

ประเด็นท่ี 2 งบกลางป 2563 มีโครงการท่ีวงเงินไมใหเกิน 500,000 บาท เพ่ือหลบเลี่ยงระเบียบ 
การจัดซ้ือจัดจาง สทนช.ไดช้ีแจงวา กระทรวงมหาดไทยกําชับใหผูวาราชการจังหวัด การกําหนดราคากลาง 
การควบคุมงานและการตรวจรับ หากพบวามีการกระทําโดยทุจริต ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการ 
โดยเครงครัด และกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอแผนงานโครงการท่ีวงเงินไมเกิน 500,000 บาท  
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ขอช้ีแจงวา การจัดสรรงบกลางเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะหนาท่ีมีความจําเปนเรงดวน ซึ่งเปนลักษณะโครงการ
ขนาดเล็ก มีการบูรณาการตั้งแตระดับจังหวัดซึ่งผานคณะอนุกรรมการทรัพยากรนํ้าจังหวัด ตามความตองการ
ของพ้ืนท่ี ซึ่งไมไดมีวัตถุประสงคเลี่ยงการจัดซื้อจัดจางแตอยางไร   

ประเด็นท่ี 3 การอนุมัติใชงบกลางไมเหมาะสม การดําเนินการไมแลวเสร็จ ใชงานไมได การขุดเจาะนํ้า
บาดาลงบกลางป 2562 มีการขุดจริงแตไมมีปายปกไวใหประชาชน สทนช. ไดช้ีแจงวา  

- กองอํานวยการนํ้าแหงชาติสั่งการให สทนช.รวมกับหนวยงานดานนํ้าและจังหวัด ตรวจสอบพ้ืนท่ีแกไข
ปญหาขาดแคลนนํ้าและเพ่ิมประสิทธิภาพการกับเก็บนํ้าในฤดูฝน เสนอรัฐบาลขออนุมัติ 

งบกลางตามมติคณะรัฐมนตรี 13 สิงหาคม 2563 อนุมัติดําเนินการ 76 จังหวัด จํานวน 20,029 
โครงการ วงเงิน 11,892.87 ลานบาท สามารถชวยเหลือประชาชนมีนํ้าอุปโภค - บริโภค ในชวงฤดูแลง  
ป 2564 ไปแลว จํานวน 1,192 ตําบล ปริมาณนํ้าบาดาล 37 ลาน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าเก็บกักเพ่ิมข้ึน 211.61 
ลาน ลบ.ม. ครัวเรือนรับประโยชน 926,264 ครัวเรือน จึงทําใหพ้ืนท่ีเฝาระวังการขาดแคลนนํ้าดานอุปโภค
บริโภค ลดลงเหลือเพียง 79 ตําบล  

- โครงการพัฒนานํ้าบาดาล เปาหมาย 64 แหง ดําเนินงานเจาะบอนํ้าบาดาลแลวเสร็จ 62 แหง คิดเปน
รอยละ 96.88 ดําเนินการกอสรางระบบกระจายนํ้าแลวเสร็จ 3 แหง คิดเปนรอยละ 6.69 อยูระหวาง
ดําเนินการกอสรางระบบกระจายนํ้า 61 แหง คิดเปนรอยละ 95.31 

 
 
 
 
 
 

 มติท่ีประชุม :  รับทราบรายงานการช้ีแจงการประชุมสภาผูแทนราษฎร วาระพิจารณาญัตติอภิปรายท่ัวไป ใน
ประเด็นเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล ระหวางวันท่ี 16 - 19 
กุมภาพันธ 2564 

- สทนช. (กนผ.) 
 

๓.6 ผลการดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาภัยแลง ป 2563/64 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 
 สทนช. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ขับเคลื่อนการดําเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 

พรอมท้ัง ติดตามสถานการณชวงฤดูแลง ป 2563/64 รายงานสถานการณตอกองอํานวยการนํ้าแหงชาติ 
เปนระยะอยางตอเน่ือง (รายสัปดาห/รายเดือน) สรุปผลการดําเนินการ ชวงเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือน
กุมภาพันธ 2564 ดังน้ี 

มาตรการ ผลการดําเนินการ 

ดานนํ้าตนทุน (Supply) 
1. เรงเก็บกักนํ้ากอนสิ้นสดุ
ฤดูฝน 

ชวงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ อางเก็บนํ้าขนาดใหญ อางเก็บนํ้าขนาด
กลาง และแหลงนํ้าขนาดเล็ก สามารถรับนํ้าไดเ พ่ิม จํานวน 2,947  
ลาน ลบ.ม. 

2. จัดหาแหลงสาํรองนํ้าดิบ
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนนํ้า 

1) ในเขตบริการของการประปาสวนภมูิภาค ไดสงแผนรองรับการขาดแคลน
นํ้าตามมาตรการแลว ปจจุบันเฝาระวังพ้ืนท่ีเสี่ยงภาวะนํ้าแลง จํานวน  
52 สาขา 34 จังหวัด ซึ่งไมมีสถานการณขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค 
2) นอกเขตบริการของ การประปาสวนภูมิภาค (ประปาทองถ่ิน) กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน รายงานมีสถานการณขาดแคลนนํ้าแลว แยกเปน 

- ในพ้ืนท่ีช้ีเปาเฝาระวัง จํานวน 43 ตําบล 23 อําเภอ 42 จังหวัด 
- นอกพ้ืนท่ีเฝาระวัง จํานวน 4 ตําบล 4 อําเภอ 2 จังหวัด 
ท้ังน้ี สทนช.ภาค 1-3 ไดดําเนินการตรวจสอบและรายงานสถานการณ

ขาดแคลนนํ้าในพ้ืนท่ีเฝาระวังดังกลาว โดยขับเคลื่อนผาน อนก.ทรัพยากรนํ้า
จังหวัด 

3. ปฏิบัติการเติมนํ้า กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีการเตรยีมเครื่องมืออุปกรณท่ีมีความพรอม
สําหรับการข้ึนบินในพ้ืนท่ีเปาหมาย ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ - 17 มีนาคม 
2564 โดยตั้งศูนยปฏิบัติการฝนหลวง จํานวน 11 จังหวัด ไดแก จ.เชียงใหม 
ตาก พิษณุโลก นครสวรรค กาญจนบุรี อุบลราชธานี อุดรธานี บุรีรัมย สุราษฎร
ธานี ประจวบคีรีขันธ และจันทบุรี ผลการปฏิบัติการหลวงไดมีการปฏิบัติการ
ฝนหลวง จํานวน 23 วัน 277 เท่ียวบิน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 35 จังหวัด มี
พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไดรับประโยชน จํานวน 44.64 ลานไร มีฝนตกในพ้ืนท่ี 
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

ลุมนํ้าของอางเก็บนํ้า จํานวน 32 แหง สามารถเติมนํ้าใหกับอางเก็บนํ้า 
จํานวน 61.05 ลาน ลบ.ม. 

ดานความตองการใชนํ้า (Demand) 
4. กําหนดการจดัสรรนํ้าฤดแูลง 1) กรมชลประทาน ไดเสนอแผนการจัดสรรนํ้าของอางเก็บนํ้าขนาดใหญ 

35 แหงแลว ปจจุบัน กรมชลประทานและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
รายงานการจัดสรรนํ้าและรายงานผลเปนรายสัปดาห (ทุกวันพฤหัสบดี)  
ผลการจัดสรรนํ้าคิดเปนรอยละ 84 ของแผน และเมื่อเปรียบเทียบกับแผน
ท้ังฤดู สถานะการจัดสรรนํ้าเกินแผน 

2) กรมชลประทาน สงการปรับแผนจัดสรรนํ้า 4 เข่ือนหลักลุมเจาพระยา 
จํานวน 17 ครั้ง เพ่ือชวยเหลือพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับสถานการณ 

3) กรมชลประทาน สงการปรับแผนจัดสรรนํ้าลุมนํ้าแมกลอง เน่ืองจาก
ตองการใหสามารถควบคุมคุณภาพนํ้าท่ีสถานีสูบนํ้าสําแล ใหมีคาความเค็ม
อยูในเกณฑปกติ และเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

5. วางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแลง 1) ในเขตชลประทาน (กรมชลประทาน) และนอกเขตชลประทาน  
(กรมสงเสรมิการเกษตร) ไดสงแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 2563/64 แลว 

2) สถานการณพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 2563/64 มีแผนการ
เพาะปลูกท้ังประเทศ 5.91 ลานไร เพาะปลูกแลว 9.68 ลานไร คิดเปน
รอยละ 164 แบงเปน  

- นารอบท่ี 2 จํานวน 7.95 ลานไร (ในเขตชลประทาน 5.86  
ลานไร และนอกเขตชลประทาน 3.82 ลานไร)  

- พืชไร-พืชผัก จํานวน 1.73 ลานไร (ในเขตชลประทาน 0.53  
ลานไร และนอกเขตชลประทาน 1.20 ลานไร) 

3) การปรับแผนการบริหารนํ้าและเพาะปลูกพืชฤดูแลง จํานวน 2 ครั้ง  
ในเขตชลประทาน 

4) สถานการณพ้ืนท่ีเฝาระวังเสี่ยงภาวะนํ้าแลงดานการเกษตร 
-  นารอบท่ี  2 พ้ืน ท่ี เฝ าระวัง เสี่ ยงภาวะนํ้าแลงมาก 77 ตําบล  

45 อําเภอ 20 จังหวัด มีพ้ืนท่ีปลูกแลว 454,356 ไร สถานการณนํ้ายังคง
เพียงพอตอการเพาะปลูก 

- ไมผลไมยืนตน พ้ืนท่ีเฝาระวังเสี่ยงภาวะนํ้าแลงมาก 193 ตําบล  
62 อําเภอ 17 จังหวัด การคาดการณยังไมมี พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงไมผล 
ท่ีจะเสียหายโดยสิ้นเชิง (ตาย) 

6. เฝาระวังคณุภาพนํ้า 1) การประปานครหลวง ไดรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าเปนประจาํ
ทุกวัน 

2) กรมควบคุมมลพิษ ไดรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าเปนประจําทุกวัน 
3) สาขา การประปาสวนภูมิภาค ท่ีเฝาระวังคุณภาพนํ้า 9 สาขา  

7 จังหวัด ไดรายงานสถานการณเปนประจําทุกสัปดาห พบวา ลดลงเหลือ
จํานวน 7 สาขา 5 จังหวัดท่ีตองเฝาระวัง (ขอมูล ณ วันท่ี 18 มีนาคม 2564) 
พบวา มีสาขาการประปาสวนภูมิภาคท่ีเกินคาควบคุมแลว (บางชวงเวลา) 
จํานวน 4 สาขา 2 จังหวัด ในพ้ืนท่ี จ.ฉะเชิงเทรา 3 สาขา และ จ.พังงา  
1 สาขา  

4) สถานการณเฝาระวังคุณภาพนํ้า แมนํ้าสายหลัก 4 สาย พบวา แมนํ้า
เจาพระยา (บริเวณสถานีสูบนํ้าสําแล) คาความเค็มอยูในระดับเกณฑวิกฤต 
(บางชวงเวลา) โดย กรมชลประทาน รวมกับการประปานครหลวง 
ดําเนินการทํา Water Hammer ไปแลว จํานวน 5 ครั้ง 
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

7. หลัก 3R 1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดแจงอุตสาหกรรมจังหวัดท่ัวประเทศให
โรงงานอุตสาหกรรมดําเนินการตามมาตรการแลว 

2) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดแจงสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ดําเนินตามมาตรการแลว 

3) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดแจงการนิคมอุตสาหกรรมท้ัง
ประเทศใหดําเนินการตามมาตรการแลว 

4) สทนช. กําหนดรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน โดยกําหนดใหจัดสง
ภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน 

ดานบริหารจัดการนํ้า (Management) 
8. ติดตามประเมินผล ดําเนินการติดตามสถานการณฤดูแลง ป 2563/64 ผานการประชุมหารือ

ภายใตคณะทํางานและเลขานุการดานประเมินสถานการณ เมื่อวันท่ี  
26 พฤศจิกายน 2563 ดังน้ี 

- หนวยงานท่ีเก่ียวของติดตามสถานการณฤดแูลง ป 2563/64 จํานวน 
7 แบบฟอรม รายงานเปนรายสัปดาห (ทุกวันพฤหัสบดี) สําหรับพ้ืนท่ีเฝา
ระวังฯดานการเกษตร (ไมผลไมยืนตน) รายงานเปนรายเดือน  

- ติดตามสถานการณระดับจังหวัดและลุมนํ้า ไดแจงให สทนช. ภาค 
ปรับใชแบบฟอรมท่ีกําหนดใหติดตามสถานการณฤดูแลง ป 2563/64  
กับทุกจังหวัด โดยหนวยงานในระดับพ้ืนท่ีรายงานผลท่ี อนก.ทรัพยากรนํ้า
จังหวัด และ สทนช. ภาค สรุปรายงานผูวาราชการจังหวัด ทุกสิ้นเดือน 

9. สรางการรับรูสถานการณนํ้า
และแผนจัดสรรนํ้า 

สทนช. ไดประชาสัมพันธ 9 มาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนนํ้า 
ฤดูแลงป 2563/64 ทางสื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน ในรูปแบบของ
ขาว Infographic การใหสัมภาษณสื่อ ตลอดจนการรายงานผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางตอเน่ือง 

 
 ความเห็นของฝายเลขานุการ กนช. : 

ตามมาตรการท่ี 4 และ 5 ผลการจัดสรรนํ้าอางเก็บนํ้าขนาดใหญเกินแผนมาก เน่ืองจากมีการเพาะปลูกขาว
รอบท่ี 2 (นาปรัง) นอกแผนจํานวนมาก โดยเฉพาะลุมนํ้าเจาพระยา สงผลกระทบตอปรมิาณนํ้าตนทุนท่ีจะใชใน
การผลักดันนํ้าเค็มบรเิวณพ้ืนท่ีตอนลาง จึงเห็นควร 

1. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมชลประทาน ควบคุมการจัดสรรนํ้า รวมกับ กระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนการลําเลียงนํ้าไปยังพ้ืนท่ี
เปาหมายตามแผนอยางเครงครัด 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดหลักเกณฑและมาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชให
สอดคลองกับปริมาณนํ้าตนทุน เพ่ือลดการใชนํ้าในระดับตําบล และจัดทําแนวทางการขับเคลื่อน (Road Map) 
ใหเปนรูปธรรม พรอมรายงาน กนช. ในคราวประชุมครั้งถัดไป 

 
 
 
 
- กษ. (ชป.) / 
  มท. (สถ./อปท.) 
 
- กษ. (ชป.) 

 ขอสั่งการประธาน :   
1. ใหหนวยงานดําเนินการตามขอเสนอของฝายเลขานุการ กนช.  
2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเรงกําหนดหลักเกณฑและมาตรการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใหสอดคลอง

กับสภาพนํ้าตนทุนและรายงาน กนช. ในครั้งถัดไป 

 
 
- กษ. 

 มติท่ีประชุม : รับทราบผลการดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาภัยแลง ป 2563/64 ตามมตคิณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 และใหหนวยงานดําเนินการตามความเห็นของฝายเลขานุการ กนช.   
และขอสั่งการของประธาน กนช. 

- สทนช. (ศอน.) 

3.7 การจัดทําผังนํ้าเมื่อพนกําหนดสองป ตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 
3.7.1 ความกาวหนากฎหมายลําดับรองซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 

 - สทนช. ไดจัดทํารางกฎหมายลําดบัรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตทิรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
1. พระราชกฤษฎีการกําหนดลุมนํ้า พ.ศ. 2564 ทรงลงพระปรมาภิไธยแลวเมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ 

2564 ใชบังคับเมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2564 
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2.  รางกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ จํานวน 17 ฉบับ ท่ีเสนอ กนช. เห็นชอบในคราวประชุมครั้ง

ท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2562 น้ัน ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชแลว จํานวน 
12 ฉบับ คงเหลือ 5 ฉบับ ท่ีอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดแก  

- รางกฎกระทรวงกําหนดคาทดแทนใหแกบุคคลซึ่งตองเฉลี่ยนํ้าท่ีกักเก็บไวเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใน
การอุปโภคบริโภคของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตภาวะนํ้าแลงอยางรุนแรง พ.ศ. .... (ตามมาตรา 60 วรรคสอง) 

- รางกฎกระทรวงการชดเชยความเสียหายจากการดําเนินการเพ่ือปองกันและแกไขภาวะนํ้าทวม พ.ศ. ....  
(ตามมาตรา 66) 

- รางกฎกระทรวงการกําหนดคาทดแทน และการชดเชยความเสียหายจากการใชท่ีดินหรือสิ่งกอสรางเพ่ือ
การปองกันและแกไขภาวะนํ้าแลงและภาวะนํ้าทวม พ.ศ. ....  (ตามมาตรา 67) 

-  รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการนําเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายไปวางตอศาล
หรือสํานักงานวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสิน และวิธีการรับเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความ
เสียหาย พ.ศ. .... (ตามมาตรา 69) 

- รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง การเฉลี่ยนํ้าเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนในการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตภาวะนํ้าแลงอยางรุนแรง พ.ศ. .... (ตามมาตรา 60 วรรคหน่ึง) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.2 การจดทะเบียนกอต้ังองคกรผูใชนํ้า การคัดเลือกคณะกรรมการลุมนํ้า และการคัดเลือกคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติท่ีมาจาก
คณะกรรมการลุมนํ้า 

 - ตามท่ี สทนช. ไดจัดทํารางกฎกระทรวงองคกรผูใชนํ้า พ.ศ. .... รางกฎกระทรวงการไดมาซึ่งกรรมการ 
ลุมนํ้าผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการลุมนํ้าผูแทนองคกรผูใชนํ้า และกรรมการลุมนํ้าผูทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการลุมนํ้า พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงการคัดเลือกกรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมนํ้าใน
คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ. .... ซึ่ง กนช.เห็นชอบในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี  
12 กันยายน 2562 และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2562  สงใหสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ซึ่งตรวจรางเสร็จเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2562 และนายกรัฐมนตรีลงนามในรางกฎกระทรวงท้ังสาม
ฉบับเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2564  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 ซึ่งมีผลใช
บังคับในวันเดียวกัน 

-  สทนช. ไดดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ รูปแบบและรายละเอียดตาง ๆ ภายใตกฎกระทรวงท้ังสามฉบับ
ดังกลาว และไดสรางการรับรูโดยการประชาสัมพันธเพ่ือเตรียมความพรอมในการดําเนินการจดทะเบียนกอตั้ง
องคกรผูใชนํ้า และการคัดเลือกกรรมการตาง ๆ ใหเปนไปตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของกฎกระทรวง
ดังกลาวแลว ดังน้ี 

1. การจดทะเบียนกอตั้งองคกรผูใชนํ้า บุคคลซึ่งใชนํ้าสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนกอตั้งองคกร 
ผูใชนํ้าได นับแตวันท่ี 1 เมษายน 2564 เปนตนไป ซึ่งผูท่ียื่นคําขอจดทะเบียนกอตั้งองคกรผูใชนํ้าระหวางวันท่ี  
1 เมษายน 2564  ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 องคกรผูใชนํ้าเหลาน้ันสามารถสงผูแทนเขารับการคัดเลือก
เปนกรรมการลุมนํ้าผูแทนองคกรผูใชนํ้าในคณะกรรมการลุมนํ้าได     

2. การคัดเลือกกรรมการลุมนํ้าผูแทนองคกรผูใชนํ้า จะสามารถดําเนินการตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 
2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564  

3. เมื่อไดกรรมการลุมนํ้าผูแทนองคกรผูใชนํ้า กรรมการลุมนํ้าผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
กรรมการลุมนํ้าผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุมนํ้า ครบท้ัง 3 สวนแลว จะสามารถดําเนินการคัดเลือก
กรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมนํ้าใน กนช. ได โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 1 ธันวาคม 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.3 การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการลุมนํ้าภายหลังพระราชกฤษฎกีากําหนดลุมนํ้า พ.ศ. 2564 ใชบังคับ 
 - สืบเน่ืองจากการประชุม กนช. ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 สทนช. ไดรายงานผลการ

ดําเนินการตามบทเฉพาะกาลในพระราชบัญญัติทัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 เมื่อครบกําหนดสองปให กนช. ทราบวา 
ในระหวางท่ียังไมมีการตรา พระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้า ใหคณะกรรมการลุมนํ้าตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวัน
กอนวันท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้าใชบังคับ ปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการลุมนํ้าตามลุมนํ้าเดิมท่ีรับผิดชอบไป
พลางกอน  (มาตรา 100 วรรคหน่ึง)  และ สทนช. จึงมีหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอหารือเก่ียวกับ
การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการลุมนํ้า เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดรับคําตอบวา ปจจุบันระยะเวลาท่ี
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
กฎหมายบัญญัติไวยังมิไดลวงพนไป กรณีน้ีจึงเปนการหารือปญหาโดยท่ียังไมมีขอเท็จจริงเกิดข้ึนและเปนเหตุให 
ไมอาจปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดแตอยางใด จึงไมอาจรับขอหารือไวพิจารณา    

- พระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้า พ.ศ. 2564 ไดประกาศราชกิจจานุเบกษาแลวเมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2564 
มีผลใชบังคับวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2564 แตยังไมมีคณะกรรมการลุมนํ้าตามมาตรา 27 เพราะเหตุพระราช
กฤษฎีกาดังกลาวเพ่ิงใชบังคับ และกฎกระทรวงองคกรผูใชนํ้า พ.ศ. 2564 และกฎกระทรวงการไดมาซึ่งกรรมการ
ลุมนํ้าผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการลุมนํ้าผูแทนองคกรผูใชนํ้า และกรรมการลุมนํ้าผูทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการลุมนํ้า พ.ศ. 2564 ใชบังคับเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ  2564 แตการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะกรรมการลุมนํ้าเดิมไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีตอไปได     

- สทนช. จึงมีหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2564 ขอหารือการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณะกรรมการลุมนํ้าเมื่อพนกําหนดสองป นับแตวันท่ีพระราชบัญญัติทัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 ใชบังคับ 
อีกครั้งหน่ึง และขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 ความเห็นของฝายเลขานุการ กนช. 
1. เห็นควรรับทราบการดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรอง และการพิจารณาดําเนินการจดทะเบียน

องคกรผูใชนํ้า การคัดเลือกกรรมการลุมนํ้า และการคัดเลือกกรรมการ กนช. ในสวนท่ีมาจากกรรมการลุมนํ้า 
2. รับทราบกรณีท่ีหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการลุมนํ้า  

เมื่อพนสองป 
3. หากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาใหคณะกรรมการลุมนํ้าเดมิ ตามมติท่ีประชุม กนช. ครั้งท่ี 

3/2563 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2563 มอบหมายใหคณะกรรมการลุมนํ้าเดิมปฏิบัติหนาท่ีตามลุมนํ้าใหม 
จนกวาจะมีคณะกรรมการลุมนํ้าใหม เพ่ือใหคณะกรรมการลุมนํ้าไดดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ี 
ในพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 ไมหยุดชะงัก ไดแก การพิจารณาไกลเกลี่ยขอพิพาทในลุมนํ้า   
การจัดทําแผนแมบทลุมนํ้า การจัดทําแผนปองกันและแกไขภาวะนํ้าแลง นํ้าทวม การใหความเห็นตอแผนงาน
โครงการท่ีหนวยงานเสนอท่ีเก่ียวของในเขตลุมนํ้าและใหความเห็นเก่ียวกับการผันนํ้าระหวางลุมนํ้า และ 
การประกาศกําหนดเขตภาวะนํ้าแลง 

 
- สทนช. (กกม.) 

 ขอสั่งการประธาน : ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรงพิจารณาเพ่ือใหคณะกรรมการลุมนํ้าสามารถ
ปฏิบัติงานได จนกวาคัดสรรคณะกรรมการลุมนํ้าใหมแลวเสร็จ 

- สคก. /สทนช. (กกม.) 
 

 มติท่ีประชุม :  
1. รับทราบความกาวหนากฎหมายลําดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 
2. รับทราบการจดทะเบียนกอตั้งองคกรผูใช นํ้า การคัดเลือกคณะกรรมการลุมนํ้า และการคัดเลือก

คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติท่ีมาจากคณะกรรมการลุมนํ้า 
3. รับทราบการปฏิบัติหนา ท่ีของคณะกรรมการลุม นํ้าภายหลังพระราชกฤษฎีกากําหนดลุม นํ้า  

พ.ศ. 2564 ใชบังคับ และใหหนวยงานดําเนินการตามความเห็นของฝายเลขานุการ กนช. และขอสั่งการ
ประธาน กนช.   

 
 

3.8 การจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการและการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหวางสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ และกระทรวงโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหารจัดการนํ้าแหง
ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด   

 - เมื่อป 2561 สถานเอกอัครราชทูตเนเธอรแลนดประจําประเทศไทย ไดเรียนเชิญ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
สมัยดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีเยือนราชอาณาจักรเนเธอรแลนดอยางเปนทางการ ดวยประสงคท่ีจะ
กระชับความสัมพันธดานการบริหารจัดการนํ้า แลกเปลี่ยนประสบการณ และเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีของ
เนเธอรแลนด ในการจัดการกับปญหาดานนํ้าในมิติตาง ๆ  

- ภายหลังการเยือนเนเธอรแลนดในครั้งน้ัน ไดนําไปสูการหารือและพัฒนาความรวมมือทางดานการบริหาร
จัดการนํ้าอยางบูรณาการ  

- ขอบเขตของความรวมมือ ประกอบดวย (1) การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ (2) การ
จัดการอุทกภัยและการระบายนํ้าในเขตเมือง (3) การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสูการพัฒนา
เมืองใหมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง (4) ธรรมาภิบาลดานนํ้า (5) การเสริมสรางบุคลากรใหมีศักยภาพ 
เพ่ือรองรับความทาทายใหม ๆ และความรวมมือในกิจกรรมดานนํ้าระหวางประเทศ  
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
- รูปแบบของความรวมมือ ประกอบดวย (1) การสงเสริมการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนของคณะผูแทน

ระดับสูงและคณะผูแทนดานวิชาการเพ่ือกําหนดโครงการแผนงานท่ีสนใจรวมกัน (2) แลกเปลี่ยนการ
ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการนํ้า (3) การแลกเปลี่ยนขอมูล เอกสารและบทความทาง
วิชาการ (4) สงเสริมสถาบันดานการศึกษาวิจัยและฝกอบรม/สัมมนา/นิทรรศการทางวิชาการ ท่ีสนใจรวมกัน- 
สองฝายเห็นชอบในรางบันทึกความเขาใจฯ และไดผานกระบวนการพิจารณาของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- สทนช. จึงนําเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เพ่ือเห็นชอบการจัดทําบันทึกความ
เขาใจวาดวยความรวมมือดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ระหวาง สทนช. แหงราชอาณาจักรไทย และกระทรวงโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหารจัดการ
นํ้าแหงราชอาณาจักรเนเธอรแลนด และอนุมัติใหเลขาธิการ สทนช. เปนผูลงนามในบันทึกความเขาใจฯ โดย 
ผูลงนามฝายเนเธอรแลนด คือ นายเคส ราเดอร (H.E. Kees Rader) เอกอัครราชทูตเนเธอรแลนดประจําประเทศไทย 

- สทนช. และสถานเอกอัคราชทูตเนเธอรแลนดประจําประเทศไทย ไดจัดพิธีลงนามในบันทึกความเขาใจ  
เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2564 ณ ทําเนียบเอกอัครราชทูตเนเธอรแลนดประจําประเทศไทย โดยเปนความรวมมือ
ระดับหนวยงาน มีเจตนารมณเพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระบบการบริหารจัดการนํ้าจากประเทศ
ตนแบบท่ีมีความเช่ียวชาญโดดเดนเรื่องการจัดการภัยพิบัติ รวมท้ังการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าท่ีรองรับการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาเมืองใหมีศักยภาพรองรับความเจริญเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการพัฒนาบุคลากร 

- ภายหลังการลงนาม มีการจัดงานเสวนาในหัวขอ “Thailand - Netherlands Water Dialogue”  
มีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย อาทิ นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ นักธุรกิจ และภาคธุรกิจท่ีสนใจ
ลงทุนดานนํ้า ท้ังจากประเทศไทยและเนเธอรแลนด ไดแลกเปลี่ยนประสบการณ องคความรู แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  
เพ่ือรวมกันแกไขปญหาท่ีทาทายดานนํ้า และใหภาคธุรกิจของเนเธอรแลนดเกิดการลงทุนดานนํ้าในประเทศไทย 
โดยผูดําเนินรายการ คือ ดร.นิพนธ พัวพงศกร จากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย   

 มติท่ีประชุม : รับทราบการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบ
บูรณาการและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหวางสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ และ
กระทรวงโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหารจัดการนํ้าแหงราชอาณาจักรเนเธอรแลนด   

- สทนช. (กกต.) 

3.9 ถอยแถลงและสารของนายกรฐัมนตรี เน่ืองในโอกาสสําคัญดานนํ้า 

 - ปจจุบันท่ัวโลกกําลังเผชิญกับภาวะวิกฤตดานนํ้า องคการสหประชาชาติ ไดใหความสําคัญกับสถานการณ
ดังกลาว จึงกําหนดใหมีการดําเนินการ ดังน้ี 

(1) การจัดประชุม High-Level Meeting on the Implementation of the Water-related Goals and 
Targets of the 2030 Agenda ในหัวขอหลักคือ Scaling-up multilateral cooperation and accelerating 
concrete action to meet the water-related goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development โ ด ย ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร ก ล า ว ถ อ ย แ ถ ล ง ข อ ง ผู นํ า จ า ก แ ต ล ะ ป ร ะ เ ท ศ  
ถึงการดําเนินการเรงดวนเพ่ือฟนฟูประเทศจากวิกฤตการณ COVID-19 ท่ีมีความเก่ียวของกับนํ้าตามแนวทาง 
การพัฒนาท่ียั่งยืน ในวาระ High-level Plenary ภายใตหัวขอ Urgent action on water for 2030 and 
sustainable and resilient recovery from the COVID-19 pandemic ณ สํานักงานใหญองคการสหประชาชาติ  
นครนิวยอรก (VDO Conference)  ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 มีนาคม 2564  

(2) กําหนดใหทุกวันท่ี 22 มีนาคมของทุกป เปนวันนํ้าโลก (World Water Day) เพ่ือกระตุนใหทุกประเทศ
และประชาคมโลกตระหนัก รวมกันอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการใชประโยชนจากทรัพยากรนํ้าอยางบูรณาการ
ตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน สําหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบ
ใหสัปดาหท่ีตรงกับวันท่ี 22 มีมีนาคมของทุกป เปนสัปดาหอนุรักษทรัพยากรนํ้าแหงชาติ โดยป พ.ศ. 2564 
(ค.ศ. 2021) เปนปเริ่มของทศวรรษ มีนโยบายใหเปนทศวรรษแหงการรวมลงมือปฏิบัติของทุกประเทศ  
เพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และกําหนดประเด็นสําคัญดานนํ้าในป 2564 คือ Valuing Water 

สทนช. จึงไดจัดทําถอยแถลง และสารวันนํ้าโลก โดยมีใจความสําคัญดังน้ี 
(1) ถอยแถลง : ประเทศไทยกําหนดใหการบริหารจัดการนํ้าอยางยั่งยืนเปนวาระเรงดวนของประเทศ และ

นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดําริดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ามาเปนเข็ม
ทิศในการดําเนินการ ผนวกกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าท้ังระบบของภาครัฐ การพัฒนากลไก
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
และสงเสริมการใชนวัตกรรมดานนํ้าเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Economy รวมท้ังการสื่อสารขอมูลให ทุกภาคสวนตระหนักถึงการใช นํ้า 
อยางประหยัดและรูคุณคา สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ ฟนฟู และดูแลรักษาปาตนนํ้า 
การกักเก็บนํ้าอยางเหมาะสม เพ่ือสรางหลักประกันวาทุกภาคสวนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากนํ้า 
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(2) สารวันนํ้าโลก : ในป 2564 องคการสหประชาชาติ ใหความสําคัญในประเด็น Valuing Water หรือการ
ใชนํ้าอยางรูคุณคา รัฐบาลใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยางเปนระบบและคุมคา โดยนอม
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดําริมาใชสรางสมดุลงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
ความเปนอยูท่ีดีของประชาชน และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยแผนแมบท 6 ดาน ซึ่งสอดคลองกับ 
แนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนดานนํ้า ป 2564 (ค.ศ. 2021) เปนปเริ่มตนทศวรรษใหม องคการสหประชาชาติ 
ใหเปนทศวรรษแหงการรวมลงมือปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งการใชนํ้าอยางรูคุณคาเปนจุด
เริ่มท่ีสําคัญท่ีสุดของการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ท่ีตองการความเขาใจ พรอมปรับตัว ความรวมมือ และผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของทุกภาคสวน รวมขับเคลื่อนและยกระดับการลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง รัฐบาลจึงสนับสนุน
ผูนําจากทุกภาคสวนในการรวมกันพัฒนาและขับเคลื่อนดานนํ้า โดยรัฐบาลจะเช่ือมโยงและสื่อสารขอมูลของทุก
ภาคสวนอยางรอบดาน เพ่ือความยั่งยืนสําหรับการบริหารจัดการนํ้าของประเทศไทยจากความรวมมือในการใช
นํ้าอยางรูคุณคา และพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองตอไป 

โดย สทนช. ไดกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีบันทึกเทป การกลาวถอยแถลง และอานสารวันนํ้าโลก โดยไดรบั
อนุญาตใหดําเนินการในวันจันทรท่ี 15 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น.  

 มติท่ีประชุม : รับทราบถอยแถลงและสารของนายกรัฐมนตรี เน่ืองในโอกาสสําคัญดานนํ้า - สทนช. (กกต.) 

๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 5 เรื่อง 
๔.๑ การวางแผนการจัดสรรนํ้าและการเพาะปลูกฤดูฝน ป 2564 และมาตรการการรับมือฤดูฝน ป 2564 

 จากการประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการดานบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี  
15 มีนาคม 2564 มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธานการประชุม ไดเห็นชอบ
การวางแผนการจัดสรรนํ้าและการเพาะปลูกฤดูฝน ป 2564 และมาตรการการรับมือฤดูฝน ป 2564   
โดยกองอํานวยการนํ้าแหงชาติ ไดรวบรวม วิเคราะหขอมูล สรุปไดดังน้ี 

1. การประเมินปริมาณนํ้าตนฤดูฝนป 2564  
- สถานการณพ้ืนท่ีประสบภัยแลงยอนหลัง ตั้งแตป พ.ศ. 2555 - 2564 ขอมูลจากกรมปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย พบวาจํานวนจังหวัดมีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2555 จนถึง ป พ.ศ. 2561  
หลังจากน้ัน เริ่มมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจนถึงป พ.ศ. 2563 สวนในป พ.ศ.2564 ยังไมมีพ้ืนท่ีประกาศภัยแลง  

- การคาดการณฝน จากขอมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า (องคการ
มหาชน) พบวาปริมาณฝนท้ังประเทศ ฤดูแลงป พ.ศ. 2564 ในเดือนมีนาคมนอยกวาปริมาณฝนเฉลี่ยรอยละ 11 
เดือนเมษายนมากกวาปริมาณฝนเฉลี่ยรอยละ 41 สวนฤดูฝนป พ.ศ. 2564 ปริมาณฝนในเดือนพฤษภาคม
มากกวาปริมาณฝนเฉลี่ยรอยละ 3 เดือนมิถุนายนมากกวาปริมาณฝนเฉลี่ยรอยละ 7 เดือนกรกฎาคมนอยกวา
ปริมาณฝนเฉลี่ยรอยละ 5 และในเดือนสิงหาคมนอยกวาปริมาณฝนเฉลี่ยรอยละ 1 

2. การวางแผนการจัดสรรนํ้า ผลการคาดการณปริมาณนํ้าใชการได อางเก็บนํ้าขนาดใหญ จํานวน 35 แหง  
ท่ัวประเทศ ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 พบวามีปริมาตรนํ้าใชการไดท้ังประเทศรวม 8,371 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
รอยละ 18 ของปริมาตรนํ้าใชการไดนอยกวาป 2563 ในชวงเวลาเดียวกัน จํานวน 2,078 ลาน ลบ.ม. แบงเปน  

- ภาคเหนือ รวม 1,606 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 9 ของปริมาตรนํ้าใชการไดนอยกวาป 2563 ในชวง
เวลาเดียวกัน จํานวน 397 ลาน ลบ.ม.  

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 1,653 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 25 ของปริมาตรนํ้าใชการไดมากกวา
ป 2563 ในชวงเวลาเดียวกัน จํานวน 432 ลาน ลบ.ม.  

- ภาคตะวันออก รวม 354 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 25 ของปริมาตรนํ้าใชการไดมากกวาป 2563 
ในชวงเวลาเดียวกัน จํานวน 186 ลาน ลบ.ม.  

- ภาคกลาง รวม 123 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 10 ของปริมาตรนํ้าใชการ นอยกวาป 2563 ในชวง
เวลาเดียวกัน จํานวน 18 ลาน ลบ.ม.  
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
- ภาคตะวันตก รวม 2,119 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 15 ของปริมาตรนํ้าใชการไดนอยกวาป 2563 

ในชวงเวลาเดียวกัน จํานวน 2,441 ลาน ลบ.ม.  
- ภาคใต รวม 2,515 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 46 ของปริมาตรนํ้าใชการไดมากกวาป 2563 ในชวง

เวลาเดียวกัน จํานวน 159 ลาน ลบ.ม. 
3. ผลการวิเคราะหพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลง เน่ืองจากฝนท้ิงชวง ระหวางเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564 

สทนช. รวมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า (องคการมหาชน) ไดคาดการณพ้ืนท่ีเสียงภัยแลงเน่ืองจากฝน 
ท้ิงชวง ระหวางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 โดยใชขอมูลคาฝนเฉลี่ย 30 ป (พ.ศ. 2524 - 2553) 
ของกรมอุตุนิยมวิทยา พ้ืนท่ีเขตชลประทานของกรมชลประทาน และพ้ืนท่ีประสบภัยแลงยอนหลังของ 
กรมพัฒนาท่ีดินมาซอนทับขอมูลกัน แลวกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงในระดับปานกลาง - ระดับมาก รวมกับฝน
คาดการณในระบบ One Map โดยระบุพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงเน่ืองจากฝนท้ิงชวง ดังน้ี 

- เดือนพฤษภาคม มีจํานวน 9 จังหวัด 36 อําเภอ 164 ตําบล สวนใหญอยูในภาคเหนือตอนกลาง 
ฝงตะวันออก  

- เดือนมิถุนายน มีจํานวน 29 จังหวัด 197 อําเภอ 1,044 ตําบล  
- เดือนกรกฎาคม มีจํานวน 42 จังหวัด 296 อําเภอ 1,738 ตําบล 

4. การวางแผนการเพาะปลูกฤดูฝน ป 2564 สทนช. รวมกับกรมชลประทานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
จัดทําแผนการบริหารจัดการนํ้าในชวงฤดูแลง ป 2563/64 (พฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2564) ในลุมนํ้า
เจาพระยา และสํารองนํ้าตนฤดูฝนป 2564 (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564) ดงัน้ี 

- แผนการบริหารจัดการนํ้าในชวงฤดูแลง ป 2563/64  (พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564) รวม 
4,000 ลาน ลบ.ม. (คิดเปนรอยละ 61 ของปริมาณนํ้าตนทุน) แยกเปน นํ้าสําหรับอุปโภค - บริโภค จํานวน 
1,150 ลาน ลบ.ม. (คิดเปนรอยละ 29) รักษาระบบนิเวศและอ่ืน ๆ  จํานวน 2,200 ลาน ลบ.ม. (คิดเปนรอยละ 55) 
อุตสาหกรรม จํานวน 135 ลาน ลบ.ม. (คิดเปนรอยละ 3) ปลูกพืชตอเน่ือง จํานวน 400 ลาน ลบ.ม. (คิดเปน
รอยละ 10) และปรับปฏิทินการเพาะปลูกในทุงบางระกํา จํานวน 115 ลาน ลบ.ม. (คิดเปนรอยละ 3) 

- สํารองนํ้าตนฤดูฝนป 2564 (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564) รวม 2,271 ลาน ลบ.ม. (คิดเปนรอยละ 39 
ของปริมาณนํ้าตนทุน) แยกเปน สําหรับอุปโภค - บริโภค รักษาระบบนิเวศและอ่ืน ๆ จํานวน 1,743 ลาน ลบ.ม.  
(คิดเปนรอยละ 77) และฝนท้ิงชวง รวม 528 ลาน ลบ.ม. (คิดเปนรอยละ 23) 

- แนวทางในการบริหารจัดการนํ้าป 2564 ในชวงฤดูแลงน้ี จัดสรรนํ้าใหสอดคลองกับปริมาณนํ้าตนทุน
ตามลําดับความสําคัญของกิจกรรมการใชนํ้า ไดแก 1) จัดสรรนํ้าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค ในชวงฤดูแลง   
2) จัดสรรนํ้าเพ่ือการรักษาระบบนิเวศในชวงฤดูแลง  3) สํารองนํ้าไวสาํหรับการใชนํ้าในชวงฤดูฝน เพ่ืออุปโภค  
- บริโภค และรักษาระบบนิเวศ เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564  4) จัดสรรนํ้าเพ่ือการเกษตรกรรม  
และ 5) จัดสรรนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 

- กรมสงเสริมการเกษตร คาดการณพ้ืนท่ีปลูกพืชฤดูฝนป 2564 ท่ัวประเทศรวมท้ังสิ้น 73 ลานไร 
แบงเปน ขาวนาป 59.6 ลานไร พืชไร 12.3 ลานไร พืชผัก 1.1 ลานไร 

5. มาตรการรับมือฤดูฝน ป 2564 สทนช. ไดเสนอมาตรการรองรับสถานการณฤดูฝน ป 2564 จํานวน  
9 มาตรการ โดยมีหนวยงานรับผิดชอบ และกรอบระยะเวลาดําเนินงาน ดังน้ี   

(1) การคาดการณพ้ืนท่ีเสี่ยงนํ้าทวมและฝนท้ิงชวง : หนวยงานรับผิดชอบ 3 หนวยงาน ไดแก สทนช. 
กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า (องคการมหาชน) กรอบเวลาภายในวันท่ี 15 เมษายน 
2564 และปรับปรุงขอมูลทุกสิ้นเดือน 

(2) บริหารจัดการพ้ืนท่ีลุมนํ้าเพ่ือใชรองรับนํ้าหลาก : หนวยงานรับผิดชอบ 3 หนวยงาน ไดแก  
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า และกรมสงเสริมการเกษตร กรอบเวลาภายในวันท่ี 1 เมษายน  2564 และ
วันท่ี 15 สิงหาคม 2564  

(3) ทบทวน ปรับปรุงเกณฑบริหารจัดการนํ้าในแหลงนํ้าขนาดใหญ - กลาง และเข่ือนระบายนํ้า : 
หนวยงานรับผิดชอบ 4 หนวยงาน ไดแก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กรอบเวลาภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564 

(4) ซอมแซม ปรับปรุง อาคารชลศาสตร/ระบบระบายนํ้า สถานีโทรมาตร ใหพรอมใชงาน  : หนวยงาน
รับผิดชอบ 8 หนวยงาน ไดแก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กรมปาไม 
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กรมอุตุนิยมวิทยา และ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า (องคการมหาชน) กรอบเวลาภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

(5) ปรับปรุงแกไขสิ่งกีดขวางทางนํ้า : หนวยงานรับผิดชอบ 9 หนวยงาน ไดแก กรมทางหลวง  
กรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า กรมเจาทา การรถไฟแหงประเทศไทย 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และกรุงเทพมหานคร กรอบเวลาภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

(6) ขุดลอกคูคลอง กําจัดผักตบชวา : หนวยงานรับผิดชอบ 6 หนวยงาน ไดแก กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรมชลประทาน กรมเจาทา  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรุงเทพมหานคร และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) กรอบเวลาภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

(7) เตรียมความพรอมเครื่องเครือ่งมือในการใหความชวยเหลือ : หนวยงานรับผิดชอบ 8 หนวยงาน ไดแก 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรนํ้า กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กรมสงเสรมิ
การปกครองทองถ่ิน กรุเทพมหานคร กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท กรอบเวลาภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม  2564 

(8) สรางการรับรูและประชาสัมพันธ : หนวยงานรับผิดชอบ ไดแก สทนช. กรมประชาสัมพันธ และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ กรอบเวลาตลอดชวงระยะเวลาฤดูฝน 

(9) ติดตามประเมินผล : หนวยงานรับผิดชอบ ไดแก สทนช. กรอบเวลาตลอดชวงระยะเวลาฤดูฝน 
 ฝายเลขานุการ กนช. มีความเห็น ดังน้ี 

1. หากหนวยงานมีการปรับปรุง เพ่ิมเติม ขอใหเสนอ สทนช. พิจารณา เพ่ือจะไดดําเนินการ และนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป 

2. เพ่ือลดการสูญเสียนํ้า จึงเห็นควรเพ่ิมมาตรการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชนํ้าและปรับปรุงการสงนํ้า  
โดยมอบใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป 

 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 กนช. มีความเห็น ดังน้ี  
1. ผูแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ) ใหความเห็นวา การเตรียมพรอมรับมือกับภาวะการขาดแคลนนํ้า นอกจากมาตรการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการปลูกพืชแลว ควรใหความสําคัญกับปริมาณนํ้าท่ีเก็บไว โดยเฉพาะลุมเจาพระยาเพ่ือไมใหเกิดภาวะขาด
แคลนนํ้าในชวงฤดูฝน และการคาดการณควรใชการจําลองสถานการณ ดีกวาคาเฉลี่ย 

2. เลขาธิการ สทนช. (นายสมเกียรติ ประจําวงษ) กรรมการและเลขานุการ ใหความเห็นวา คณะอนุกรรมการ
ท่ีเก่ียวของจะตองรวมกันกําหนดมาตรการแกไขปญหาภัยแลงใหเปนรูปธรรม และในสวนของกําหนดมาตรการ
ชดเชย กระทรวงการคลังควรดําเนินการรวมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ เผาจินดา) กรรมการ ใหความเห็นเพ่ิมเติมวา 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ควรประกาศกําหนดพ้ืนท่ีเพาะปลูกตามสภาพนํ้าตนทุนใหมีความชัดเจน กรณ ี
ขอความรวมมือไมใหปลูกขาว ควรกําหนดมาตรการชวยเหลือดวย เชน สงเสริมการปลูกพืชนํ้านอย ท้ังน้ี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณควรรวมกับกระทรวงมหาดไทยในการสรางการรับรูและเตรียมมาตรการรองรับ 

 
 
 
 
 
- กค. /มท. /กษ. /

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
- กษ. /มท. 
 

 ขอสั่งการประธาน :  
1. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเรงวางแผนจัดสรรนํ้าใหสอดคลองกับปริมาณนํ้าตนทุน และมีมาตรการ

เพ่ือควบคุมพ้ืนท่ีทํานาตั้งแตตนฤดูกาล เพ่ือปองกันปญหาการขาดแคลนนํ้า และหากมีความจําเปนใหพิจารณา
แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือวางแผนการจัดสรรนํ้า  

2. ใหเกษตรจังหวัด และเกษตรอําเภอ ดําเนินการสรางการรับรูการเตรียมการและมาตรการตาง ๆ 

 
- กษ. 
 
 
- กษ. 

 มติท่ีประชุม :  
1. เห็นชอบการวางแผนการจัดสรรนํ้าและการเพาะปลูกฤดูฝนป 2564 และมาตรการการรับมือ 

ฤดูฝน ป 2564 เพ่ือเปนกรอบแนวทางใหหนวยงานไปดําเนินการใหแลวเสร็จตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 
2. ใหหนวยงานท่ีมีการปรับปรุง เพ่ิมเติม ตามความเห็นของฝายเลขานุการฯ สงขอมูลให สทนช. พิจารณา

ดําเนินการและนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

 
 
 
- สทนช.(ศอน.)/
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4.2 การปรบัปรุงแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรนํ้า ประจําปงบประมาณ 2565 
 - ตามท่ี กนช. มีมติในคราวประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2564 เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 

ดานทรัพยากรนํ้า ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 48,687 รายการ วงเงิน 366,538.8423 ลานบาท 
และให สทนช. เสนอคณะรัฐมนตร ีซึ่งมีมติเห็นชอบแลวเมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2564  
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ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
- สทนช. ไดมีการตรวจสอบรายละเอียดของแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรนํ้า ป 2565 มีประเด็นท่ี

จําเปนตองปรับปรุงขอมูลดังกลาว 
1. มีรายการซ้ําซอน ลักษณะท่ีเสนอรายการเดียวกัน ท้ังจากหนวยงานสวนกลางและจากหนวยงานในพ้ืนท่ี 

และขอมูลไมครบถวน จึงปรับลด จํานวน 1,047 รายการ วงเงินรวม 6,753.6362 ลานบาท ซึ่งไมมีนัยท่ีทํา
ใหเปาหมายการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการลดลง แตเปนการปรับเพ่ือมิใหขอมูลมีความซ้ําซอน และ
แผนปฏิบัติการมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

2. มีโครงการขนาดใหญท่ีมีวงเงินเกิน 1,000 ลานบาท แตยังไมผานการพิจารณาของ กนช. และโครงการ
ท่ียังไมไดรับอนุญาตใหเพิกถอนพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ จึงตัดออกจํานวน 25 รายการ วงเงินป 2565 รวม
จํานวน 10,008.9176 ลานบาท จากวงเงินท้ังโครงการ 92,163.4709 ลานบาท 

3. รายการท่ีมีขอมูลครบถวนและผานหลักเกณฑการตรวจสอบกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ แตมีความ
คลาดเคลื่อนในข้ันตอนการสรุปขอมลู ทําใหรายการดังกลาวไมไดรับการบรรจไุวในแผนปฏิบัติการท่ีผานความ
เห็นชอบจาก กนช. แลว จึงบรรจุรายการดังกลาวเพ่ิมเติมในแผนปฏิบัติการ ประกอบดวย รายการในพ้ืนท่ี 16 
จังหวัด และสวนกลาง จํานวน 500 รายการ วงเงินรวม 4,023.7571 ลานบาท 

- สรุปการปรับปรุงแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรนํ้า ป 2565 จากเดิมจํานวน 48,687 รายการ  
กรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 366,538.8423 ลานบาท เปนจํานวน 48,115 รายการ กรอบวงเงิน
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 353,800.0456 ลานบาท 

 
 
 

 ฝายเลขานุการ กนช. มีความเห็น ดังน้ี  
1. การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรและการโอน

งบประมาณรายจายบูรณาการระหวางหนวยรับงบประมาณท่ีเปนรายการใหม ใหหนวยงานใชรายการจาก
แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรนํ้าท่ี กนช. เห็นชอบแลว หรือเปนงานเตรียมความพรอมและดําเนินโครงการดานนํ้า 
ตามนโยบายสําคัญของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตร ี

2. เพ่ือลดจุดออนเรื่องความซ้ําซอนของแผนงาน/โครงการดานนํ้า ประกอบกับการอภิปรายท่ัวไปเพ่ือ 
ลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล ไดมีประเด็นอภิปรายเรื่องความซ้ําซอนของโครงการดานนํ้า จึงขอให
หนวยงานสงขอมูลโครงการดานนํ้าท่ีใชงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณ เชน เงินรายได กองทุนตาง ๆ ให 
สทนช. เพ่ือใชวิเคราะหการจัดทําแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรนํ้า และตรวจสอบความซ้ําซอน 

 
 
 
 
  
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

 ขอสั่งการประธาน :  
1. ใหหนวยงานดําเนินการตามความเห็นฝายเลขานุการ กนช.  
2. แผนงานดานนํ้าทุกแหลงเงินใหหนวยงานสงขอมูลให สทนช. ตรวจสอบความซ้ําซอน เพ่ือความชัดเจนและ

ถูกตอง 

 
-  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
-  สทนช. (กวค.) /
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

 มติท่ีประชุม : 
เห็นชอบการปรับปรงุแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรนํ้า ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 48,115 

รายการ วงเงิน 353,800.0456 ลานบาท เพ่ือใชประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอไป และใหหนวยงานดําเนินการตามความเห็นฝายเลขานุการ กนช. และขอสั่งการ
ของประธาน กนช. 
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วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
4.3 แผนปฏิบัติการพัฒนา ฟนฟูสภาพแวดลอมคลองแสนแสบ 

 - คลองแสนแสบมีบทบาทสําคัญในการะบายนํ้าเพ่ือแกไขปญหานํ้าทวม การคมนาคมขนสงทางนํ้า  
แตดวยพ้ืนท่ีบริเวณริมคลองแสนแสบและคลองสาขา ถูกแปรสภาพใหเปนแหลงรองรับนํ้าท้ิงจากอาคารตาง ๆ 
ท้ังน้ี กรุงเทพมหานครไดมีการแกไขปญหาคุณภาพนํ้าภายในคลองแสนแสบ ดวยการใหบริการบําบัดนํ้าเสียโดย 
โรงควบคุมคุณภาพนํ้าขนาดใหญ เพ่ือรวบรวมนํ้าเสียจากชุมชน บานเรือน และสถานประกอบการตาง ๆ 
ตลอดจนการจัดใหมีระบบการไหลเวียนนํ้าภายในคลอง และการประชาสัมพันธดานตาง ๆ มาอยางตอเน่ือง 

- จากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ และฟนฟูคลองแสนแสบ ครั้งท่ี 1/2564  
เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2564 ไดเห็นชอบกรอบแนวทางการดําเนินงานเพ่ือสรางความปลอดภัยการสัญจรทางนํ้า  
การปรับปรุงภูมิทัศน แกไขปญหามลภาวะและคุณภาพนํ้าในคลองแสนแสบ โดยมีวิสัยทัศน “เพ่ือใหคลองแสนแสบ
กลับมามีระบบนิเวศอยู ในเกณฑดี  โดยมีการบูรณาการการแก ไขปญหานํ้าเสียและการระบายนํ้า 
อยางยั่งยืน” ประกอบดวย 5 เปาประสงค โดยไดมอบหมายใหหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน จัดทํา
แผนปฏิบัติการพัฒนา ฟนฟูสภาพแวดลอมคลองแสนแสบเพ่ือเสนอแผนปฏิบัติการฯ ใหคณะอนุกรรมการฯ 
เห็นชอบกอนเสนอ กนช. ตอไป 

- จากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ และฟนฟูคลองแสนแสบ ครั้งท่ี 2/2564  
เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2564 ไดพิจารณาแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟนฟูสภาพแวดลอมคลองแสนแสบ  
จาก 8 หนวยงาน ไดแก กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ กรมเจาทา กรมโรงงานอุตสาหกรรม องคการจัดการนํ้าเสีย 
กรมประชาสัมพันธ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดประชุมหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 เพ่ือปรับปรุงเปาหมายตัวช้ีวัดและผลสมัฤทธ์ิใหสะทอนกับแผนแมบทดานนํ้าแลวโดย
แบ ง เปน  ระยะเร งด วน  (ป  พ .ศ .  2564)  ระยะกลาง  (ป  พ .ศ .  2565 -  2570)  และระยะยาว  
(ป พ.ศ. 2571 เปนตนไป) ตามกรอบการดําเนินงานแผนปฎิบัติการฯ จํานวน 84 โครงการ วงเงิน 
79,955.7608 ลานบาท  

- สรุปรายละเอียด 5 เปาประสงค ดังน้ี 
1.  การเสริมสรางความปลอดภัยในการสัญจรทางนํ้าของประชาชน จํานวน 10 โครงการ วงเงิน 

355.8390 ลานบาท ดําเนินการโดยกรุงเทพมหานคร กรมเจาทา และจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย  
4 แผนงาน ไดแก (1) แผนงานพัฒนาระบบขนสงทางนํ้า จํานวน 1 โครงการ (2) แผนงานพัฒนาดานกายภาพ 
กอสรางทาเรือ จํานวน 6 โครงการ  (3) แผนงานการจัดหาเรือไฟฟา จํานวน 1 โครงการ และ (4) แผนงาน 
การบริหารจัดการเดินเรือ จํานวน 2 โครงการ  

2. การปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณคลองแสนแสบ จํานวน 14 โครงการ วงเงิน 10.06 ลานบาท 
ดําเนินการโดยกรุงเทพมหานคร และจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก (1) แผนงานการทํา 
ความสะอาดและจัดระเบียบพ้ืนท่ีริมฝงคลอง จํานวน 2 โครงการ  (2) แผนงานการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน
และภูมิทัศนพ้ืนท่ีริมฝงคลอง จํานวน 11 โครงการ  และ (3) แผนงานการพัฒนา/ขยายผลพ้ืนท่ีชุมชนริมฝงคลอง
ตนแบบ จํานวน 1 โครงการ  

3. การแกไขปญหามลภาวะและคุณภาพนํ้าในคลองแสนแสบ จํานวน 44 โครงการ วงเงิน 70,874.0640 ลานบาท 
ดําเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร องคการจัดการนํ้าเสีย และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประกอบดวย 4 แผนงาน ไดแก (1) แผนงานการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและภูมิทัศนพ้ืนท่ีริมฝงคลอง 
จํานวน 3 โครงการ  (2) แผนงานการทําความสะอาดและจัดระเบียบพ้ืนท่ีภายในคลอง จํานวน 1 โครงการ  
(3) แผนงานกอสรางระบบรวบรวมนํ้าเสีย จํานวน 3 โครงการ และ (4) แผนงานกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสีย
ชุมชนขนาดใหญ จํานวน 37 โครงการ   

4. การปองกันปราบปราม การบุกรุกทําลายทรัพยากรในคลองแสนแสบ จํานวน 1 โครงการ ดําเนินการ
โดยกรุงเทพมหานคร (ใชงบดําเนินงาน) ประกอบดวย 1 แผนงาน ไดแก แผนงานการสํารวจสิ่งกอสรางหรือ
อาคารตาง ๆ ท่ีรุกล้ําลําคลองแสนแสบและคลองสาขา จํานวน 1 โครงการ   

5. การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในคลองแสนแสบ จํานวน 15 โครงการ วงเงิน 8,715.7878 ลานบาท 
ดําเนินการโดยกรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน กรมสงเสริมคุณภาพสงแวดลอม และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประกอบดวย 5 แผนงาน ไดแก (1) แผนงานการบริหารจัดการนํ้าและการปรบัปรุงเพ่ิมประสทิธิภาพการระบาย
นํ้าในคลองแสนแสบ จํานวน 3 โครงการ  (2) แผนงานปรับปรุงสิ่งขีดขวางทางในคลองแสนแสบ จํานวน  
2 โครงการ (3) แผนงานกอสรางอุโมงคระบายนํ้า จํานวน 1 โครงการ (4) แผนงานกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งใน
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คลองแสนแสบ จํานวน 2 โครงการ และ (5) แผนงานการประชาสัมพันธ เสริมสรางความรูความเขาใจกับ
ประชาชน จํานวน 7 โครงการ   

- ผลสัมฤทธิ์รวมของแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟนฟูสภาพแวดลอมคลองแสนแสบ 
1. มีการพัฒนาระบบสงและความปลอดภัยทางนํ้า โดยมีทาเทียบเรือเพ่ิมข้ึนครอบคลุมคลองแสนแสบใน

กรุงเทพมหานครท้ังสาย โดยใชเรือไฟฟาในการสัญจร สามารถรองรับการใชบริการได 800 - 1,000 คน/วัน 
พรอมติดตั้งกลองวงจรปดในทาเรือคลองแสนแสบเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยของผูโดยสาร 

2. มีการแกไขปญหามลภาวะและคุณภาพนํ้าในคลองแสนแสบอยางครบวงจร ท้ังดานการบังคับใชกฎหมาย
กับโรงงาน และอาคารประเภทตาง ๆ พรอมมีระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวม 39 แหง รองรับการบําบัดนํ้าเสีย 
ในคลองแสนแสบได 1,355,525 ลบ.ม./วัน  

3. มีการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าในคลองแสนแสบ  
- ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีอุโมงคระบายนํ้าสามารถเรงการระบายนํ้าได 30 ลบ.ม./วินาที และ 

เข่ือนปองกันตลิ่ง 33.32 กม. ชวยเพ่ิมพ้ืนท่ีท่ีไดรับการปองกันนํ้าทวม 96,875 ไร 
- ในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานีสูบนํ้า ประตูระบายนํ้า เครื่องสูบนํ้า และปรับปรุงคลอง ชวยให

คลองระบายนํ้าได 60 ลบ.ม./วินาที ชวยเพ่ิมพ้ืนท่ีท่ีไดรับการปองกันนํ้าทวม 10,000 ไร 
สรุปแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟนฟูสภาพแวดลอมคลองแสนแสบจําแนกรายหนวยงาน  

ลําดับ หนวยงาน จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ลานบาท) สัดสวน(รอยละ) 
1 กรุงเทพมหานคร 30 72,762.4650 91.00 

2 กรมชลประทาน 3 5,155.4178 6.45 
3-4 จังหวัดฉะเชิงเทรา/องคการจัดการน้ําเสีย 

(27 โครงการ) 
45 1,981.4540 2.48 

5 กรมเจาทา 2 38.3240 0.05 

6 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 2 18.1000 0.02 
7 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1 ใชงบดําเนินงาน - 
8 กรมควบคุมมลพิษ 1 ใชงบดําเนินงาน - 

รวม 84 79,955.7608 100.00  
 คณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ และฟนฟูคลองแสนแสบมีความเห็นวา 

1. โครงการระบบบําบัดนํ้าเสียสอดคลองกับเปาหมายตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  
ดานท่ี 4 การจัดการคุณภาพนํ้าและอนุรักษทรัพยากรนํ้า เน่ืองจากโครงการมีวงเงินงบประมาณสูง ขอให
กรุงเทพมหานคร พิจารณาการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน (PPP) และการใชงบประมาณจากรายได
กอนเปนอันดับแรก 

2. สําหรับโครงการขนาดใหญท่ีมีวงเงินงบประมาณมากกวา 1,000 ลานบาท ใหเสนอคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญพิจารณากอนเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ 

3. สําหรับโครงการท่ีไมเก่ียวของกับดานทรัพยากรนํ้า เชน โครงการดานคมนาคม ใหหนวยงานขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณตามข้ันตอนปกติของหนวยงานตอไป 

4. ควรมีการประชาสัมพันธ ติดปายประกาศสรางการรับรูผลการดําเนินงานของรัฐบาลอยางตอเน่ืองเปน
ระยะ โดยใหกรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ และผูเก่ียวของในแผนปฏิบัติการ จัดทําเปาหมายและ
แผนการสรางการรับรูผลการดําเนินงานท่ีผานมา และแผนปฏิบัติการใหชัดเจน 

 
- มท.(กทม.)  
 
 
- มท.(กทม.) /สทนช.(กนผ.) 
 
- มท. (กทม.) 
 
-  มท.(กทม.) 
   /กปส. /ชป. /อจน. /

จท. /สส. /กรอ. /คพ. 
/จ.ฉะเชิงเทรา 

 ขอสั่งการประธาน :   
1. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามความเห็นคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ และฟนฟู 

คลองแสนแสบ ตอไป 
2. ใหหนวยงานเรงดําเนินการและจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือใหคลองแสนแสบกลับมาใสสะอาด 

ตามความตองการของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี 

 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
- สทนช. (กนผ. กวค. กบน. 

สลน.) / มท. (กทม.) 
 มติท่ีประชุม : เห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟนฟูสภาพแวดลอมคลองแสนแสบ จํานวน 84 โครงการ วงเงิน 

79,955.7608 ลานบาท และใหกรุงเทพมหานครเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป และใหหนวยงานดําเนินการ 
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ และฟนฟูคลองแสนแสบ และขอสั่งการของประธาน กนช. 

กทม. 
 
 



22 

ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
4.4 การจัดทําขอบเขตสําหรับการหารือระดับชาติเรื่องนํ้าในประเทศไทย (Terms of Reference (TOR) for a National Dialogue on 

Water in Thailand) 
 - ดวยกระทรวงสิ่งแวดลอมแหงสาธารณรัฐเกาหลี (Ministry of Environment of the Republic of Korea : MoE) 

และ สทนช. ไดมีความรวมมือกันภายใตบันทึกความเขาใจวาดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ซึ่งลงนามเมื่อ
วันท่ี 2 กันยายน 2562 

- คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 ให สทนช. เขารวมเปนสมาชิก Asia Water Council 
(AWC) ซึ่งสํานักงานเลขานุการ AWC ตั้งอยูสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) 

- AWC และ OECD (องคกรเพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ Organisation for Economic  
Co - operation and Development) มีความรวมมือทางวิชาการตอกัน 

- ภายใตกรอบความรวมมือท่ีเช่ือมโยงขางตน MoE รวมกับ AWC และ และ OECD ไดจัดทําขอริเริ่มโครงการ
ความรวมมือดานนํ้ากรอบระยะเวลา 5 ป (ค.ศ. 2020 -2024) มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุง
นโยบายดานนํ้าท่ีสําคัญใหสอดคลองกับการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ดานนํ้าใน
ภูมิภาคเอเชีย และเพ่ือสนับสนุนการลงทุนดานความมั่นคงดานนํ้าและการสงเสริมแนวทางปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับ
การบริหารจัดการนํ้าในภูมิภาคเอเชีย โดยพิจารณาประเทศท่ีมีความพรอมและมีศักยภาพความพรอมดานการลงทุน 
ในเอเชีย อาทิ อินโดนีเซีย ไทย ฟลิปปนส เวียดนาม เปนตน 

- ไดมีการคัดเลือกประเทศไทยเปนประเทศแรกในการจัดทําความรวมมือดานนํ้าในเชิงนโยบายผานโครงการ 
การจัดทําขอบเขตสําหรับการหารือระดับชาติเรื่องนํ้าในประเทศไทย “Terms of Reference (TOR) for a 
National Dialogue on Water in Thailand” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายท่ี
ครอบคลุมชองวางของกลไกทางการเงิน เทคโนโลยี นวัตกรรมการบริหารจัดการนํ้า และผลลัพธของการศึกษา
นําไปสูการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายระดับกวาง โดยมีระยะเวลาการดําเนินการ 1 ป 

- ขอบเขตการศึกษา คลอบคลุม 4 มิติคือ มิติดานนโยบาย กลไกทางการเงิน องคกร และ เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม ภายใต 2 ประเด็นหลัก คือ 

(1) การบริหารจัดการดานอุปสงคนํ้า ไดแก การออกแบบเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร เชน water charges, 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูบริโภค นโยบายจัดสรรนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพในพ้ืนท่ี EEC 

(2) กลไกทางการเงินสําหรับการบริหารจัดการอุปทานนํ้าและสุขาภิบาล ไดแก ระบบภาษีท่ีเหมาะสม  
เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพของหนวยงาน / เอกชนท่ีจัดหานํ้า 

- สทนช. ไดเสนอเรื่องดังกลาวตอท่ีประชุม กนช. ครั้งท่ี 4/2563 โดยท่ีประชุมมีมติรับทราบการดําเนินงาน
ความรวมมือดานนํ้าระหวาง MoE, AWC, OE ดวยแลว 

- วันท่ี 7 มกราคม 2564 สทนช. ไดเชิญหนวยงานหารือตามขอเสนอของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
กระทรวงการตางประเทศ เพ่ือพิจารณารางขอบเขตสําหรับการหารือดังกลาว ประกอบดวย กระทรวงการ
ตางประเทศ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรมสงเสริม
การเกษตร การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยท่ีประชุมมีประเด็นเพ่ิมเติม ดังน้ี 

(1) เพ่ิมบทเรียนในการจัดทํานโยบายคานํ้าจากตางประเทศโดยเฉพาะการสรางความตระหนักรู 
ตอสาธารณชน 

(2) เพ่ิมนักวิชาการและนักวิจัยไทยรวมพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะหและรวมในกระบวนการศึกษา 
(3) เพ่ิมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของขอเสนอเชิงนโยบาย เชน การจัดทําตัวช้ีวัด 
(4) ใหทบทวนหวงโซคุณคาทรัพยากรนํ้าในพ้ืนท่ี EEC ใหครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
(5) ใหมีเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการเนนประเด็นนโยบายคานํ้าและใหนักวิชาการไทยมีสวนรวมดวย 

- เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 OECD ในฐานะผูดําเนินการศึกษา ไดตอบกลับประเด็นจากฝายไทย  
โดยดําเนินการเพ่ิมเติมตามขอพิจารณาท้ัง 5 ขอของไทย 

 

 ฝายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. การจัดทําขอบเขตสําหรับการหารือระดับชาติเรื่องนํ้าในประเทศไทย เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ระดับกวาง เห็นควรใหความเห็นชอบขอบเขตการศึกษาดังกลาว  

 
 
 



23 

ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใหความรวมมือและสนับสนุนขอมูลให สทนช. เพ่ือนําไปจัดทําขอเสนอแนะเชิง

นโยบาย 
3. มอบ สทนช. ประสาน ติดตาม และรายงานความกาวหนาให กนช. ทราบ 
 
 
 
 
 

 

-  กต. /ชป. /ทน.  
/สศช. /กสก. /กปภ.  
/สกพอ. /TDRI  
/ส.อ.ท. /กนอ.   
/EAST water  
/สกสว.  
/ม. จุฬาลงกรณ  
/ม.เกษตรศาสตร  
/สทนช.(กกต.) 

 ขอสั่งการประธาน :  ใหดําเนินการตามความเห็นของฝายเลขานุการ กนช. - หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 มติท่ีประชุม :  

1. เห็นชอบการจัดทําขอบเขตสําหรับการหารือระดับชาติเรื่องนํ้าในประเทศไทย (Terms of Reference 
(TOR) for a National Dialogue on Water in Thailand) และพ้ืนท่ีศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

2. ใหหนวยงานดําเนินการตามความเห็นของฝายเลขานุการ กนช. 

 
 
 

๔.5 การแตงต้ัง ปรับปรุง แกไข และยกเลิกคําสั่งคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ 
(1) การแตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดทําแนวทางการแกไขปญหารกุตัวของนํ้าเค็ม นํ้าทวมและนํ้าแลงในลุมนํ้าติดอาวไทย   

 - เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2564 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) ไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตาม 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าและแกไขปญหาความเค็มในแมนํ้าเจาพระยาและแมนํ้าบางประกง  
ณ เข่ือนพระราม 6 อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยไดสั่งการให สทนช. นําขอเสนอโครงการ
แกปญหานํ้าทวมและนํ้าแลงในลุมนํ้าเจาพระยาและรอบอาวไทย ไปศึกษาขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอการ
บริหารจัดการนํ้า เพ่ือนํามาใชประโยชนตอไป  

- สทนช. เห็นควรแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแนวทางการแกไขปญหาการรุกตัวของนํ้าเค็มนํ้าทวมและ 
นํ้าแลงในลุมนํ้าติดอาวไทย โดยมีเลขาธิการ สทนช. เปนประธาน รองเลขาธิการ สทนช. ท่ีไดรับมอบหมาย  
เปนรองประธาน ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ผูอํานวยการกองบริหารจัดการลุมนํ้า ผูอํานวยการศูนย
อํานวยการนํ้าแหงชาติ เปนเลขานุการรวม หนวยงานท่ีเก่ียวของ ผูเช่ียวชาญ และผูแทนภาคประชาชน  
เปน รวม 48  คน โดยมีหนาท่ีและอํานาจ ดังน้ี  

1) ศึกษา วิเคราะหสถานการณปญหาการรุกตัวนํ้าเค็ม นํ้าทวม นํ้าแลงพ้ืนท่ีลุมนํ้าเจาพระยาตอนลาง  
(ลุมนํ้าเจาพระยา ลุมนํ้าทาจีน ลุมนํ้าบางปะกงตอนลาง และลุมนํ้าแมกลองตอนลาง) และทบทวนแนวทาง 
การแกไขในปจจุบัน พรอมท้ังเสนอแนวทาง มาตรการแกไขปญหาระยะเรงดวน 

2) คาดการณแนวโนมสถานการณ ความรุนแรงของปญหา ผลกระทบดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 
กฎหมายท่ีเก่ียวของ และประเมินชองวางในการดําเนินงานท่ีผานมา พรอมท้ังเสนอแนวทางมาตรการแกไข
ปญหาระยะยาว 

3) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายท่ีระบุประเด็นสําคัญ และกรอบแนวทางการในการศึกษา และรางเง่ือนไข
และขอบเขตการศึกษา (TOR) การแกไขปญหาการรุกตัวนํ้าเค็ม นํ้าทวม นํ้าแลงในพ้ืนท่ีลุมนํ้าเจาพระยา
ตอนลาง (ลุมนํ้าเจาพระยา ลุมนํ้าทาจีน ลุมนํ้าบางปะกงตอนลาง และลุมนํ้าแมกลองตอนลาง 

4) เชิญผูแทนสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวของมาช้ีแจง หรือให
ขอมูลตอคณะอนุกรรมการฯ ได 

5) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะอนุกรรมการอํานวยการดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า หรือประธาน
มอบหมาย 

 

(2) การยกเลกิคณะอนุกรรมการบริหารจัดการนํ้าในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้ารายภาค ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 

 -  ตามท่ี กนช. ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ารายภาค ภายใต กนช. ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต จํานวน 
5 คําสั่ง  เพ่ือใหคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ารายภาค สามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับ  
พระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้า พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2564 จึงเสนอ  
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วาระ 
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มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
- ยกเลิก อนก.บริหารจัดการนํ้าในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และแตงต้ัง อนก.บริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้ารายภาค ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก องคประกอบ 35 คน มีพลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ  
เปนประธาน รองเลขาธิการ สทนช. และรองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เปนรองประธาน ผูแทน สทนช. และผูแทนกรมชลประทาน เปนอนุกรรมการและเลขานุการรวม  โดยมีหนาท่ี
และอํานาจ วางแผนการพัฒนาและบริหารจัดสรรนํ้า วางแผนบริหารความเสี่ยง กําหนดแผนเผชิญเหต ุพิจารณา
แนวทางการจัดเก็บคานํ้า ติดตาม เรงรัด ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงานโครงการดานทรัพยากรนํ้า และ
เสนอแนะแนวทาง มาตรการแกไขปญหา 

(3) การแกไขปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ารายภาค ในพ้ืนท่ีภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต   

 - พระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้า พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 12 ก.พ. 2564 จํานวน 22 ลุมนํ้า 
จากเดิม จํานวน 25 ลุมนํ้า ทําใหมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในเขตลุมนํ้าน้ัน
ของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ารายภาค ในพ้ืนท่ีภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต จึงมีการปรับปรุงแกไขและยกเลิกองคประกอบของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรพัยากรนํ้ารายภาค 
ดังตอไปน้ี 

(1) คณะอนุกรรมบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ารายภาค ในพ้ืนท่ีภาคกลาง  
- แกไขจากลุมนํ้าเดิม  
 “ผูแทนคณะกรรมการลุมนํ้าประจวบคีรีขันธ ลําดับท่ี 2.15” 
 “ผูแทนคณะกรรมการลุมนํ้าเพชรบุรี  ลําดับท่ี 2.17”  
- เปนลุมนํ้าใหม 
 “ผูแทนคณะกรรมการลุมนํ้าเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ ลําดับท่ี 2.15”   
- นอกจากท่ีแกไขน้ีแลว ใหเปนไปตามคําสั่งเดิมทุกประการ 

(2) คณะอนุกรรมบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ารายภาค ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ยกเลิก “พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิต ท่ีปรึกษา ลําดับท่ี 1.2” เน่ืองจากขอลาออก 
- แกไขจากลุมนํ้าเดิม 

“ผูแทนคณะกรรมการลุมนํ้าโขง ลําดับท่ี 2.18”  
- เปนลุมนํ้าใหม 
           “ผูแทนคณะกรรมการลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ลําดับท่ี 2.18”  
- นอกจากท่ีแกไขน้ีแลว ใหเปนไปตามคําสั่งเดิมทุกประการ 

 (3) คณะอนุกรรมบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ารายภาค ในพ้ืนท่ีภาคใต 
 3.1 แกไขจากลุมนํ้าเดิม   

1) “ผูแทนคณะกรรมการลุมนํ้าตาป             ลําดับท่ี 2.13” 
2) “ผูแทนคณะกรรมการลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก ลําดับท่ี 2.16” 
เปนลุมนํ้าใหม “ผูแทนคณะกรรมการลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออกตอนลาง ลําดับท่ี 2.13” 

3.2 แกไขจากลุมนํ้าเดิม “ผูแทนคณะกรรมการลุมนํ้าปตตานี     ลําดับท่ี 2.15” 
เปนลุมนํ้าใหม “ผูแทนคณะกรรมการลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออกตอนบน ลําดับท่ี 2.15” 

3.3 เพ่ิมองคประกอบ “ผูแทนคณะกรรมการลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันตก ลําดับท่ี 2.16”   
- นอกจากท่ีแกไขน้ีแลว ใหเปนไปตามคําสั่งเดิมทุกประการ 

 

 ขอสั่งการประธาน : การแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานดําเนินการในเรื่องท่ีมีผลกระทบตอประชาชน 
ใหแตงตั้งหนวยงานอ่ืน ๆ และผูแทนภาคประชาชนท่ีไดรับผลกระทบเปนคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
รวมกับหนวยงานราชการดวย 

- สทนช.(สลน.) 
 

 มติท่ีประชุม :  
1. เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแนวทางการแกไขปญหาการรุกตัวของนํ้าเค็ม นํ้าทวมและนํ้า

แลงในลุมนํ้าติดอาวไทย 
2. เห็นชอบการยกเลิกคณะอนุกรรมการบริหารจัดการนํ้าในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ

แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ารายภาค ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
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วาระ 
ท่ี 

มติท่ีประชุม/ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
3. เห็นชอบการแกไข ปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ารายภาค  

ในพ้ืนท่ีภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 
 ขอสั่งการประธานเพ่ิมเติมจากท่ีประชุม  
 1. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเรงวางแผนเรื่องของการเพาะปลูก โดยระบุพ้ืนท่ีเพาะปลูกและแหลงนํ้า 

ท่ีนํามาใชใหชัดเจน โดยตองประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย และแจงใหจังหวัดทราบ 
2. แผนงานโครงการท่ีหนวยงานขอตั้งงบประมาณดานนํ้า ตองเสนอผานคณะอนุกรรมการทรัพยากรนํ้า

จังหวัด และสงขอมูลให สทนช. พิจารณา 

- กษ. (ชป. กสก.)  
/มท. (จังหวัด) 

- ทุกหนวยงาน 
- สทนช. (กวค. สทนช.

ภาค 1-4) 
 


