
สรุปมติและข้อสั่งการของประธานในการประชุมคณะกรรมการทรพัยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 3/๒๕๖4 

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา 10.00 น.  ผ่านศูนย์ประชุมวิดีโอ (Video Teleconference Center : VTC) 
 เพ่ือใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าไปด้าเนินการ                        ณ วันท่ี 17 กันยายน 2564  

วาระ 
ที ่

มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 เรื่องท่ีประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 
 - คณะกรรมการทุกท่าน การประชุม กนช. ในวันน้ี เพื่อรับทราบและติดตามผลการขับเคลื่อนบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้าที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาแผนงานโครงการ เพื่อจะได้ด้าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 
- และการประชุม กนช. วันนี้ เป็นครั้งสุดท้ายของฝ่ายเลขาฯ (ดร.สมเกียรติ ประจ้าวงษ์) ซึ่งจะเกษียณอายุ

ราชการในเดือนนี้ ขอให้เตรียมส่งมอบงานให้กับเลขาคนใหม่ เพื่อด้าเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้้า  
ได้อย่างต่อเนื่อง 

 
 

๓ เรื่องเพ่ือทราบ 5 เรื่อง 
๓.๑ รายงานสภาพอากาศ สภาพฝน สถานการณ์น้้า และความก้าวหน้าการด้าเนินงานรับมือฤดูฝน 10 มาตรการ   

 1.รายงานสภาพอากาศ สภาพฝน สถานการณ์น้้า  
(1) การคาดการณ์เส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อน 

- พายุไต้ฝุ่น “จันทู” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้วัน ในวันที่ 11  - 13 
กันยายน 2564 

- พายุโซนร้อน “โกนเซิน” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหล้าลงสู่อ่าวตังเกี๋ยในช่วง
วันท่ี 12 - 13 กันยายน 2564 พายุทั้ง 2 ลูก ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยตรง แต่จะ
มีผลท้าให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส้าหรับพายุโซนร้อน “โกนเซิน” ยังต้อง
ติดตามอย่างใกล้ชิด 
(2) การเปรียบเทียบ ฝนคาดการณ์กับฝนจริงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2564 

- เดือนพฤษภาคม ฝนคาดการณ์ 212 มม. ฝนจริง 137 มม. น้อยกว่าฝนคาดการณ์ 75 มม. (-35%)  
- เดือนมิถุนายน ฝนคาดการณ์ 183 มม. ฝนจริง 152 มม. น้อยกว่าฝนคาดการณ์ 31 มม. (-17%)  
- เดือนกรกฎาคม ฝนคาดการณ์ 188 มม. ฝนจริง 241 มม. มากกว่าฝนคาดการณ์ 53 มม. (28%)  
- เดือนสิงหาคม ฝนคาดการณ์ 219 มม. ฝนจริง 201 มม. น้อยกว่าฝนคาดการณ์ 18 มม. (-8%) 

(3) การคาดการณ์ฝน ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและ สสน. ได้คาดการณ์ฝน (One Map) เดือนกันยายน – 
ธันวาคม ๒๕๖4 พบว่า  

- เดือนกันยายน คาดว่าปริมาณฝนรวม 248 มม. มากกว่าค่าปกติ 18 มม. (7 %) 
- เดือนตุลาคม คาดว่าปริมาณฝนรวม 175 มม. มากกว่าค่าปกติ 9 มม. (6 %) 
- เดือนพ.ย. คาดว่าปริมาณฝนรวม 83 มม. มากกว่าค่าปกติ 8 มม. (11 %) 
- เดือนธันวาคม คาดว่าปริมาณฝนรวม 31 มม. น้อยกว่าค่าปกติ 6 มม. (-16 %) 

(4) คาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วม เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564 
- พื้นที่เสี่ยงน้้าท่วมเดือนกันยายน 55 จังหวัด 347 อ้าเภอ 1,375 ต้าบล 
- พื้นที่เสี่ยงน้้าท่วมเดือนตุลาคม 58 จังหวัด 347 อ้าเภอ 1,492 ต้าบล 
- พื้นที่เสี่ยงน้้าท่วมเดือนพฤศจิกายน 40 จังหวัด 202 อ้าเภอ 956 ต้าบล 
- พื้นที่เสี่ยงน้้าท่วมเดือนธันวาคม 12 จังหวัด 105 อ้าเภอ 540 ต้าบล 
ภาคเหนือ มีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ๑๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก้าแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ แพร่ 

แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก ล้าปาง ล้าพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และนครสวรรค์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ๑๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ 

นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย 
หนองบัวล้าภู อ้านาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี 

ภาคตะวันออก มีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

ภาคตะวันตก มีพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี 
ภาคกลาง มีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 

ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และกรุงเทพมหานคร 
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ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ที ่

มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ภาคใต้ มีพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย ๑๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี 

พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี 
(5) สถานการณ์แหล่งน้้าทั่วประเทศ ปริมาณน้้าทั้งประเทศ จ้านวน 42,778 ล้าน ลบ.ม. (52%) และ 

มีปริมาณน้้าใช้การ จ้านวน 38,691 ล้าน ลบ.ม. (47%) 
(6) สถานการณ์น้้าในแหล่งน้้าที่ต้องเฝ้าระวัง อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่เฝ้าระวังน้้าน้อย จ้านวน 7 แห่ง อ่างเก็บน้้า

ขนาดกลางเฝ้าระวังน้้าน้อย จ้านวน 68 แห่ง และเฝ้าระวังน้้ามาก จ้านวน 51 แห่ง 
(7) การคาดการณ์ปริมาณน้้าใช้การในแหล่งน้้าทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 พ.ย. 2564 ปริมาณน้้า 50,682 

ล้าน ลบ.ม. และปริมาณน้้าใช้การ 51,788 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 63% น้้าใช้การ 
(8) คาดการณ์ปริมาตรน้้าใช้การอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ (13 อ่าง) ณ วันที่ 1 พ.ย. 2564 เสี่ยงน้้ามาก จ้านวน 

9 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้้าจุฬาภรณ์ ล้าพระเพลิง สิรินธร ล้าตะคอง นฤบดินทรจินดา ประแสร์ หนองปลาไหล ขุนด่าน
ปราการชล และแก่งกระจาน และเสี่ยงน้้าน้อย จ้านวน 3 แห่ง  ได้แก่ อ่างเก็บน้้าสิริกิติ์  ภูมิพล และ 
แม่กวงอุดมธารา 
2. ความก้าวหน้าการด้าเนินงานรับมือฤดูฝน 10 มาตรการ 

 ล้าดับ มาตรการ ความก้าวหน้า 
1 คาดการณ์ช้ีเป้าพื้นท่ีเสี่ยงน้้าท่วม  

และฝนน้อยกว่าค่าปกต ิ
(กทม./ สทนช. /อต. /สสน.) 

-  จากผลการคาดการณ์ พบว่าในเดือน ส.ค. มีพื้นที่เสี่ยงน้้า
ท่วม จ้านวน ๗๕๖ ต้าบล ๒๑๖ อ้าเภอ ๔๔ จังหวัด  
โดยมีพื้นที่เกิดเหตุน้้าท่วมในเดือน ส.ค. จ้านวน ๑๕๑ ต้าบล 
๖๖ อ้าเภอ ๒๒ จังหวัด 

-  จากการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเนื่องจากฝนน้อยกว่า 
ค่าปกติ พบว่าในเดือน ส.ค. มี่พื้นที่เสี่ยงมากที่สุด จ้านวน 
๑,๖๐๓ ต้าบล ๒๗๒ อ้าเภอ ๓๔ จังหวัด 

2 การบริหารจัดการน้้าพื้นท่ีลุม่ต่้า 
เพื่อรองรับน้้าหลาก 
(ชป./ สถ./กทม./ ทน.) 

-  พื้นที่ลุ่มต่้าบางระก้า มีพื้นท่ี ๐.๒๖๕ ล้านไร่ได้เริ่มเพาะปลูก
ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ ปัจจุบันเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ  
เก็บน้้าได้ ๔๐๐ ล้าน ลบ.ม. 

-  พื้นที่อื่น ๆ จะเริ่มเพาะเมื่อมีการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่าง
เป็นทางการ ในวันที่ ๑5 พ.ค. ๒๕๖๔ 

-  พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ด้าเนินการเตรียมแก้มลิง เพื่อ
รองรับน้้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมาตรรวม ๑๓.๐๔ 
ล้าน ลบ.ม. 

-  พื้นที่เฝ้าระวัง ๑๔ จุด ของ กทม. ด้าเนินการแก้ไขแล้ว 
คงเหลือ ๑๒ จุด 

3 ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์บริหาร
จัดการน้้าในแหล่งน้้าขนาดใหญ่ 
- กลาง และเขื่อนระบายน้้า 
(ชป./กปม./กฟผ./พพ./ทน.) 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด้าเนินการปรับปรุงเกณฑ์การบรหิาร
จัดการน้้าแล้ว ดังนี ้
- แหล่งน้้าขนาดใหญ่   38 แห่ง  
- แหล่งน้้าขนาดกลาง 350 แห่ง 
- เขื่อนระบายน้้า       32 แห่ง 

4 ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชล
ศาสตร์/ระบบระบายน้้า 
สถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน 
(ชป./อต./กฟผ./สถ./พพ./สสน./ 
ทน./กปม./กทม.) 

ด้าเนินการ ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์/ระบบระบาย
น้้าสถานีโทรมาตร แล้ว ดังนี ้
- อาคารชลศาสตร์ ได้ด้าเนินการแก้ไขแล้ว จ้านวน ๒,๓๑๒ แห่ง 
คิดเป็น ๙๙% 
- สถานีโทรมาตร ได้ด้าเนินการแก้ไขแล้ว จ้านวน ๔,๒๐๙ แห่ง 
คิดเป็น  ๘๙% 

5 ปรับปรุง แก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้้า 
(ทล./ชป./จท./รฟท./ทน./กทม./ 
สถ.) 

จากการด้าเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้าเนินการ
แก้ไข ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้้า จ้านวน ๖๒๕ แห่ง  
- ด้าเนินการก้าจดัสิ่งกีดขวางในปี ๒๕๖๕ อยู่ ๔๒ โครงการ  
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วาระ 
ที ่

มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
- ด้าเนินการแก้ไขปญัหาแล้ว ๕๘๓ แห่ง คิดเป็น ๙๓% 

6 ขุดลอกคูคลองและก้าจดั
ผักตบชวา (ชป., ยผ., สถ., จท., 
ทน., กทม., สทอภ.) 

ก้าจัดผักตบชวาแล้วรวมทั้งสิ้น 5,128,129 ตัน โดย ๕ หน่วยงาน 
ได้แก่ ยผ. ชป. จท. ปค. และ กทม. และ ๑๙ จังหวัด ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 

7 เตรียมพร้อม/วางแผนเครื่องจักร
เครื่องมือ ประจ้าพื้นทีเ่สีย่งน้้าท่วม 
และพื้นที่ฝนน้อยกว่าคา่ปกต ิ
(ทน./ทบ./ทล./บก.ทท./ทอ./ 
ตร./ปภ./สถ./ชป./กทม./ทล./ 
ทบ./ทร.) 

- บูรณาการหน่วนงานภายใต้ กอนช. ในการเตรียมความพร้อม 
ของเครื่องจักรเครื่องมือ รวม ๔๐,๖๐๔ เครื่อง ประจ้าทั้ง  
76 จังหวัด 
- รวมถึงการน้าเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมมาประยุกต์ใช้เพื่อ
ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว และติดตามพื้นที่
อุทกภัย 

8 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้า และ
ปรับปรุงการส่งน้้า (ชป., ทน., 
กปน., สถ., กฟผ., ทบ., กปภ.) 

อยู่ในระหว่างการด้าเนินการจัดท้าวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น้้าและปรับปรุงการส่งน้้า ดังนี้ 
- ทส. ด้าเนินงานขุดเจาะบ่อน้้าบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า จ้านวน ๒,๔๙๘ บ่อ และได้ด้าเนินการเติมน้้าใต้
ดิน ๙๙๘ แห่ง รวมถึง 
ได้จัดซื้อคุรุภัณฑ์ชุดขุดเจาะน้้าบาดาล จ้านวน ๑๐ ชุด 
- กปน. ได้วางในการแผนปรับปรุงระบบภายในปี ๖๕ - ๖๖ 
โดยมีเป้าหมายลดการสูญเสียน้้า ๕% 

9 การสร้างการรับรู้และ
ประชาสมัพันธ์ 
(สทนช./มท./กปส.) 

มีการสร้างเครือข่าย ๒๐ กระทรวง เพื่อขยายผลการรับรู้จาก
ส่วนกลางสู่ท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล 
อย่างทัว่ถึง 

10 ติดตามประเมินผลปรับมาตรการ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย 
(สทนช.) 

กอนช. ได้เช่ือมโยง ๗ เครื่อข่ายหลัก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล 
เช่น ศูนย์ปฏิบัติการน้้าอัจฉริยะ ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้้า
จังหวัด  

 3. การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมบางปู และทุ่งหนองจอก โดย ชป. เมื่อวันที่ 27 ส.ค. - 2 ก.ย. 2564 เกิดฝนตกหนักใน
พื้นที่เขตหนอก วัดปริมาณฝนสะสมได้ 225 มม. ท้าให้คลองล้าปะทิวมีระดับน้้าสูงขึ้น ประกอบกับคลองระบาย
น้้า ในพื้นที่  จ .สมุทรปราการมีน้้ ารอการระบายอยู่จ้ านวนมาก และพื้นที่ เป็นพื้นลุ่มต่้ า  จึ งท้าให้มี 
น้้าท่วมขังท้าให้เกิดน้้าท่วมขังในพื้นที่ชุมชน และนาข้าวในเขตโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาชลหารพิจิตร 
ประมาณ 12,000 ไร่ มีน้้าท่วมขังในนาข้าวประมาณ 20 ซม. กรมชลประทานได้เร่งระบายน้้าที่สถานีสูบน้้า
ตามแนวคลองชายทะเล 9 สถานี  สถานีสูบน้้าโครงการคลองพระองค์ไชยานุชิต และ ประตูระบายน้้า  
ชลหารพิจิตร  อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ส้ารวจนาข้าว พบว่านาข้าวไม่ได้รับ 
ความเสียหาย สามารถท้าการเก็บเกี่ยวได้ปกติ 
4. การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจประเทศ โดย กนอ. เมื่อวันที่  
28 - 29 ส.ค. 2564 มีฝนตกหนักวัดปริมาณน้้าฝนได้ 273 มม. โดยระบบระบายน้้าของนิคมอุตสาหกรรม 
ได้แก่ (1) คันดินรอบพื้นที่ แต่ยังมีบางจุดที่น้้าจากภายนอกสามารถไหลเข้าได้ (2) สถานีสูบน้้า/เครื่องสูบ 
แบบเคลื่อนที่ได้ รวม 85,000 ลบ.ม./ชม. โดยสูบลงคลองรอบนิคมฯ และไหลลงคลองชลประทานออกสู่ทะเล 
และ (3) แก้มลิง ความจุประมาณ  300,000 ลบ.ม. โดยจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 
995 ล้านบาท ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมได้มีทางการปรับปรุงในระยะต่อไป คือการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้า
ของคลองล้าสลัดตลอดทั้งแนว เพื่อใช้คลองล้าสลัดด้านทิศตะวันออกเป็น Flood Way และนิคมอุตสาหกรรม
ต่างๆ ต้องการให ้ชป. สนับสนุนเครื่องสูบน้้า จ้านวน 27 เครื่อง 
5. แผนงานการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้้าบางนา - ตราด โดย ทล. ได้ด้าเนินการแก้ไขตอม่อขวางทางน้้า
ไหลในบริเวณสะพานในทางหลวงหมายเลข 34 (ถ.เทพรัตน) จ้านวน 9 จุด และมีสายทางที่ได้รับผลกระทบ
จากมรสุม ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 2564 – ปัจจุบัน จ้านวน 7 จุด พบพื้นท่ีจุดเสี่ยงที่น้้าท่วมขังประจ้าตามบัญชี
ของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม กรุงเทพฯ และปริมณฑล จ้านวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณถนน
ศรีนครินทร์  และถนนสุขุ มวิท โดยมี แนวทางแก้ ไขปัญหาน้้ าท่ วมขั ง ที่ เ สนอขอรับงบประมาณ  
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ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ที ่

มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
4 แนวทาง ได้แก่ ยกระดับในส่วนที่ต่้า เพิ่มประสิทธิภาพการไหล เพิ่มประสิทธิภาพการระบายสู่คลอง และ
ระบบส้ารองภาวะฉุกเฉิน 
6. การก้าจัดผักตบชวาในช่วงที่ผ่านมา และการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ที่อ่างเก็บน้้าห้วยกระบอก และพื้นที่
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ยผ. โดยด้าเนินการร่วมกับหน่วยงาน ได้แก่ ชป. จท. กทม. และ 19 จังหวัด ภาคกลาง
และภาคตะวันออก ผลงานระหว่างเดือน ต.ค. 2563 – ส.ค. 2564 สามารถก้าจัดผักตบชวาได้ 5,128,129 
ตัน โดย ยผ. ได้ด้าเนินการ 2 จุด ได้แก่ บริเวณแม่น้้าท่าจีน ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม ก้าจัดผักตบชวา
ได้ประมาณ 1,800 ตัน และ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ก้าจัดผักตบชวาได้ประมาณ  2,500 ตัน 
มีพื้นท่ีเร่งด่วนท่ีต้องแก้ไขปัญหาผักตบชวา ได้แก่ บริเวณแม่น้้าท่าจีน เหนือประตูระบายน้้าโพธิ์พระยา อ.เมือง
สุพรรณบุรี  จ.สุพรรณบุรี ,อ่างเก็บน้้าห้วยกระบอก ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งจากที่มี
ประเด็นการน้าเสนอข่าวปัญหาผักตบชวาหนาแน่น ยผ. ได้ประสานเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบ และลงพื้นที่
ตรวจสอบ ผลปรากฏว่าเป็นจอกหูหนู แหน หนาแน่เต็มพื้นที่อ่างเก็บน้้า  และวันที่ 9 กันยายน 2564  
ได้สนับสนุนเครื่องจักรเข้าพ้ืนท่ี เพื่อเร่งด้าเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย. 2564  

 ฝ่ายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเสนอ กนช. ดังน้ี 
1. เห็นควรให้ทุกหน่วยงานเร่งด้าเนินการตาม 10 มาตรการ โดยเฉพาะการสื่อสาร ต้องประชาสัมพันธ์  

ให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ เพื่อจะได้เตรียมตัวได้ทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น 
2. เห็นควรให้ ปภ. เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการจัดท้าแผนปฏิบัติการการใช้เครื่องจักรเครื่องมือ  

ที่มีกระจายอยู่ ในพื้นที่ต่าง ๆ อยู่ทั่วประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม  
น้าเครื่องมือลงในพื้นที่เสี่ยง และพื้นท่ีคาดว่าจะได้รับน้้าท่วมในเขตเศรษฐกิจ และรายงานให้คณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้้าจังหวัดทราบต่อไปด้วย 

3. เห็นควรให้ ชป. ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบถึงการใช้พื้นที่ลุ่มต่้า เพื่อรองรับน้้าหลาก 
และปรับพื้นที่โครงการชลประทานพระยาบรรลือ และโครงการชลประทานรังสิตใต้ออกจากพื้นที่รับน้้าหลาก 
เนื่องจากเป็นการรับน้้าผ่านคลองชลประทานเท่านั้น 

4. เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท้าแผนปฏิบัติการเตรียมการรองรับกรณีฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
ช่วงเดือน ก.ย. - ต.ค. ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง และเดือน พ.ย. - ธ.ค. ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อรองรับน้้า
หลากที่จะเกิดขึ้น พร้อมแจ้งให้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดรับทราบ และซักซ้อมการเผชิญเหตุต่อไปด้วย 

5. เห็นควรให้ ยผ. ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งก้าจัดผักตบชวาที่เริ่มมีมากขึ้นที่แม่น้้าท่าจีนและ  
อ่างเก็บน้้าห้วยกระบอก อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 
- ปภ.  
 
 
 
- ชป.  
 
 
 - หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 
- ยผ. 

 ข้อสั่งการประธาน : 
1. ให้ ชป. เร่งระบายน้้าในพื้นที่น้้าท่วม ไม่ให้เกิดน้้าท่วมขังในพื้นที่เป็นระยะเวลานาน เพื่อไม่ให้ประชาชน

ได้รับผลกระทบ 
2. ให้หน่วยงานเร่งด้าเนินการก้าจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อเตรียมการระบายน้้า รองรับการเกิดน้้าหลาก 

ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
3. ให้ กนอ. ค้านึงถึงการระบายน้้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยหาแนวทาง เช่น การขุดคลองระบายน้้า 
4. ให้รับความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. ไปด้าเนินการ 

 
- ชป. 
 
- ชป. /ยผ. / สถ. /จท. 
/ ทน. /กทม. /สทอภ. 
- กนอ. 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 กนช. มีความเห็น ดังน้ี 
เลขาธิการ ลทช. (นายสมเกียรติ ประจ้าวงษ์) กรรมการและเลขานุการ ให้ความเห็นว่า (1) เรื่องมาตรการรับมือ
ฤดูฝนเป็นเรื่องส้าคัญ เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการ กนช. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายให้หน่วยงาน
ด้าเนินการ และ (2) เพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูแล้ง เห็นควรให้ สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก้าหนด
มาตรการรับมือฤดูแล้ง และน้าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย 

 
- สทนช. (ศอน.) 

 มติท่ีประชุม : รับทราบรายงานสภาพอากาศ สภาพฝน สถานการณ์น้้า และความก้าวหน้าการด้าเนินงานรับมือ
ฤดูฝน ๑๐ มาตรการ ตามมติ ครม. และให้หน่วยงานด้าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. และ 
ข้อสั่งการประธาน 
 
 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2 ความก้าวหน้าการจัดท้าศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้้าจังหวัด 
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วาระ 
ที ่

มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 สืบเนื่องจาก กนช.ครั้งที่ 2/63 เมื่อวันท่ี 22 ก.ค. 2563 เห็นชอบการจัดท้าระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลน้้า  

โดยใหค้ณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดได้ใช้งาน ตามที่ สสน. เสนอ 
1.  การจัดท้าศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้้าจังหวัด เพื่อให้จังหวัดมีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าในทุกมิติ ได้แก่  

การบริหารจัดการน้้า แผนแม่บทลุ่มน้้า และแผนงานโครงการตามตัวช้ีวัดต่าง ๆ การติดตามสถานการณ์น้้า รวมถึง
การมีส่วนร่วมในภาคประชาชนได้ โดยเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่าน Application และสามารถ
ด้าเนินการร่วมกับ Application ต่าง ๆ ได้ เช่น 

- การขับเคลื่อนแผนงานโครงการ ผ่านระบบ Thai Water Plan (TWP)  
- การขึ้นทะเบียนแหล่งน้้า ผ่านระบบ Thai Water Resources (TWR) 
- การขึ้นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้้า ผ่านระบบ Thai Water User Organization (TWUO 

2. ปัจจุบัน สทนช. ได้ด้าเนินการและแจ้งให้จังหวัดสามารถติดตามสถานการณ์น้้าผ่านศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้้า
จังหวัดได้แล้วตั้งแต่วันท่ี 15 ส.ค. 2564 และในปี 2565 ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้้าจังหวัดจะมีข้อมูลครบทุกมิติ 
ประกอบด้วยประเด็นที่ส้าคัญ 3 เรื่อง ดังนี ้

(1) การรองรับข้อมูลด้านทรัพยากรน้้าในทุกมิติ ของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้้าจังหวัด โดยแบ่ง 
ส่วนการแสดงผล ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ สถานการณ์น้้าและการแจ้งเตือน ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด การบริหารจัดการน้้า  
แผนแม่บทและการจัดการโครงการ และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 

(2) รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของจังหวัด ได้แก่ คุณลักษณะพื้นฐานของจังหวัด ข้อมูลสรุป อุตุ -อุทกวิทยา  
แผนแม่บทลุ่มน้้า/จังหวัด ข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้้า เป็นต้น 

(3) ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ 1) ส่วนกลาง ประกอบด้วย คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ  ส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ กองอ้านวยการน้้าแห่งชาติ ศูนย์ข้อมูลอื่นๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  2) ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้้าจังหวัด 
ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัด และ 3) ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้้า 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติภาค ศูนย์ข้อมูลอื่นๆ และหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง 

 

 ฝ่ายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเสนอ กนช. ดังน้ี 
1. เห็นควรให้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัด น้า Web Application ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้้าจังหวัด 

ไปด้าเนินการติดตามสถานการณ์น้้าในช่วงฤดูฝนนี้ 
2. เห็นควรให้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดขยายผล โดยน้าข้อมูลพื้นที่ระดับจังหวัด เข้าระบบทั้งใน

ส่วนของชุมชน และหมู่บ้าน ผ่าน Web Application ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้้าจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
- อนก.ทรัพยากรน้้า

จังหวัด 
/สทนช. ภาค 1-4 

 
 ข้อสั่งการประธาน : ให้หน่วยงานด้าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขาฯ ต่อไป - หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 มติที่ประชุม : รับทราบความก้าวหน้าการจัดท้าศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้้าจังหวัด และให้หน่วยงานด้าเนินการ  

ตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.3 รายงานความก้าวหน้าแผนงบประมาณด้านทรัพยากรน้้า และการจัดท้าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้้า ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 - 2570 

 1. ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น 
1.1 งบกลาง ปี 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง กักเก็บน้้าฤดูฝนและป้องกันน้้าท่วม ครม. มีมติ

รวม 6 ครั้ง วงเงินรวม 23,264.30 ล้านบาท จ้านวน 23,286 รายการ มีหน่วยด้าเนินการ 15 หน่วยงาน 
แบ่งเป็น 

(1) โครงการด้านแหล่งน้้า 23,257 รายการ ปัจจุบัน ด้าเนินการแล้วเสร็จ 19,924 รายการ ยกเลิก 
2,163 รายการ และยังไม่แล้วเสร็จ 1,170 รายการ  

(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ จ้านวน 29 รายการ ปัจจุบัน ด้าเนินการแล้วเสร็จ 22 รายการ ยกเลิก 
1 รายการ และยังไม่แล้วเสร็จ 6 รายการ 

โดยรายการที่ยังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ ประกอบด้วย  
 (1) กระทรวงมหาดไทย  จ้านวน 1,016 รายการ 
 (2) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จ้านวน 102 รายการ 
 (3) กรมทรัพยากรน้้า  จ้านวน 43 รายการ 
 (4) กรมชลประทาน  จ้านวน 11 รายการ 
 (5) กรมเจ้าท่า  จ้านวน 2 รายการ (เรือก้าจัดผักตบชวา รถขุดตักบนโป๊ะ)  
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ที่รับผิดชอบ 
 (6) กรมโยธาธิการและผังเมือง  จ้านวน 1 รายการ (เรือก้าจัดผักตบชวา) 
 (7) กรุงเทพมหานคร  จ้านวน 1 รายการ (เครื่องดูดตะกอน) 

หากด้าเนินการแล้วเสร็จ จะได้ปริมาณน้้า 702.71 ล้านลบ.ม.  น้้าบาดาล 47.32 ล้านลบ.ม./ปี 
ครัวเรือนรับประโยชน์ 3.29 ล้านครัวเรือน มีพื้นที่รับประโยชน์ 7.19 ล้านไร่ และสามารถก้าจัดวัชพืชได้ 
7.83 ล้านตัน 

1.2 งบกลาง ปี 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้้าในฤดูฝนเพื่อส้ารองน้้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง  
ปี 64/65 และการระบายน้้าในช่วงเดือน ส.ค. - พ.ย. 2564 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจ้านวน 2 โครงการ คือ  

(1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกล ส้าหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2564 จ้านวน 24 รายการ 426.47 ล้านบาท ด้าเนินการโดย 
กรมชลประทาน ปัจจุบันได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วทั้ง 24 รายการ  

(2) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/64 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันท่ี 15 มิ.ย. 2564 จ้านวน 2,854 รายการ วงเงิน 3,248.52 ล้านบาท 
โดย 7 หน่วยงาน ปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวม 2,669 รายการ จ้าแนกเป็น 

1) กรมทรัพยากรน้้าบาดาล  จ้านวน 2,194 รายการ ได้รับจัดสรรแล้ว 
2) กรมชลประทาน  จ้านวน  44 รายการ ได้รับจัดสรรแล้ว 
3) ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ  จ้านวน 2 รายการ ได้รับจัดสรรแล้ว 
4) กระทรวงมหาดไทย (11 จังหวัด) จ้านวน 333 รายการ ได้รับจัดสรรแล้ว 9 จังหวัด จ้านวน 

291  รายการ และมี 2 จังหวัด จ้านวน 42 รายการ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สงป.   
5) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  จ้านวน 2 รายการ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สงป. 
6) กรมทรัพยากรน้้า  จ้านวน 4 รายการ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สงป. 

      7) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 212 รายการ ได้รับจัดสรรแล้ว จ้านวน 114 
รายการอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สงป. 86 รายการ 

ผลสัมฤทธ์ิ : พื้นที่รับประโยชน์จ้านวน ๑๑๗,๕๙๗ ไร่ ปริมาณน้้าเพิ่มขึ้น 29.18 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้้า
บาดาล 16.79 ล้าน ลบ.ม./ปี และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๑๔๕,๕๑๑ ครัวเรือน 

2. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ประจ้าปีงบประมาณ 2564 
2.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ : ผลการเบิกจ่ายและก่อหนี้ จ้านวน 56,298.1058 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 85.89 (เบิกจ่าย จ้านวน 41,229.9111 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.90 และก่อหนี้ผูกพัน 
จ้านวน 15,068.1947 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.99) 

 มีความก้าวหน้าเบิกจ่าย/ก่อหนี้ สูงสุดในแผนแม่บทน้้าด้านที่ 5 ร้อยละ 97.58 ด้านที่ 3  
ร้อยละ 87.84 ด้านท่ี 2 ร้อยละ 86.89 ส่วนด้านที่ 1 และ 4 ยังเบิกจ่าย/ก่อหนี้ได้เพียงร้อยละ 49.58 และ 
44.56 ตามล้าดับ 

 มีหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า 
(องค์การมหาชน) (สสน.)  มีผลการเบิกจ่าย 100 % (2) กรมทรัพยากรน้้าบาดาล มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 
98.00 และ (3) กรมป่าไม้  มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 97.58 

 ส้าหรับหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายต่้า 3 อันดับ ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา ด้าเนินการ จ้านวน 4 
โครงการ งบประมาณ 193.60 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 7.48 วงเงิน 14.48 ล้านบาท (2) องค์การ
จัดการน้้าเสีย ด้าเนินการ จ้านวน 16 โครงการ งบประมาณ จ้านวน 532.11 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 
ร้อยละ 23.40 วงเงิน 124.4989 ล้านบาท และ (3) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้าเนินการ จ้านวน 
1 โครงการ งบประมาณ จ้านวน 32.4680 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 31.98 วงเงิน 10.3840 ล้านบาท 

2.2 การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายฯ : เห็นชอบจ้านวน 8 หน่วยงาน 648 รายการ 
วงเงินรวม 7,806.7036 ล้านบาท โดยมีกระทบกับตัวช้ีวัดคือ 

ด้านที่ 1 ปรับแผนฯ 160.7220 ล้านบาท พัฒนาระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจลดลง 
3,004 ครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทส. (สป.ทส. /ปม. /

ทน./คพ. /ทบ. /อส.  
มท. (จท. /ยผ. /ปภ. /
กปภ. /อจน. 
กษ. (ชป. /พด. ) 
อว. (อต. /สสน.) 
สธ. (อน.) 
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ด้านที่ 2 ปรับแผนฯ 4,733.5749 ล้านบาท พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 2,172 ไร่ ปริมาตรการ 

เก็บกักน้้า/ปริมาณน้้าต้นทุนลดลง 0.116 ล้าน ลบ.ม. 
ด้านที่ 3 ปรับแผนฯ 2,809.8507 ล้านบาทพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากน้้าท่วม

และอุทกภัยเพิ่มขึ้น 474 ไร่ 
ด้านที่ 4 ปรับแผนฯ 7.5029 ล้านบาท พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้้าเสียลดลง 1 แห่ง 
ด้านที่ 5 และ 6 ไม่กระทบตัวช้ีวัด 

3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ประจ้าปีงบประมาณ 2565 
3.1 ผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 2565 แผนงานบูรณาการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้้า แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ประกอบด้วย 17 หน่วยงาน  
9 กระทรวง ถูกปรับลดวงเงินในขั้นกรรมาธิการ จ้านวน 12 หน่วยงาน ปรับลดวงเงินรวม 115.1160 ล้านบาท  
คิดเป็น 0.18 % คงเหลือ 4 ,378 รายการ วงเงิน 63,136.3936 ล้านบาท งบประมาณส่วนใหญ่อยู่ที่
กระทรวง กษ. มท. และ ทส. โดยอยู่ที่หน่วยงาน ชป. ยผ. ทน. กปภ. และ ทบ. ตามล้าดับ มีเป้าหมาย จ้าแนก
ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 6 ด้าน ดังนี้ 

1) การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค 2,780.2705 ล้านบาท (4.40%) ครัวเรือนนอกเขต กทม.
เข้าถึงน้้าประปา 101,440 ครัวเรือน 

2) การสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต 38,372.6900 ล้านบาท (60.78%) พื้นที่รับ
ประโยชน์ 271,711 ไร่ ความจุ 254.96 ล้าน ลบ.ม.รับประโยชน์ 133,408 ครัวเรือน 

3) การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย 20,216.3181 ล้านบาท (32.02%) พ้ืนที่ผลกระทบลดลง 
471,712 ไร่ เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้้า 3 ร่องน้้า  

4) การจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 681.9900 ล้านบาท (1.08%) แหล่งน้้า
ธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูพื้นที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้้าเสีย 34 แห่ง 

5) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าฯ 192.8621 ล้านบาท (0.31%) พื้นที่ป่าได้รับการปลูก
ฟื้นฟู 23,839 ไร่ และปกป้องการชะล้างการพังทลายของดินในพ้ืนท่ีต้นน้้า 43,502 ไร่ 

6) การบริหารจัดการ 892.2629 ล้านบาท (1.41%) มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ครอบคลุมทุกลุ่มน้้าอย่างสมดุล 22 ลุ่มน้้า 

3.2 ข้อสังเกตคณะกรรมการธิการฯ และประเด็นอภิปรายด้านทรัพยากรน้้า โดยคณะกรรมการธิการฯ 
มีข้อสังเกต 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ 

  - ขาดกระบวนการบูรณาการที่ชัดเจน ยังเป็นลักษณะการรวมแผนต่างๆ ของหน่วยงาน ต่างคนต่างท้า 
  - ควรมีการพิจารณาและทบทวนบทบาทภารกิจหน่วยงานด้านน้้า เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ  

ลดความซ้้าซ้อน 
ประเด็นอภิปรายด้านทรัพยากรน้้า 
  - ในปีงบประมาณ 2564 มีการอนุมัติงบกลาง ไปใช้กับโครงการที่ไม่ได้เร่งด่วนจริง 
  - โครงการด้านแหล่งน้้าในงบจังหวัดกลุ่มจังหวัด ท้าให้เกิดความซ้้าซ้อน 
  - หน่วยงานยังด้าเนินโครงการขนาดเล็กท่ีเข้าข่ายภารกิจถ่ายโอนให้ อปท. 

4. ความก้าวหน้าการจัดท้าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้้า ประจ้าปีงบประมาณ 2566 - 2570  
ผ่านระบบ Thai Water Plan 

- การด้าเนินงานที่ผ่านมา 
  1) แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) ให้กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านน้้า

รวม 59 หน่วยงาน รวมทั้งจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด 
  2) เปิดระบบ Thai Water Plan รับข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้้าตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. -  31 ส.ค. 2564 
  3) ปัจจุบัน (ณ วันที่ 7 ก.ย. 2564) มีแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้้า 5 ปี (2566 - 2570)  

ในระบบ Thai Water Plan ประกอบด้วย 29 หน่วยงาน 77 จังหวัด วงเงินประมาณ 1,059 ล้านล้านบาท 
- แผนการด้าเนินงาน 

1) การพิจารณาของคณะกรรมการในพื้นที่คือ อนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัด และ คณะกรรมการ  
ลุ่มน้้า ในช่วงเดือน ก.ย. - ต.ค. 2564 
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ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ที ่

มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 2) การพิจารณาของ กนช. ในเดือน ธ.ค. 2564 เพื่อให้ทันตามปฏิทินงบประมาณ ปี 2566 ที่คาดว่า 

สงป. จะให้หน่วยงานเสนอแผน 2566 ผ่านระบบ budgeting ช่วงเดือน ม.ค. 2565 
 ฝ่ายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเสนอ กนช. ดังน้ี 

1. เห็นควรให้หน่วยงานเร่งด้าเนินการ รายการงบกลาง ปี 2563 ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา 
ได้ทันสถานการณ์และเป็นไปตามเป้าหมาย 

2. เห็นควรให้หน่วยงานเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน รายการงบกลาง ปี 2564 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  
และรายงานให้ สทนช. ทราบ  

3. เห็นควรให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันแผนงานบูรณาการน้้า ปี 2564 ให้ครบทุก
รายการ และรายงานให้ สทนช. เพื่อสรุปรายงานให้ กนช. และ ครม. ทราบ ตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 
2561 มาตรา 17 (4) 

4. เห็นควรให้หน่วยงานตรวจสอบปรับปรุงตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์  แผนงานบูรณาการน้้า  ปี 2565  
ให้ตรงกับข้อมูลที่รายงานต่อ สงป. และส่งข้อมูลให้ สทนช. เพื่อใช้ก้ากับ ติดตามต่อไป 

5. เนื่องจากยังไม่มีคณะกรรมการลุ่มน้้าชุดใหม่ จึงเห็นควรให้การจัดท้าแผนปฏิบัติการด้านน้้า  
ผ่านระบบ Thai Water Plan ในปี 2566 พิจารณา โดย สทนช. 1 - 4 ที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
ลุ่มน้้า เพื่อให้สามารถเสนอ กนช. พิจารณาในเดือน ธ.ค. 64 

 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
- สทนช.(กวค.) /

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- สทนช.(กวค.) /

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
- สทนช. (กวค.) /

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- สทนช. ภาค 1-4 
 

 กนช. มีความเห็น ดังน้ี 
1. ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. (นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์) ผู้แทนกรรมการ มีข้อสังเกตในส่วนของ

งบกลางปี 2563 ท่ีจะหมดเขตในเดือนกันยายน 2564 น้ี แต่ยังมีรายการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการอยู่ 1,170 
รายการ  เมื่อวิเคราะห์แล้ว มีโครงการใดที่มีความเสี่ยงไม่สามารถด้าเนินการได้ทันตามก้าหนดหรือไม่ 

2. เลขาธิการ สทนช. (นายสมเกียรติ ประจ้าวงษ์) กรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ได้รับการยืนยันจาก
ทุกหน่วยงานว่าด้าเนินการทันตามก้าหนด ส่วนที่ด้าเนินการไม่ทันได้มีการปรับออกแล้ว ดังนั้น งบประมาณ  
เป็นเรื่องส้าคัญและจะมีผลผูกพันในการจัดท้างบประมาณในปีต่อไป สทนช. จึงขอน ำควำมก้ำวหน้ำดังกล่ำว
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เหตุที่เสนอ เพราะยังมีรายการที่หน่วยงานยังไม่ได้รายงาน เช่น แผนงานโครงการที่ได้
จากกองทุนต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถรวบรวมได้ และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานยังไม่มีความชัดเจน จึงขอให้หน่วยงำน
รำยงำนให้ สทนช. เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมด สรุปเสนอคณะรัฐมนตรีตำม พ.ร.บ.ทรัพยำกรน้ ำ พ.ศ. 2561 ต่อไป 

 2. รองผู้อ้านวยการ สงป. (ม.ร.ว. รณจักร์ จักรพันธุ์) ผู้แทนกรรมการ ได้ช้ีแจงและให้ความเห็นว่า  ตามที่ 
สทนช. ได้เสนอของบกลางเพื่อด้าเนินการตาม 10 มาตรการรับมือฤดูฝน จ้านวน 2 ครั้ง  ได้แก่ ครั้งที่ 1  
เมื่อวันท่ี 29 ก.ค. 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันท่ี 13 ส.ค. 2564 ทั้ง 2 ครั้ง งบประมาณรวม 4,948 ล้านบาท  
สงป. ได้เสนอนายกรัฐมนตรี ซึ่งอนุมัติในหลักการแล้วเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2564 งบประมาณ 3,850 ล้านบาท 
และจะเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ 14 ก.ย. 2564 จึงขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2564 
เห็นชอบให้หน่วยงานเร่งด้าเนินการขอรับอนุมัติเงินจัดสรรต่อ สงป. ภายในวันท่ี 15 ก.ย. 2564 หากล่วงเลย
ระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าหน่วยงานรับงบประมาณ ไม่ประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งที่ได้รับ
อนุมัติเงินจัดสรรจาก สงป. แล้ว แต่หน่วยงานยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและคาดว่าจะใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันไม่ทัน
ภายในปีงบประมาณ 2564 ขอให้แจ้ง สงป. ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2564 ด้วย ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงำน
เตรียมควำมพร้อม และแจ้งให้ สงป. ทรำบว่ำจะด ำเนินกำรหรือไม่ด ำเนินกำรภำยในวันที่ 15 ก.ย. 2564  
ด้วยเช่นกัน 

 
 
 
 
 

 ข้อสั่งการประธาน : ให้หน่วยงานด้าเนินการตามความเห็นของ กนช. และความเห็นของฝา่ยเลขา กนช.  - หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 มติท่ีประชุม : รับทราบรายงานความก้าวหน้าแผนงบประมาณด้านทรัพยากรน้้า ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และ

การจัดท้าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 และให้หน่วยงาน
ด้าเนินการตามความเห็นของ กนช. และฝ่ายเลขานุการ กนช.  

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

3.4 ความก้าวหน้าโครงการศึกษาการผลิตน้้าจืดจากน้้าทะเลเพ่ือแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของการขาดแคลนน้้า ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

 - มติ กนช. ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2562 เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาแหล่งน้้าและการ
จัดการทรัพยากรน้้ารองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก (ปี 2563 - 2580) เพื่อเป็นการเตรียมรองรับความ
ต้องการใช้น้้าที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในอนาคต 20 ปี (ปี 2580) 
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ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ที ่

มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 - สทนช. ร่วมกับ สกพอ. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้าเนินโครงการศึกษาการผลิตน้้าจืดจากน้้าทะเล 

เพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของการขาดแคลนน้้าในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ 
จ.ระยอง  การศึกษาประกอบด้วย การวิเคราะห์ปริมาณน้้าต้นทุน ความต้องการใช้น้้า ก้าลังการผลิ ต  
ที่ตั้งโรงงาน เทคโนโลยี การออกแบบขั้นหลักการ  ผลกระทบ โครงสร้างราคาค่าน้้า และรูปแบบการลงทุน   
มีความก้าวหน้า ดังนี ้

1) การศึกษาสมดุลน้้า พบว่าพื้นที่พัทยา คาดว่าจะมีการขาดแคลนน้้า 11.50 และ 60.16 ล้าน ลบ.ม./ปี 
ในปี 2570 และ 2580 ตามล้าดับ และพื้นที่มาบตาพุด คาดว่าจะมีการขาดแคลนน้้า 48.94 และ 63.30 
ล้าน ลบ.ม./ปี ในปี 2570 และ 2580 ตามล้าดับ ดังนั้น ก้าลังการผลิตน้้าจืดจากน้้าทะเลในพื้นท่ีมาบตาพุด ปี 
2570 ก้าลังการผลิตไม่น้อยกว่า 100,000 ลบ.ม./วัน และในปี 2580 ก้าลังการผลิตไม่น้อยกว่า 200,000 
ลบ.ม./วัน และพื้นที่พัทยา ก้าลังการผลิตไม่น้อยกว่า 100,000 ลบ.ม./วัน ในปี 2580  

2) การศึกษาวิเคราะห์คัดเลือกพื้นที่ จ้านวน 5 พื้นที่ พบว่า พื้นที่มาบตาพุด Site B (นอกเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด) มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

3) การคัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตน้้าจืดจากน้้าทะเล โดยการเปรียบเทียบ 3 วิธี คือ การกลั่น 
แบบ Multi-Stage Flash (MSF) การกลั่นแบบ Multi-Effect Distillation (MED) และ การกลั่นแบบ Reverse 
Osmosis (RO) ภายใต้ 4 เกณฑ์หลัก ประกอบด้วย ด้านเทคนิค ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และ  
ด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งกระบวนการ RO เป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และเหมาะสม
ที่สุดส้าหรับพ้ืนท่ีศึกษา 

4) งานศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ พื้นที่พัทยามูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูญเสียไปจากการขาดน้้า 1 ลบ.ม. 
เท่ากับ 906.85 บาท/ลบ.ม. และพื้นที่มาบตาพุดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูญเสียไปจากการขาดน้้า 1 ลบ.ม. 
เท่ากับ 963.1 บาท/ลบ.ม. และราคาต้นทุนค่าน้้าต่้าสุดแต่ละก้าลังการผลิต พบว่าท่ีก้าลังการผลิต 200,000 
ลบ.ม./วัน จะมีราคาต้นทุนต่้าสุดที่ 38.34 บาทต่อลูกบาศก์เมตร และที่ก้าลังการผลิต 100,000 150,000 
และ 250,000 ลบ.ม./วัน จะมีราคาต้นทุนการผลิตต่้าสุดที่ 38.90 38.78 และ 39.04 บาท/ลบ.ม. 
ตามล้าดับ 

5) รูปแบบการลงทุน การลงทุนในรูปแบบ PPP นิยมใช้ในโครงการผลิตน้้าจืดจากน้้าทะเลมากกว่า
โครงการผลิตน้้าจืดประเภทอื่น โดยจะมีขั้นตอนการด้าเนินการต่อไป คือ การจัดท้าสัญญา Build – Own -
Operate (BOO) หรือ Build – Operate - Transfer (BOT) รวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการ
สนับสนุน  

 
 
 
 

 ฝ่ายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเสนอ กนช. ดังน้ี 
1. เห็นควรให้เพิ่มปัจจัยสู่ความส้าเร็จเชิงนโยบาย เช่น สถานที่ตั้งโรงงาน การจัดการต้นทุนน้้า คุณภาพน้้า  

แต่ละระดับการผลิต องค์กรกลางบริหารจัดการน้้าจากโรงงาน การบริหารจัดการน้้าร่วมกับน้้าต้นทุนอื่น ๆ และ
การใช้พลังงานทดแทน 

2. เห็นควรด้าเนินการจัดท้า Road Map หลังจากศึกษาแล้วเสร็จ (ต.ค. 2564) เพื่อพิจารณามอบหมาย
หน่วยงานด้าเนินการ และเสนอ กนช. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
- สทนช. /สกพอ. 
 
 
- สทนช. /สกพอ. 
 

 เลขาธิการ สกพอ. (นายคณิศ  แสงสุพรรณ) มีความเห็นดังน้ี 
1. การศึกษาโครงการดังกล่าว คาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2564 และ สกพอ. ได้รับมอบ

นโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการด้าเนินโครงการเป็นทางเลือกสุดท้าย 
ในการสร้างความมั่นคงด้านน้้า โดยต้องพิจารณาถึง เรื่องปริมาณน้้าใต้ดินและผิวดินก่อนว่า เพียงพอต่อ 
ความต้องการหรือไม่  

2. ในการศึกษาโครงการดังกล่าว ขอเสนอว่า ประเด็นเรื่องพื้นที่ในการด้าเนินโครงการ คณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ภาคตะวันออกได้มีความเห็นว่า ควรพิจารณาใช้ที่ดินของภาครัฐมากกว่า 
การซื้อที่ดินจากเอกชน 

3. ขอเสนอให้ด้าเนินการในลักษณะของหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile Unit) มากกว่าการติดตั้งเครื่องมือแบบถาวร 
4. ขอให้ค้านึงถึงราคา ต้นทุน และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคุ้มค่า  

 
 

 กนช. มีความเห็น ดังน้ี 
เลขาธิการ สทนช. (นายสมเกยีรต ิประจ้าวงษ์) กรรมการและเลขานกุาร เสนอ ดังนี้  
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ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ที ่

มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1. จากข้อมูลข่าวสารเรื่องการบริหารจัดการน้้าในภาคตะวันออก ที่มีปัญหาขัดแย้งการด้าเนินงานระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม โดย กนอ. รับซื้อน้้าบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจากบริษัทเอกชน  
ซึ่งการด้าเนินการดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการลุ่มน้้าด้วย ประกอบกับผู้ที่ขายน้้าจะต้อง
ขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้้าภาคพาณิชยกรรมตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ในขณะที่ภาครัฐมีนโยบาย 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า โดยการศึกษาการผลิตน้้าจืดจากน้้าทะเล ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐต้องมี 
ความระมัดระวังในการน้าเสนอข่าวสาร เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  

2. ประเด็นเรื่องนโยบายการคิดราคาค่าน้้าในอนาคตที่พึงมี โดยมีการด้าเนินการประมูลท่อส่งน้้าของกรมธนารักษ์
เช่ือมต่อกับท่อส่งน้้าของเอกชน ซึ่งนายกรัฐมนตรีกังวลต่อเรื่องดังกล่าว เพราะอาจจะมีผลต่อราคาค่าน้้า 
ในอนาคต ดังนั้น ประเด็นปัญหานีจ้ะต้องมีการแก้ไขในภาพรวม ซึ่ง สทนช. สกพอ. จะหารือร่วมกันในการจัดท้า
ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่เพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
- สทนช. /สกพอ. /

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 ข้อสั่งการประธาน : ให้ สทนช. เร่งด้าเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน และรับข้อสังเกตของเลขาธิการ สกพอ. 
และเลขาธิการ กนช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป 

- สทนช. (กบน.) 

 มติท่ีประชุม : รับทราบความก้าวหน้าโครงการศึกษาการผลิตน้้าจืดจากน้้าทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของ
การขาดแคลนน้้าในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และให้ด้าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ 
กนช. และข้อสั่งการของประธาน ต่อไป 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

๓.5 ผลการด้าเนินงานคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ จ้านวน 10 คณะ 
 - ฝ่ายเลขานุการ กนช. ได้รวบรวมผลการด้าเนินงานคณะอนุกรรมการ (อนก.) ภายใต้ กนช. จ้านวน 10 คณะ  

มีประเด็นส้าคัญสรุปเสนอ กนช. เพื่อรับทราบและเห็นชอบ 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การขับเคลื่อนแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า มีผลการประชุม 4 อนุ  (2) มาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
มีผลการประชุม 3 อนุ (3) กฎหมาย มีผลการประชุม 1 อนุ และ (4) การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่  
มีผลการประชุม 2 อนุ ดังนี้ 

1. ประเด็นการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ซึ่งมี  
1.1 อนก. ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2564 

(รนม.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน) ได้รับทราบและพิจารณา ได้แก่ 
(1) การขับเครื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ปี 2564 - 2566 จ้านวน 151 โครงการ 

- ก่อนปี 2563 ด้าเนินการแล้วเสร็จ  4 โครงการ และระหว่างก่อสร้าง 7 โครงการ  
- ปี 2564 มี 41 โครงการ ด้าเนินการแล้ว 4 โครงการ อยู่ระหว่าง มี 37 โครงการ 
- ปี 2565 เสนอขอรับงบประมาณอยู่ในแผน มี 72 โครงการ  
- ปี 2566 อยู่ในแผน มี 38 โครงการ  

(2) การติดตามการขอใช้พื้นที่ป่าส้าหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่ส้าคัญ มีความก้าวหน้ารวม  
25 โครงการ ท่ีส้าคัญ เช่น 

- ได้รับอนุญาต 2 โครงการ คือ อ่างฯส้าสะพุง (พรด) จ.ชัยภูมิ และ อ่างฯ ห้วยไร่ (พรด) จ.สุโขทัย 
- กก.วล. เห็นชอบ 1 โครงการ คอื อ่างฯ คลองวังโตนด จ.จันทบุร ี
- คชก. เห็นชอบ 3 โครงการ คือ อ่างฯห้วยเชียงตอนบน (พรด.) จ.อุดรธานี /เพิ่มปริมาณน้้าต้นทุน

ให้เขื่อนภูมิพล /ปรับปรุงปากแม่น้้าโก-ลก  
(3) โครงการจัดหาแหล่งน้้ารองรับพื้นท่ีรัศมี 30 กม. รอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ท่ีประชุมเห็นควร

ใหอ้ยู่ในแผนพฒันำแหล่งน้ ำและกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำใน EEC และเสนอ กนช.  
(4)  โครงการอ่างเก็บน้้าคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ที่ประชุม เห็นชอบในหลักกำร และให้ ชป.  

รับควำมเห็นของที่ประชุมไปด ำเนินกำรก่อนเสนอ กนช. ต่อไป 
(5) เห็นชอบในหลักการให้เสนอ กนช. จ้านวน 2 โครงการ ได้แก ่
- โครงการอ่างเก็บน้้าคลองกะพง จังหวัดฉะเชิงเทรา เสนอในวำระที่ 4.1 (4.1.1)  
- โครงการสูบผันน้้าจากคลองสะพานแนวที่ 2 จังหวัดระยอง เสนอในวำระที่ 4.1 (4.1.2) 
1.2 อนก. บริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูคลองแสนแสบ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2564  

(รนม.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน) ได้พิจารณาแผนหลักการพัฒนา ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ  
ที่ประชุมเห็นชอบให้ เสนอ กนช. ก่อนเสนอ ครม. เสนอในวำระที่ 4.2 
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ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ที ่

มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1.3 อนก. บริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้้าธรรมชาติและแม่น้้าล้าคลอง ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่  

18 ส.ค. 2564 (ลทช.นายสมเกียรติ ประจ้าวงษ์ เป็นประธาน) ได้พิจารณาแผนหลักการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
กว๊านพะเยา จ.พะเยา และเวียงหนองหล่ม จ. เชียงราย ที่ประชุมเห็นชอบและให้หน่วยงำนไปด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรในแผนดังกล่ำว ให้มีควำมชัดเจนและเสนอ กนช.ในเดือน ธ.ค. 2564 

1.4 อนก. ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2564 
(รนม.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน)  ได้รับทราบและพิจารณา ได้แก่ 

(1) ผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในช่วง
ปี พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ที่ประชุมให้หน่วยงานเร่งรัดด้าเนินการตามเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ให้แล้วเสร็จ 
เพื่อเสนอ กนช. และรายงานให้ ครม. ทราบในสิ้นปีงบประมาณ (ตาม พ.ร.บ. น้้า พ.ศ. 2561 ม.17(4))  

(2) การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการน้้า 20 ปี ท่ีประชุมเห็นชอบให้ สทนช. ด ำเนินกำร
ปรับปรุงกรอบแนวทำงและค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับภำรกิจหน่วยงำนในปี 2565 

(3) กรอบแนวทาง ปฏิทินการด้าเนินงาน และจัดท้าข้อมูลการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. ด้านแหล่งน้้า 
ที่ประชุมเห็นชอบให้หน่วยงำน และ อปท. ไปด ำเนินกำรขับเคลื่อนตำมกรอบแนวทำง ปฏิทินกำรด ำเนินงำน ต่อไป ดังนี ้

(3.1) กรอบแนวทาง ได้แก่ 1) หน่วยงานส้ารวจตรวจสอบทรัพย์สินที่ยังไม่ถ่ายโอนฯ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส้ารวจตรวจสอบทรัพย์สินที่รับโอนก่อนและหลังปี 2551 สถานภาพของข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
สถานภาพการใช้ประโยชน์ สถานะครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตามระเบียบพัสดุ)  2) หน่วยงานจัดท้าหลักเกณฑ์
การจ้าหน่ายทรัพย์สินตามประเภทแหล่งน้้า (ตามระเบียบพัสดุฯ) และ  3) ให้ปรับปรุงบัญชีข้อมูลแหล่งน้้าถ่ายโอนฯ 
ให้เป็นปัจจุบัน โดยแยกประเภทและสภาพการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน แยกบัญชีถ่ายโอนฯ / รับโอนฯ ก่อนและหลังปี 2551 

(3.2) ปฎิทินการด้าเนินงาน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 – เดือนกันยายน 2565 
(4) การประเมินตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้และความขาดแคลนน้้า (SDG 6.4) ที่ประชุมเห็นชอบให้ 

เสนอ กนช. พิจารณา เสนอในวำระที่ 4.4 
2. ประเด็นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ได้แก่  

2.1 อนก.จัดท้าหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  
6 ส.ค. 2564 (นายส้าเริง แสงภูวงศ์ รองเลขาธิการ สทนช. เป็นประธาน) ได้พิจารณาเรื่องมาตรฐานข้อมูล
สถานีโทรมาตร อุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา ได้แก่ การก้าหนดระดับมาตรฐานข้อมูลสถานีโทรมาตร (สถานี 
วัดน้้าฝน)  และ (สถานีวัดน้้าท่า) ท่ีประชุมเห็นชอบและให้หน่วยงำนรับควำมเห็นของที่ประชุมไปด ำเนินกำร 

2.2 อนก. ก้าหนดรูปแบบและแนวทางการใช้พื้นที่ลุ่มต่้าเป็นพื้นที่รับน้้านอง ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 
ส.ค.2564 (นายส้าเริง แสงภูวงศ์ รองเลขาธิการ สทนช. เป็นประธาน) ได้พิจารณาเรื่อง (ร่าง) ประกาศ/ระเบียบ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการใช้พื้นท่ีลุ่มต่้าเป็นพื้นที่รับ
น้้านอง พ.ศ. 2564 ที่ประชุมเห็นชอบให้ กษ. เร่งปรับปรุงแก้ไขตำมควำมเห็นของที่ประชุม ก่อนเสนอ กนช. 
พิจำรณำต่อไป 

2.3 อนก.จัดท้าแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้้าเค็ม น้้าท่วม และน้้าแล้งในลุ่มน้้าติดอ่าวไทย ครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2564 นายสมเกียรติ ประจ้าวงษ์ เลขาธิการ สทนช. เป็นประธาน) ได้พิจารณา เรื่อง  
การปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้้าเค็ม น้้าท่วม และน้้าแล้งในลุ่มน้้าติดอ่าวไทย
ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว และที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอ กนช. เสนอในวำระ 4.3  

3. ประเด็นกฎหมาย ได้แก่  
3.1 อนก. พิจารณา กลั่นกรอง กฎหมาย ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 

23 ส.ค.2564 (นายสมเกียรติ ประจ้าวงษ ์เลขาธิการ สทนช. เป็นประธาน)  
- ร่าง กฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า 

พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การจัดสรรน้้าและการใช้น้้า จ้านวน ๕ มาตรา (มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ วรรคสอง 
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙) ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอ กนช. เสนอในวำระ 4.5 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ ได้แก่  
4.1 อนก.รายภาค ในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก มีประเด็นส้าคัญสรุปได้ดังนี้  

(1) การเตรียมการรับมือรับมือฤดูฝน ปี 2564 (ภาคกลาง/เหนือ/ใต้ และภาคตะวันออก)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ที ่

มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
(2) แนวทางการด้าเนินงานพัฒนาอ่างเก็บน้้าวังโตนด/ การด้าเนินงานของ คทง.ก้าหนดโครงสร้าง

ราคาค่าน้้า/การพิจารณาความเสี่ยงที่น่าจะเกิดขึ้นของการบริหารจัดการน้้าของพื้นที่ภาคตะวันออกในระยะ  
3 ปี (ภาคตะวันออก)  

(3) การแก้ไขปัญหาคาบสมุทรสทิงพระ และโครงการปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา - ภูเก็ต 
(ภาคใต้)  

4.2 อนก. ทรัพยากรน้้าจังหวัด มีการจัดประชุมในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564 จ้านวน  
75 จังหวัด (จ.บุรีรัมย์ ไม่ได้ประชุม เนื่องจากติดสถานการณ์โควิค-19) มีประเด็นส้าคัญ ได้แก่  

(1) แนวทางการจัดท้าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้้า ปี 2566 - 2570  
(2) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด้านทรัพยากรน้้า 
(3) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยปี 2564 และ

บรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 
(4) โครงการ ฟื้นฟู ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้้า ของกองทัพบก (สุโขทัย) (พะเยา) (ก้าแพงเพชร) 

(แพร่) (พิษณุโลก) 
(5) หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดล้าดับความส้าคัญแผนงาน โครงการด้านทรัพยากรน้้า (14 จังหวัด 

ในภาคใต้) 
(6) การให้ความเห็นแผนงาน/โครงการ จ้านวน 4 โครงการ ต่อ กนช. ได้แก่ แผนพัฒนา อนุรักษ์ 

ฟื้นฟู กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา / เวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย และ โครงการจัดหาน้้าบาดาลขนาดใหญ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง (พรด) /โครงการสูบผันน้้าจากคลองสะพานแนวท่ี 2 จ.ระยอง   

 
 
 
 
 
 
 

 ฝ่ายเลขานุการ กนช.มีความเห็นเสนอ กนช. ดังน้ี 
1. ให้หน่วยงานด้าเนินการตามมติของคณะอนุกรรมการฯ ท้ัง 10 คณะ 
2. เห็นควรน้าผลการประชุมของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เรื่อง 

กรอบแนวทาง ปฏิทินการด้าเนินงาน และจัดท้าข้อมูลการถ่ายโอนด้านแหล่งน้้าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เสนอ 
ครม. เพื่อให้หน่วยงานด้าเนินการตามกรอบแนวทาง และปฏิทิน ต่อไป 

 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- สทนช. 
 
 

 ข้อสั่งการประธาน : เห็นชอบตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช.  
 มติที่ประชุม : รับทราบผลการด้าเนินงานคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ  

จ้านวน 10 คณะ และเห็นชอบให้ด้าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 5 เรื่อง 
๔.๑ โครงการขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญท่ีมีความพร้อมเสนอขอต้ังงบประมาณปี 2566  จ้านวน 2 โครงการ 

4.1.1 โครงการอ่างเก็บน้้าคลองกะพง จ.ฉะเชิงเทรา 
 โครงการอ่างเก็บน้้าคลองกะพง จ.ฉะเชิงเทรา เป็น 1 ใน 38 ของ แผนพัฒนาแหล่งน้้าภายใต้โครงการพัฒนา

แหล่งน้้าและการจัดการทรัพยากรน้้ารองรับ EEC เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้้าด้านอุปโภค บริโภค การเกษตร  
และรองรับความต้องการใช้น้้าท่ีเพิ่มมากข้ึน  

- ที่ต้ัง เขื่อนหัวงานอยู่บริเวณต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้้าต้นทุน จ้านวน 
27.50 ล้าน ลบ.ม. ส่งน้้าช่วยเหลือพื้นที่รับประโยชน์ในฤดูฝนจ้านวน 35,๐๐๐ ไร่ และในฤดูแล้ง 7,๐๐๐ ไร่ 
สนับสนุนการอุปโภค - บริโภค และการอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยา 
ในการเสริมศักยภาพผลักดันน้้าเค็มในแม่น้้าบางปะกง 

- วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,690 ล้านบาท (ค่าสิ่งก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 770 ล้านบาท ,ค่าก่อสร้างระบบส่งน้้า 
700 ล้านบาท ,ค่าชดเชยที่ดิน 3,200 ล้านบาท , ค่า EIMP 20 ล้านบาท ซึ่งมี 12 แผนงาน)  

- ระยะเวลาด้าเนินการก่อสร้าง 6 ปี  (ปี 2565 – 2570) (ก่อสร้างอ่างฯ ปี 2565 – 2568 และ
ก่อสร้างระบบส่งน้้า ปี 2568 - 2570)  

- ผลตอบแทนทางทางเศรษฐศาสตร์ อัตราคิดลดที่ 9% : EIRR 11.60%, NPV 433.08 ล้านบาท, B/C ratio 1.39  
- สรุปสถานภาพโครงการ ดังนี้ (1) ด้าเนินการศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จเมื่อเดือน มี.ค. 40 ทบทวน

แล้วเสร็จ 14 มิ.ย. 64 (2) ส้ารวจออกแบบแล้วเสร็จเมื่อเดือน มิ.ย.45 และทบทวนแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ และ 
(3) การจัดหาที่ดิน เป็นที่ดินในเขต ส.ป.ก. 8,300 – 2 - 75 ไร่ โดย ส.ป.ก. เห็นชอบในหลักการแล้ว และ
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ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ที ่

มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ที่ดินมีเอกสารสิทธ์ิ 4,534 – 3 - 99 ไร่ ด้าเนินการส้ารวจกันเขตแล้วและจะด้าเนินการรังวัด รว.43 ก. พร้อม
ด้าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและจัดท้าบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

อนก. ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญ มีความเห็น ดังนี้ 
1. ให้ ชป. เสนอแผนจัดสรรน้้าที่มีความชัดเจน และต้องมีความเช่ือมโยงกับอีก 2 อ่างเก็บน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า

คลองท่าลาด ได้แก่ อ่างเก็บน้้าห้วยกรอกเคียน และอ่างเก็บน้้าหนองกระทิง 
2. ให้ ชป. เพิ่มแผนการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรผู้ ใช้น้้า คณะกรรมการลุ่มน้้าในพื้นที่นั้น ๆ  

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเมื่อด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า 
พ.ศ. 2561 

3. ให้เร่งรัดก่อสร้างระบบชลประทานให้สอดคล้องกับแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้้า เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

4. ให้ ชป. พิจารณาหาวิธีการออกแบบเพื่อให้การก่อสร้างอ่างเก็บน้้าคลองกะพง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ใช้พืน้ท่ีน้อยลง แต่สามารถกักเก็บน้้าได้ปริมาณน้้าเท่าเดิม และงบประมาณไม่เพิ่มขึ้น 

 
 
 
 

 ฝ่ายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเสนอ กนช. ดังน้ี 
1. เห็นควรให้ ชป. เร่งรัดการจัดหาที่ดินโดยปรับแผนงานงบประมาณเพื่อด้าเนินการในปี 2565 และ

สามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงานต่อไป 
2. เห็นควรให้ ชป. ด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) อย่างเคร่งครัด 

 
 

 ข้อสั่งการประธาน : ให้ ชป. ด้าเนินการตามความเห็นของอนุกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการ กนช. ต่อไป - ชป. 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบโครงการอ่างเก็บน้้าคลองกะพง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้  ชป. ด้าเนินการ 

ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญ และความเห็นของ  
ฝ่ายเลขานุการ กนช. ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

- ชป. 

4.1.2 โครงการสูบผันน้้าจากคลองสะพานแนวท่ี 2 จ.ระยอง 
 - สืบเนื่องจาก รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า

แผนการพัฒนาแหล่งน้้า ในพื้นที่ของภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.64 โดยให้เร่งพัฒนาแหล่งน้้าและ  
เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้้าฝน เพื่อรองรับ EEC  

- โครงการสูบผันน้้าจากคลองสะพานแนวที่ 2 จ.ระยอง เป็น 1 ใน 38 ของแผนพัฒนาแหล่งน้้าภายใต้
โครงการพัฒนาแหล่งน้้าและการจัดการทรัพยากรน้้ารองรับ EEC  ที่มีศักยภาพในการสูบน้้ากลับเข้าสู่อ่างเก็บน้้า 
ประแสร์เพิ่มอีก 50 ล้าน ลบ.ม./ปี เพื่อแก้ไขปัญหา การอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม รองรับปริมาณ 
ความต้องการใช้น้้าของพื้นที่ EEC ประกอบด้วย (1) โรงสูบผันน้้า 1 แห่ง  (2) เครื่องสูบน้้า ชนิด Vertical Pump 
จ้านวน 5 เครื่อง (3) ระบบท่อผันน้้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 ม. ความยาว 3,500 ม. และ (4) อาคารทิ้งน้้า 
1 แห่ง  

- ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 4 ปี (พ.ศ.2565 – 2568)  
- วงเงินงบประมาณ 750 ล้านบาท (ค่าชดเชยที่ดิน 15 ล้านบาท ค่าก่อสร้างสถานีสูบพร้อมระบบท่อผันน้้า 

735 ล้านบาท) 
- ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ : EIRR 9.62%, NPV 538.43 ล้านบาท, B/C ratio 1.05  
- สรุปสถานภาพโครงการ ดังนี้  ด้านวิศวกรรม (1) การศึกษาความเหมาะสม (FS) แล้วเสร็จ (2) การส้ารวจ

ออกแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย.64) ด้านการจัดหาที่ดิน ด้าเนินการรังวัดที่ดิน (รว.43 ก.) ตรวจสอบ
ทรัพย์สินและจัดท้าบัญชีค่าทดแทนฯ ในปีงบประมาณ 2565 

อนก. ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญ มีความเห็น ดังนี้ 
1. ให้ ชป. พิจารณาถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการสูบน้้าขึ้นไปที่อ่างเก็บน้้าประแสร์  
2. ให้ ชป. ประเมินค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการโครงการฯ เพื่อให้ทราบต้นทุนค่าน้้า และใช้เป็นข้อมูล 

ในการก้าหนดอัตราค่าน้้าในอนาคตต่อไป  
3. ให้ ชป. จัดท้าแผนบริหารจัดการน้้าเพื่อให้ทราบเง่ือนไขที่ไม่สามารถสูบน้้าได้ตามแผน  
4. ให้ ชป. วิเคราะห์ศักยภาพในการผันน้้าจากคลองสะพานเข้าสู่อ่างเก็บน้้าประแสร์  
5. ให้ ชป. วางแผนการบริหารจัดการน้้า/การจราจรน้้าในอ่างเก็บน้้าประแสร์ให้รอบคอบ  
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ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ที ่

มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
6. ให้เสนอต่อคณะอนกุรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัด ก่อนเสนอ กนช. ต่อไป 

 ฝ่ายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเสนอ กนช. ดังน้ี  
1. เห็นควรให้ ชป. เร่งรัดการออกแบบและจัดหาที่ดินโดยปรับแผนงานงบประมาณด้าเนินการในปี 2565 

เพื่อให้สามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงาน 
2. เห็นควรให้ ชป. มีการวางแผนบริหารจัดการ การเติมน้้าในอ่างเก็บน้้าประแสร์ และการใช้น้้าจากอ่างเก็บน้้า 

ประแสร์ให้เกิดความสมดุล 
3. เห็นควรให้ ชป. สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้น้้าในพื้นที่เพื่อลดความขัดแย้งในการสูบน้้า

ต่อไปในอนาคต 

 
 

 ข้อสั่งการประธาน : ให้ ชป. ด้าเนินการตามความเห็นของอนุกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการ กนช. - ชป. 
 มติที่ประชุม :เห็นชอบโครงการสูบผันน้้าจากคลองสะพานแนวท่ี 2 จังหวัดระยอง โดยให้ ชป. ด้าเนินการตาม

ความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญ ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ 
กนช. และด้าเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

- ชป. 
 
 

4.2 การปรบัปรุงแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ เป็นแผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ 
 - สืบเนื่องจากประชุม กนช. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

พัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ จ้านวน 84 โครงการ วงเงิน 79,955.4608 ล้านบาท โดยมอบหมาย
ให้ กทม. เสนอแผนปฏิบัติการฯ ต่อ ครม. และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ และข้อสั่งการของประธาน กนช. 

- คณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 4/2564  
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2564 ได้รายงานความก้าวหน้าการเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 
คลองแสนแสบต่อ ครม. โดย กทม. ได้ท้าหนังสือไปยัง สลค. แล้ว โดย สลค. ได้แจ้งให้น้าแผนปฏิบัติการดังกล่าว
ไปเสนอต่อ สศช. ก่อน เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 15 ธ.ค. 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท้าแผนระดับ
ที่ 3 ที่เป็นแผนปฏิบัติการด้าน... แล้วจึงน้าเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นควรเปลี่ยนช่ือ 
แผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ เป็นแผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลอง
แสนแสบ และมอบหมายให้ สทนช. เสนอต่อ กนช. และ ครม. ต่อไป และเห็นควรให้หน่วยงานปรับแผนปฏิบัติ
การพัฒนา ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ โดยเร่งด่วน เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป 

- ตามที่คณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ เสนอให้ปรับปรุงแผนหลัก 
การพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ สทนช. ได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่  
1 ก.ย. 2564 เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้แผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ  
มีวิสัยทัศน์ “เพื่อให้คลองแสนแสบกลับมำมีระบบนิเวศอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีกำรบูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำน้ ำเสีย
และกำรระบำยน้ ำอย่ำงยั่งยืน” ด้าเนินการโดย 8 หน่วยงาน ได้แก่ กทม. คพ. จท. กรอ. อจน. ชป. สส.  
จ.ฉะเชิงเทรา โดยแบ่งออกเป็นผลสัมฤทธ์ิในระยะเร่งด่วน (ปี พ.ศ. 2564) ระยะกลาง (ปี พ.ศ. 2565-2570) 
และระยะยาว (ปี พ.ศ. 2571 เป็นต้นไป) ตามกรอบการด้าเนินงานแผนหลักฯ จ้านวน 84 โครงการ วงเงิน 
82,567.8931 ล้านบาท สามารถสรุปรายละเอียดได้เป็น 5 เป้าประสงค์ ดังนี ้

1.  การเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้้าของประชาชน จ้านวน 10 โครงการ วงเงิน 
355.8390 ล้านบาท ด้าเนินการโดย กทม. จท. จ.ฉะเชิงเทรา  

2. การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณคลองแสนแสบ จ้านวน 14 โครงการ วงเงิน 10.06 ล้านบาท 
ด้าเนินการโดย กทม. จ.ฉะเชิงเทรา  

3 . การแก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้้าในคลองแสนแสบ จ้านวน 44 โครงการ วงเ งิน 
69,837.0640 ล้านบาท ด้าเนินการโดย คพ. กรอ. กทม. อจน. จ.ฉะเชิงเทรา  
   4. การป้องกันปราบปราม การบุกรุกท้าลายทรัพยากรในคลองแสนแสบ จ้านวน 1 โครงการ ด้าเนินการโดย 
กทม. (ใช้งบด้าเนินงาน)  

5. การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในคลองแสนแสบ จ้านวน 15 โครงการ วงเงิน 12,364.9301 ล้าน
บาท ด้าเนินการโดย กทม. ชป. สส. จ.ฉะเชิงเทรา  
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ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 

วาระ 
ที ่

มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
สรุปผลสัมฤทธิ์รวมของแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ 
1. มีการพัฒนาระบบส่งและความปลอดภัยทางน้้า โดยมีท่าเทียบเรือเพิ่มขึ้นครอบคลุมคลองแสนแสบ  

ในกรุงเทพมหานครทั้งสาย โดยใช้เรือไฟฟ้าในการสัญจร รองรับการใช้บริการ 800 - 1,000 คน/วัน  
พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดในท่าเรือคลองแสนแสบ เพ่ือเพิ่มความปลอดภัยของผู้โดยสาร 

2. มีการแก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้้าในคลองแสนแสบอย่างครบวงจร ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย
กับโรงงาน และอาคารประเภทต่าง ๆ พร้อมมีระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียรวม 39 แห่ง รองรับการบ้าบัดน้้า
เสียในคลองแสนแสบได้ 1,364,525 ลบ.ม./วัน  

3. มีการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้าในคลองแสนแสบ  
- ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีอุโมงค์ระบายน้้าสามารถเร่งการระบายน้้าได้ 30 ลบ.ม./วินาที และ 

เขื่อนป้องกันตลิ่ง 33.32 กม. ช่วยเพิ่มพื้นที่ท่ีได้รับการป้องกันน้้าท่วม 96,875 ไร่ 
- ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานีสูบน้้า ประตูระบายน้้า เครื่องสูบน้้า และปรับปรุงคลอง ช่วยให้คลอง

ระบายน้้าได้ 60 ลบ.ม./วินาที ช่วยเพิ่มพื้นที่ท่ีได้รับการป้องกันน้้าท่วม 15,625 ไร่ 
   - สรุปแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบจ้าแนกรายหน่วยงาน  

ล้าดับ หน่วยงาน 
จ้านวน  

(โครงการ) 
วงเงินเดิม  
(ล้านบาท) 

เพ่ิม/ลด วงเงิน 
(ล้านบาท) 

วงเงินปรับปรุง 
(ล้านบาท) 

1 กทม. 30 72,762.4650 - 72,762.4650 
2 ชป. 3 5,155.4178 + 2,613.0023 7,768.4201 
3-4 จ.ฉะเชิงเทรา/ 

อจน. (27 
โครงการ) 

45 1,981.4540 - 0.1200 1,981.3340 

5 จท. 2 38.3240 - 38.3240 
6 สส. 2 18.1000 - 0.7500 17.3500 
7 กรอ. 1 ใช้งบด้าเนินงาน - ใช้งบด้าเนินงาน 
8 คพ. 1 ใช้งบด้าเนินงาน - ใช้งบด้าเนินงาน 
รวม 84 79,955.7608 + 2,612.1323 82,567.8931 

อนก. บริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ มีความเห็น ดังนี ้
1.  ให้เปลี่ยนช่ือ แผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ เป็นแผนหลักการพัฒนา 

ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ และมอบหมายให้ สทนช. เสนอต่อ กนช. และ ครม. ต่อไป 
2.  สศช. ให้เสนอแผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบต่อ ครม. ได้โดยไม่ต้องเสนอ 

สศช. พิจารณาอีก เนื่องจากแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจาก กนช. ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติ  
ที่มี นรม. หรือ รอง นรม. เป็นประธาน 

3.  ส้าหรับหน่วยงานที่ด้าเนินการแผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ที่ไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ ปี 65 ขอให้ปรับแผนการขอรับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น ๆ มา
ด้าเนินการแทน หรือเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ปี 66 ต่อไป 

4. ให้หน่วยงานปรับแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ  
โดยเร่งด่วน เพื่อเสนอ กนช. พิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ฝ่ายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเสนอ กนช. ดังน้ี   
1. เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้าเนินการพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟูคลองแสนแสบ ตามผลการศึกษาการ

จัดท้าผังน้้าลุ่มน้้าเจ้าพระยา และลุ่มน้้าบางปะกง 
2. เห็นควรให้ กทม./ชป. พิจารณาการปรับปรุงคลองแสนแสบและคลองบางขนากให้สอดคล้องกับ  

ผลการศึกษาการจัดท้าผังน้้า แผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนล่าง พร้อมทั้งออกแบบ
องค์ประกอบให้ครบถ้วน (แผนปฏิบัติการและงบประมาณ) และเสนอผ่านคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
ขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญพิจารณาองค์ประกอบให้สมบูรณ์ ก่อนเสนอ กนช. ต่อไป  

3. เห็นควรให้ ชป. และ จ.ฉะเชิงเทรา ด้าเนินการก้าจัดผักตบชวา โดยใช้งบด้าเนินงานของหน่วยงาน 

 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
- กทม. /ชป. 
 
 
 
- ชป. /จ.ฉะเชิงเทรา 
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วาระ 
ที ่

มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 ข้อสั่งการประธาน : ให้หน่วยงานไปด้าเนินการตามความเห็นของอนุกรรมการ และฝ่ายเลขานุการ กนช. - หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 มติท่ีประชุม : 

1. เห็นชอบแผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ จ้านวน 84 โครงการ ภายในวงเงิน 
82,567.8931 ล้านบาท และให้หน่วยงานด้าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. ก่อนเสนอ ครม.ต่อไป 

2. ให้ ชป. จัดท้ารายละเอียดการออกแบบ พร้อมทั้งแผนปฏิบัติการและงบประมาณให้ครบถ้วน แล้วเสนอ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญต่อไป 

 

 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
- ชป. 
 

๔.3 แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้้าเค็ม น้้าท่วมและน้้าแล้งในลุ่มน้้าติดอ่าวไทย ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
 สืบเนื่องจากรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ เขื่อนพระราม 6  

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้้าเค็มในแม่น้้าเจ้าพระยาและแม่น้้าบางปะกง และ
มอบหมายให้ สทนช. ด้าเนินการศึกษาแนวทางการก่อสร้างอาคารควบคุมความเค็มบริเวณปากแม่น้้า จึงมีค้าสั่ง 
กนช. ที่ 7/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท้าแนวทางการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้้าเค็ม 
เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2564 โดยร่วมกับส่วนราชการ นักวิชาการ และประชาชนรวม 48 ท่าน ให้ด้าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 90 วัน  

สทนช. ได้มีการประชุม จ้านวน 3 ครั้ง และน้ารายงานให้ กนช. ทราบในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2564  
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 จึงขอขยายระยะเวลาการด้าเนินงานเพิ่ม 60 วัน เพื่อให้ได้รายละเอียดที่มี 
ความสมบูรณ์มากขึ้น จึงได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางและมาตรการดังกล่าว โดยได้เพิ่มเติมค่าเป้าหมายการลดการสูญเสียน้้าของ  
ภาคอุปโภคบริโภค เกษตร และอุตสาหกรรม 

สาเหตุส้าคัญมาจากการใช้น้้าที่ไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์ (Demand)  และอุปทาน (Supply) ท้าให้ต้อง 
ลดปริมาณความต้องการใช้น้้า คู่กับการเพิ่มน้้าต้นทุนตามศักยภาพ จึงได้ก้าหนดหลักการแก้ไขปัญหาโดยการลด
ความต้องการใช้น้้า (Demand) ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับน้้าต้นทุนที่มีอยู่ ควบคู่กับการพัฒนาน้้าต้นทุน 
(Supply) เพิ่มให้เต็มศักยภาพ รวมถึงสร้างกลไกในการบริหารจัดการน้้า (Management) ทั้งในเชิงกฎหมาย 
องค์กร และแผนการบริหารจัดการ อย่างมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ภายใต้เป้าหมาย “กำรสร้ำงสมดุลระหว่ำง
ควำมต้องกำรน้ ำและปริมำณน้ ำใช้กำรในลุ่มน้ ำ สำมำรถบูรณำกำรแก้ไขปัญหำกำรรุกตัวของน้ ำเค็ม น้ ำท่วม 
และน้ ำแล้ง ได้โดยใช้กลไกกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรและพัฒนำเพิ่มปริมำณน้ ำต้นทุนของแต่ละลุ่มน้ ำให้เต็ม
ศักยภำพโดยค ำนึงถึงกำรปรับตัวให้เข้ำกับเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ” ภายใต้กรอบ 3 มิติ ได้แก่ 

1.  มิติด้านอุปสงค์ หรือการจัดการความต้องการน้้า มีมาตรการ 2 ระยะ  
ระยะเร่งด่วน เสนอให้มีการปรับระบบการปลูกพืช ให้สอดคล้องกับน้้าต้นทุนและสร้างอาชีพส้ารอง  

เสนอให้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้าภาคการเกษตร  ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมจัดการน้้าเสียตามหลัก 3 R   
การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้สถานการณ์น้้า และการเฝ้าระวังคุณภาพน้้า  

ระยะกลางและระยะยาว เน้นการผลักดันด้านกฎหมาย และการส่งเสริมการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  มิติด้านอุปทาน มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนให้เต็ม มีมาตราการ 2 ระยะ  

ระยะเร่งด่วน ให้จัดหาแหล่งน้้าส้ารองและขยายก้าลังการผลิตประปาใน 52 สาขา  เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ และลดอัตราการสูญเสียน้้าในระบบ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้้าเสีย และการพัฒนา
แหล่งน้้าต้นทุน รวม 39 ล้าน ลบ.ม. 

ระยะกลางและระยะยาว เน้นการเพิ่มก้าลังการผลิตน้้าประปา และพัฒนาแหล่งน้้าทางเลือก รวมถึง
ย้ายจุดรับน้้าดิบในแม่น้้าเจ้าพระยา และการผันน้้าเพิ่มเติมจากลุ่มน้้าข้างเคียง 

3.  มิติด้านบริหารจัดการ มีมาตราการ 2 ระยะ  
ระยะเร่งด่วน ให้จัดท้าแผนบริหารจัดการน้้าทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต การขึ้นทะเบียนองค์กร

ผู้ใช้น้้า การติดตั้งสถานีตรวจวัดน้้า การบูรณาการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบพยากรณ์ล่วงหน้า  
ระยะกลางและระยะยาว เน้นการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา การเพิ่มศักยภาพองค์กรผู้ใช้น้้า  
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วาระ 
ที ่

มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
แผนการด้าเนินการในระยะเร่งด่วน ปี 2565 - 2566 ดังนี้  
ด้านอุปสงค์ (Demand)  
1. การปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืช เพิ่มประสิทธิการใช้น้้าภาคเกษตร (กษ./มท./สทนช./ชป./กสก./ 

พณ.ทส./ทน./ทบ.) 
2. ขยายผลส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมตามหลัก 3R (กนอ./กรอ./อจน.) 
3. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สถานการณ์น้้าและแผนจัดสรรน้้า (สทนช./มท./กษ./ทส.) 
4. เฝ้าระวังคุณภาพน้้า และควบคุมค่าความเค็ม การปนเปื้อนในแม่น้้าสายหลัก  (ชป./อศ./สสน./กปภ./

กปน. สทนช./มท.) 
ด้านอุปทาน (Supply) 
1. จัดหาแหล่งน้้าส้ารองและขยายก้าลังการผลิต 1.8 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน /ปรับปรุงคลองประปาฝั่ง

ตะวันตกและตะวันออก  (กปน./กปภ.) 
2. ลดอัตราน้้าสูญเสียน้้าในระบบภาคอุปโภคบริโภค 89.43 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี (ร้อยละ 2.9) และ

อุตสาหกรรม 1.11 ล้าน ลบ.ม (ร้อยละ 0.45) (กปน./กปภ./กรอ./กนอ.) 
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้้าเสีย  92,400 ลบ.ม. ต่อวัน (กทม./อจน./อปท.) 
4. การพัฒนาแหล่งน้้าต้นทุนทั้งผิวดิน และบาดาลลุ่มน้้าสายหลัก  39 ล้าน ลบ.ม. (ชป./ทน./ทบ./พด./

มท./อปท./สถ.) 
5. การขุดลอกเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้า เชื่อมโยงแหล่งน้้าในการไล่น้้าเค็ม (ชป./จท./อปท.) 
ด้านบริหารจัดการ (management) 
1. ศึกษาการบริหารจัดการอาคารบังคับน้้า หรือประตูระบายน้้าในล้าน้้าสายหลัก ให้สอดคล้องกับระดับ

น้้าขึ้น-น้้าลงของน้้าทะเล  
2. การขึ้นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้้า ก้าหนดโควตาการใช้น้้า (สทนช./มท./ชป./ทน./ทบ.) 
3. ติดตั้งสถานีตรวจวดัในทะเลและในแม่น้้าเพิ่มเติม (สสน./มก.) 
4. การศึกษาวิจัยประเด็นช่องว่าง เทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวทางการบริหารจัดการน้้า  
5. บูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และพัฒนาระบบคาดการณ์ล่วงหน้าระยะยาว 

(สทนช./อต./อศ./สสน./สถาบันการศึกษา) 
6. พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในการวางแผนการแก้ไขปัญหา 

 อนก. จัดท้าแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้้าเค็ม น้้าท่วมและน้้าแล้ง ในลุ่มน้้าติดอ่าวไทย   
มีความเห็น ดังนี ้  

1.ให้ สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการวางแผนการบริหารจัดการน้้าในปี 2564/65 เพื่อ
รองรับสถานการณ์และลดผลกระทบจากภาวะน้้าเค็มรุก 

2. ให้ ชป. ทดสอบการบริหารจัดการน้้าในเขื่อนบางปะกงร่วมกับอ่างเก็บน้้าตอนบนด้วยและศึกษา 
ส้ารวจจัดเก็บข้อมูลการสูญเสียน้้าในระบบระดับพื้นท่ี และก้าหนดเป้าหมายในระยะกลาง และยาว  

3. ให้ กษ. มท. ชป. กสก. ด้าเนินการควบคุมการเพาะปลูกให้เป็นไปตามแผน  
4. ให้ สทนช. ศึกษาวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นท่ีในระยะยาว ครอบคลุมปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้ง 

คุณภาพน้้า และมิติการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

 
 
 

 ฝ่ายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเสนอ กนช. ดังน้ี 
1. ให้ทุกหน่วยงานด้าเนินการตามผลการศึกษา โดยเฉพาะการขับเคลื่อนแผนงานเร่งด่วน พร้อมกับเสนอ

แผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และให้ สทนช. ติดตามผลการด้าเนินงานให้เป็นไปตามแผน  
2. ให้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัด และคณะกรรมการลุ่มน้้าใช้แนวทางมาตรการดังกล่าว  

เป็นกรอบในการจัดท้าแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการลุ่มน้้า และให้ สทนช. น้าไปเป็นองค์ประกอบ  
ในการก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการน้้า การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และเส้นทางน้้าท่ีเหมาะสมในผังน้้าต่อไป 

3. ประเด็นช่องว่างแนวทางการด้าเนินงานที่ต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เห็นควรมอบหมายหน่วยงาน
รับผิดชอบ ดังนี ้

3.1 กลุ่มงานวิจัย เช่น การไหลเวียนของน้้าทะเลในอ่าวไทย น้้าขึ้นน้้าลง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
ปรับปรุงพันธ์พืชให้ทนต้องน้้าเค็ม เห็นควรเสนอให้ อว. สกสว. สถนบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักด้าเนินการ  

 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
- สทนช. (กนผ. /สทนช.

ภาค 1- 4) 
 
 
 
- อว. /สกสว. 
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หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
3.2 กลุ่มงานศึกษานโยบายภาพรวม เช่น ข้อมูลการใช้น้้า แผนยุทธศาสตร์ลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนล่าง 

การวางแผนควบคุมน้้าเค็ม ให้ สทนช. เป็นหน่วยงานหลักด้าเนินการ เพื่อเป็นกรอบนโยบายการพัฒนา และ
แก้ไขปัญหาในภาพรวม แล้วจึงให้หน่วยงานปฏิบัติรับไปด้าเนินการตามภารกิจต่อไป  

3.3 กลุ่มงานศึกษาปฏิบัติ เช่น การ ศึกษาความเหมาะสมประตูปิดปากแม่น้้า (เจ้าพระยา ท่าจีน  
แม่กลอง) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชป. ยผ กสก. กปน. กปภ. กรอ. กนอ. คพ. ทช. สผ. รับไปด้าเนินการ
ตามภารกิจให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการพัฒนา และแก้ไขปัญหาในภาพรวม 

4. การด้าเนินงานศึกษาและการเสนอแผนในพื้นที่ต้องเน้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน
ตาม ประกาศ กนช. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท้านโยบายและแผนแม่บท
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2564  

 
 
- สทนช. (กนผ.) 
 
 
- ชป. /ยผ. /กสก. /
กปน. /กปภ. /กรอ. /
กนอ. /คพ. /ทช. /สผ. 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 กนช. มีความเห็น ดังนี้  
เลขาธิการ สทนช. (นายสมเกียรติ ประจ้าวงษ์) กรรมการและเลขานุการเสนอว่า เรื่องดังกล่าวเป็น 

เรื่องนโยบายที่ส้าคัญ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองมติ ให้ สทนช. เสนอต่อ ครม. เพื่อมอบหมายหน่วยงานด้าเนินการต่อไป 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. (นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์) ผู้แทนกรรมการ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า 

มาตรการด้านการความต้องการใช้น้้า (Demand) ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ควรก้าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 
ความต้องการว่ามีมากน้อยเพียงใด ต้องสอดคล้องกับมาตรการด้านการใช้น้้า (Supply) ที่มีเป้าหมายอยู่ เพื่อให้
เกิดความสมดุล 

 
- สทนช.  

 ข้อสั่งการประธาน : ให้หน่วยงานด้าเนินการตามความเห็น กนช. คณะอนุกรรมการ และฝ่ายเลขาฯ กนช. - หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 มติท่ีประชุม :  เห็นชอบแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้้าเค็ม น้้าท่วมและน้้าแล้งในลุ่มน้้าติด

อ่าวไทย ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว และให้ด้าเนินการตามความเห็น กนช. คณะอนุกรรมการ  
และฝ่ายเลขานุการ กนช.  

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

4.4 การประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้้า และความขาดแคลนน้า้ (SDG 6.4) 
 สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563  

ได้มอบ สทนช. รับบผิดชอบและประสานงานหลักในเป้าหมาย SDG 6 สร้างหลักประกันเรื่องน้้าและ 
การสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ส้าหรับทุกคน และก้าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักใน  
8 เป้าหมายย่อย (SDG Targets) 11 ตัวช้ีวัด โดยที่หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเป้าหมายย่อย ต้องจัดท้ารายงาน
การด้าเนินงานของประเทศ (National Report) ในแต่ละตัวช้ีวัดย่อย และรายงานต่อ UN เพื่อปรับ Baseline 
ของประเทศ  

ในปี 2563 สทนช. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านน้้าได้จัดท้ารายงาน Country Survey Instrument for 
SDG Indicator 6.5.1 และ Reporting SDG Indicator 6.5.2 และได้จัดส่งรายงานดังกล่าว เพื่อปรับฐานข้อมูล 
และได้มีการเผยแพร่ใน SDG 6 Data Portal ปี 2564 แล้ว 

ในครั้งนี้เป็นการจัดท้ารายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 6.4 ประสิทธิภาพการใช้น้้า และความขาดแคลนน้้า 
ในตัวช้ีวัด SDG 6.4.1 และ SDG 6.4.2 

จากการรายงาน Sustainable Development Report 2561 - 2564 มีการสรุปผลการจัดอันดับ
เป้าหมาย SDG 6 และคะแนนตัวช้ีวัดของประเทศไทย พบว่า ปี 2561 ประเทศไทยได้ระดับดีมาก ปี 2562 – 
2564 ได้ระดับพอใช้ ซึ่ง สทนช. และ มหาววิทยาลัยเกษตรฯ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านน้้า ได้ประเมิน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 6.4 ตัวช้ีวัด SDG 6.4.1 และ SDG 6.4.2 รอบ 5 ปี (พ.ศ. 2558 -2562) 
โดยประเมินตัวช้ีวัด SDG 6.4.1 ประสิทธิภาพการใช้น้้าของแต่ละภาคส่วน (ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ) 
พบว่า ภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพการใช้น้้ามากที่สุด และการประเมินตัวช้ีวัด SDG 6.4.2 ระดับความตึงเครียด
ของน้้าของประเทศไทยปี 2558 - 2562 มีค่าอยู่ระหว่าง 9.68 – 12.77 % โดยมีค่าต่้ากว่าฐานข้อมูล 
ที่ประเมินไว้ และต่้ากว่าค่าเฉลี่ยโลกอยู่ที่ 17 % จากผลการประเมินตัวช้ีวัด SDG 6.4.1 และ SDG 6.4.2  สทนช. จึงได้
ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการน้้า ดังนี้ (1) การใช้น้้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า (2) เพิ่ม GDP และลดปริมาณการ
ใช้น้้าภาคเกษตร และ (3) ลดความต้องการใช้น้้าและเพิ่มสัดส่วนการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ โดยให้หน่วยงานด้าเนินการ ดังนี ้

สทนช. (1) ก้าหนดเกณฑ์การจัดสรรน้้าเพื่อลดระดับความตึงเครียดด้านน้้า  และ (2) จัดท้าฐานข้อมูล 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัวช้ีวัด 
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วาระ 
ที ่

มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ชป. (1) ศึกษาวิเคราะห์การส่งน้้าของโครงการชลประทาน และ (2) ประเมินประสิทธิภาพการใช้น้้า

โครงการชลประทานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้้า 
กรอ. (1) ปรับปรุงข้อมูลการใช้น้้าที่เหมาะสมตามประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และ (2) ส่งเสริมการใช้น้้าซ้้า 

การน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่  
กปน./กปภ. (1) ติดตามและประเมินน้้าสูญเสียในระบบส่งน้้า และ (2) ประเมินอัตราการใช้น้้าประเภทต่าง ๆ 
ทบ. (1) ศึกษาวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้้าใต้ดินเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม อุปโภคบริโภค และพาณิชยกรรม 

และ (2) ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพการเติมน้้าใต้ดินตามธรรมชาติและการสูบน้้าใต้ดินข้ึนมาใช้ 
 อนก. ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า มีความเห็น ดังนี ้

1. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดส่งรายงานที่ก้าหนดให้หน่วยงานที่มีอ้านาจ (Competent Agency) 
เป็นผู้ลงนามในการจัดส่งรายงาน จึงควรให้ความเห็นชอบในหลักการร่างรายงานเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยังยืน SDG 6.4 ของประเทศไทย เพื่อจะได้น้าเสนอ กนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และน้าเรียน  
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ก่อนน้าส่ง UN ต่อไป 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้า และลดการขาดแคลนน้้า โดยให้มีเกณฑ์การจัดสรรน้้าเพื่อลดความตึงเครียด
ด้านน้้า จึงเห็นควรเห็นชอบในหลักการแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เพื่อให้หน่วยงาน ได้แก่ สทนช. 
ชป. กรอ. กปภ. กปน. ทบ. จัดท้าแผนปฏิบัติการเสนอ กนช. ต่อไป 

3. เพื่อให้การรายงานผลการด้าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเป้าหมายที่ 6 (SDG 6) มีความเป็น
เอกภาพ จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเป้าหมายย่อย รายงานผลการขับเคลื่อนให้ สทนช. เพื่อน้าเสนอ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และ กนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามล้าดับ ก่อนรายงาน UN ต่อไป 

4. การรายงานเป็นตัวเลขในระดับประเทศ ในทางปฏิบัติควรลงตัวเลขในระดับลุ่มน้้า/กลุ่มลุ่มน้้า  
เพื่อจัดล้าดับที่เหมาะสม โดยเฉพาะพื้นที่ EEC และภาคกลาง ซึ่งมีความตึงเครียดการใช้น้้าสูงกว่าภาคอื่น 
 ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในลุ่มน้้าเจ้าพระยาใหญ่ทั้งเรื่องประสิทธิภาพและความตึงเครียดของการใช้น้้า 

5. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพภาคเกษตร นอกจาก ชป. แล้ว เห็นควรให้มี กษ. มาร่วมใน เรื่องการท้า
เกษตรทันสมัยและเกษตรเพิ่มมูลค่า  

6. ลดการขาดแคลนน้้าโดยการจัดการความต้องการของผู้ใช้น้้าภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
(ครัวเรือน/ท่องเที่ยว) ช่ึงมี อก. กษ. มท. ต้องเข้ามาควบคุมและจัดการ 

7. การลดการใช้น้้า เห็นควรให้ก้าหนดพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีผลตอบแทนสูง ใช้น้้าน้อย รวมทั้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อให้ GDP เพิ่มขึ้น อีกทั้ง เรื่องการใช้น้้า 
เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าโดยเฉพาะในกรณีที่เลี้ยงสัตว์น้้าในกระชัง อ่างเก็บน้้า และในล้าน้้า เป็นการใช้น้้าใน
ภาคอื่นไม่ควรน้ามาพิจารณาในเรื่องการใช้น้้าด้วย 

 
- สทนช. (กนผ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ฝ่ายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเสนอ กนช. ดังน้ี  
1. เห็นควรให้ความเห็นชอบร่างรายงานเป้าหมายการพัฒนาท่ียังยืน SDG 6.4 ของประเทศไทย เพื่อเสนอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และให้ สทนช. น้าเรียนประธาน กนช. ลงนามในหนังสือน้าส่ง UN ต่อไป  
2. เห็นควรให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เพื่อให้หน่วยงาน ได้แก่ สทนช. ชป. 

กรอ. กปภ. กปน. ทบ. ไปจัดท้าแผนปฏิบัติการเสนอ กนช. ต่อไป 
3. เห็นควรให้หน่วยงานด้าเนินการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้้า 

 
- สทนช. (กนผ.) 
 
- สทนช (กนผ.) /ชป. /
กรอ. กปภ. /กปน. /ทบ. 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(สทนช. /ชป. /กรอ. / 

กปภ. /กปน. /ทบ. 
อก. /กษ. /มท.) 

 กนช. มีความเห็น ดังนี ้
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. (นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์) ผู้แทนกรรมการ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า  

ตามที่ สทนช. รับบผิดชอบหลักเป้าหมาย SDG 6 ทั้งหมด ซึ่งมี 8 เป้าหมายย่อย 11 ตัวช้ีวัด เมื่อ สทนช.  
ได้รวบรวมเป้าหมาย SDG 6 ทั้งหมดแล้ว ขอให้เสนอคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อจะได้รวบรวมผลทั้ง  
17 เป้าหมาย 119 เป้าหมายย่อยของประเทศท้ังหมด 
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วาระ 
ที ่

มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 ข้อสั่งการประธาน : ให้หน่วยงานด้าเนินการตามความเห็น กนช. คณะอนุกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการ กนช. 

ไปด้าเนินการด้วย 
- สทนช. (กนผ.) 

 มติท่ีประชุม : 
1. เห็นชอบร่างรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน SDG 6.4 (การประเมินตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้น้้า

และความขาดแคลนน้้า) เสนอ ครม. ทราบ และให้ สทนช. น้าเรียนประธาน กนช. ลงนามในหนังสือน้าส่ง UN ต่อไป 
2. เห็นชอบแนวทางในการบริหารจัดการน้้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้าและลดการขาดแคลนน้้า  

และให้หน่วยงานด้าเนินการตามความเห็น กนช. และฝ่ายเลขานุการ กนช.  

 
- สทนช. (กนผ.) 
 
- สทนช. (กนผ.) /
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4.5 ร่าง กฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ๒๕๖๑  
หมวด ๔ การจัดสรรน้้าและการใช้น้้า จ้านวน ๕ มาตรา (มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ วรรคสอง มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙) 

 ตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ได้ก้าหนดให้มีกฎหมายล้าดับรองที่ต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  
90 วัน จ้านวน 21 ฉบับ โดย สทนช. รับผิดชอบ 18 ฉบับ ซึ่งด้าเนินการแล้วทั้ง 18 ฉบับ ที่เหลือของ มท. 2 ฉบับ 
และ ทส. 1 ฉบับ อยู่ระหว่างด้าเนินการ และเสนอ ครม. เพื่อทราบแล้ว ส้าหรับการจัดท้าผังน้้าที่ก้าหนดให้ สทนช. 
ต้องด้าเนินการภายใน 2 ปี ขณะนี้ด้าเนินการในแม่น้้าสายหลักและสายรอง 14 ลุ่มน้้า เหลือ 8 ลุ่มน้้า มีแผนด้าเนินการ 
ปี 2566 – 2567 และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าแล้ง และน้้าท่วม จะด้าเนินการได้เมื่อมีคณะกรรมการลุ่มน้้า 
ตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันได้จัดท้าร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งคณะกรรมการลุ่มน้้าฉบับแก้ไข ได้เสนอนายกรัฐมนตรี
ลงนาม และจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

โดยกฎหมายล้าดับรองตามหมวด 4 จ้านวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 การจัดสรรน้้าเป็นร่างประกาศ กนช. (มาตรา 40) แบ่งการจัดความส้าคัญ เป็น 9 ประเภท 

ได้แก่ (1) การอุปโภค บริโภค (2) การรักษาระบบนิเวศ (3) การบรรเทาสาธารณภัย (4) จารีตประเพณี  
(5) คมนาคม (6) เกษตรกรรม (7) อุตสาหกรรม (8) พาณิชยกรรม และ (9) การท่องเที่ยว ในกรณีความส้าคัญ
ของล้าดับที่ (2) ถึง (9) กรรมการลุ่มน้้าสามารถจัดล้าดับที่แตกต่างได้ตามความจ้าเป็นของลุ่มน้้า โดยให้  
ขอความเห็นชอบจาก กนช 

ส่วนที่ 2 การใช้น้้า เป็นร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ (มาตรา 41 มาตรา 48 และมาตรา 49) และประกาศ กนช. 
1 ฉบับ (มาตรา 42)  

1. กฎหมายก้าหนดให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. ก้าหนดประเภทการใช้น้้า ซึ่งมี 3 ประเภท ดังนี ้
ประเภทที่ 1 การใช้น้้าเพื่อการด้ารงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ 

การรักษาระบบนิเวศ เป็นต้น 
ประเภทที่ 2 การใช้น้้าเพื่อการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปา

และกิจการอื่น หากมีการใช้น้้าบาดาลมากกว่า 2,000 ลบ.ม./วัน/บ่อ แต่ไม่เกิน 3,200 ต่อวัน/บ่อ และการใช้น้้า 
ผิวดินไม่เกิน 30,000 ลบ.ม./วัน 

ประเภทที่ 3 การใช้น้้าเพื่อกิจการขนาดใหญ่ พิจารณาจากสถิติการใช้น้้าภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัดสูงสุด 
อัตราการขยายตัวของ GDP และการคาดการณ์ในอนาคต จึงเสนอให้ใช้น้้าที่เกิน 30,000 ลบ.ม./วัน และใช้น้้า
บาดาล 3,200 ลบ.ม./วัน ถือเป็นการใช้น้้าประเภทที่ 3 หากการใช้น้้าไม่เข้าข่ายตามประเภทที่ 2 และ 3 ให้ถือเป็น
ประเภทที่ 1 

2. การใช้น้้าประเภทที่ 1 ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการใช้น้้าและไม่ต้องช้าระค่าใช้น้้า แต่ให้อ้านาจ กนช. 
ก้าหนดหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท้าข้อมูลการใช้น้้าประเภทที่ 1 ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ 
ส่งต่อ สทนช. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก้าหนด 

3. การใช้น้้าประเภทที่ 2 และ 3 จะต้องขออนุญาตการใช้น้้าและต้องช้าระค่าใช้น้้าตามอัตราที่ก้าหนด 
กฎหมายก้าหนดให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. ก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และก้าหนด
หลักเกณฑ์การก้าหนดอัตราค่าใช้น้้า ซึ่งได้ก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น้้าประเภทที่ 2 และ 3 ไม่เกิน
อัตราที่ก้าหนดในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้  

4. จัดท้าหลักเกณฑ์การก้าหนดอัตราค่าใช้น้้าส้าหรับการใช้น้้าประเภทที่ 2 และการใช้น้้าประเภทที่ 3 และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเรียกเก็บ ลดหย่อน หรือยกเว้นค่าใช้น้้า เพื่อให้ ชป. ทน. และ ทบ. ไปด้าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งต่อไป      
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วาระ 
ที ่

มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
โดยได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั่วประเทศ 3 ครั้ง รวม 29 เวที และเสนอต่อคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองกฎหมาย ซึ่งได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎหมายล้าดับรองทั้ง 5 ฉบับเรียบร้อยแล้ว 
 ฝ่ายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเสนอ กนช. ดังน้ี   

1. มีการศึกษาและพิจารณายกร่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย  
2. มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน และประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งในขณะศึกษายกร่างและรับฟัง

เมื่อยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง ได้น้าไปรับฟังความเห็นจากคณะกรรมการลุ่มน้้าทุกลุ่มน้้า และคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้้าจังหวัดแล้ว   

3. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ได้พิจารณาเห็นชอบ 
ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศ ทั้ง 5 ฉบับแล้ว 

4. เห็นควรให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวง จ้านวน 3 ฉบับ เพื่อเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบต่อไป 
5. เห็นควรให้ความเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ จ้านวน 2 ฉบับ เพื่อเสนอ

ประธาน กนช. ลงนาม และประกาศในราชกิจานุเบกษาต่อไป 

 

 กนช. มีความเห็น ดังนี้  
เลขาธิการ สทนช. (นายสมเกียรติ ประจ้าวงษ์) กรรมการและเลขานุการ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้

เป็นเรื่องส้าคัญที่เป็นกฎหมายที่ออกเป็นกฎกระทรวงของ สทนช. ที่ได้มีการศึกษาและปรับปรุงหลายครั้ง  
ประเด็นส้าคัญที่จะมีผลกระทบ คือการก้าหนดประเภทผู้ใช้น้้า 3 2 และ 1 โดยประเภทที่ 1 คือเกษตรทุกกรณี
ที่จะไม่มีการเก็บค่าน้้าจนกว่าจะมีสถานการณ์เปลี่ยนไป และการปรับเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้น้้าประเภทที่ 1 ซึ่งเป็น
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องด้าเนินการ ตามรูปแบบที่ กนช. เห็นชอบ ของหน่วยงานที่มีผู้ใช้น้้าอยู่  
ที่ส้าคัญหน่วยงานต้องไปออกอัตราค่าน้้า จึงจ้าเป็นต้องไปศึกษาและออกอัตราค่าน้้าที่เหมาะสม โดยพจิารณาจาก
กรอบอัตราที่ก้าหนดด้วย พร้อมไปรับฟังความคิดเห็นด้วย ดังนั้น เมื่อผ่านแล้ว สทนช. จะบูรณาการ โดยจะน้าไป
หารือกับส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป  

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. (นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์) ผู้แทนกรรมการ  มีข้อสังเกตและ 
ให้ความเห็น ดังนี ้

1. ผู้ใช้น้้าประเภทที่ 1 หมายถึงภาคการเกษตรทั้งหมด ไม่ว่าจะใช้อะไรที่เกี่ยวข้องกับเกษตรที่ไม่ต้อง 
เสียค่าน้้า ถ้ารวมเกษตรแปลงใหญ่เป็นประเภทที่ 1 ด้วยแล้ว จะต้องมีการก้าหนดขอบเขตด้วยหรือไม่ ว่าเกษตร
ขนาดไหนท่ีจัดเป็นประเภทที่ 1  

2. ถ้าการใช้น้้าไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องเสียค่าน้้า ดังนั้น มาตรการหรือนโยบายในเรื่อง 
ปรับการเพาะปลูกให้เหมาะสม ซึ่งจะไม่สอดคล้องกัน หากไม่ต้องการให้มีการเพาะปลูกนอกฤดู หรือให้ท้าอย่าง
อื่น จะท้าให้ไม่สามารถใช้มาตรการที่ก้าหนดไว้เกิดประสิทธิภาพได้ ดังนั้น การก้าหนดการใช้น้้าฟรี ท้าให้ไม่เกิด
แรงจงูใจในการปรับวิธีการด้าเนินการตามมาตรการดังกล่าว 

เลขาธิการ สทนช. (นายสมเกียรติ ประจ้าวงษ์) กรรมการและเลขานุการ ได้ช้ีแจงว่า ทางคณะอนุกรรมการ  
พิจารณากลั่นกรองกฎหมายฯ ได้มีการพิจารณาเรื่องของเกษตรที่ใช้น้้าปริมาณมากในฤดูแล้งด้วย แต่เนื่องจาก 
ที่ประชุมมีมติให้ก้าหนดมาตรการการเก็บค่าน้้าเป็นมาตรการสุดท้าย ส้าหรับการบริหารจัดการน้้าในช่วงฤดูแล้ง 
และให้ใช้มาตรการอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนไม่มากนัก เช่น การปรับรูปแบบการปลูกพืชให้สอดคล้อง
กับปริมาณน้้าต้นทุน การควบคุมการเพาะปลูกในพื้นที่ที่ไม่สามารถส่งน้้าได้ เป็นต้น ทั้งนี้หากมาตรการอื่น ๆ  
ไม่สามารถท้าให้การบริหารจัดการน้้าในช่วงฤดูแล้งสัมฤทธ์ิผล ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ จะน้ามาตราการ
ด้านเก็บค่าน้้าเกษตรกรรมที่ใช้น้้ามากมาทบทวนเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้้าต่อไป 

 
- สทนช. (กกม.) 

 ข้อสั่งการประธาน : เห็นชอบ   
 มติท่ีประชุม : เห็นชอบร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ และร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 2 ฉบับ 

รวมจ้านวน 5 ฉบับ และด้าเนินการตามความเห็นของ กนช. และฝ่ายเลขานุการ กนช. ต่อไป 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติมจากทีป่ระชุม 
 1. ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมด้าเนินการตามมาตรการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมน้้าหลาก  

2. ขอให้กรมฝนหลวง ดูแลเรื่องการท้าฝนหลวงเพื่อเติมน้้าในอ่างเก็บน้้าไว้เป็นน้้าต้นทุนในหน้าแล้ง โดยเฉพาะ
บริเวณภาคเหนือ 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ฝล. 

 


