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สรุปมติและข้อสั่งการของประธานในการประชุมคณะกรรมการทรพัยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 2/๒๕๖5 
วันพฤหัสบดทีี ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชมุ 301 ตึกบัญชาการ 1 ท้าเนียบรัฐบาล 

เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าไปด้าเนินการ 
วาระ

ที ่
มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 เรื่องท่ีประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 
 วันนี้ถือเป็นครั้งแรกของการประชุม กนช. ตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ที่มีรัฐมนตรี ผู้บริหาร

ระดับสูงที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนกรรมการลุ่มน้้าที่ได้รับการคัดเลือกจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเป็นกรรมการ 
พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะมาช่วยกันบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศให้เป็นระบบ 
เกิดความยั่งยืนและมั่นคง จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมกันขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับพื้นท่ี ระดับลุ่มน้้า สู่ระดับนโยบาย 

ผมได้ติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ามาโดยตลอด ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันบูรณาการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน้้า ท้าให้ในปี 2564 ไม่มีพื้นที่ที่ต้องประกาศเขตภัยแล้ง สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีน้้าอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และอุทกภัยก็ลดลง จนประชาชน
ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยที ่“น้้า” ถือเป็นปัจจัย พ้ืนฐานที่ส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย แต่ยังมี
ปัจจัยความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบจากเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ท้าให้
ปัญหาจากน้้ามีความเสี่ยง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ จึงขอให้คณะกรรมการฯ ทุกท่าน  
ได้ร่วมกันแสดงความเห็น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้้าสัมฤทธ์ิผลโดยเร็ว 

 

2 เรื่องเพ่ือทราบ 13 เรื่อง 
2.1 คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 

 องค์ประกอบ กนช. ตามที่ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ก้าหนด จ้านวน 22 คน ประกอบด้วย 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
เป็นรองประธาน กรรมการโดยต้าแหน่ง 9 คน กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้้า ที่ได้รับการคัดเลือกตาม
มาตรา 9 (4) จ้านวน 6 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ นรม. แต่งตั้งตามมาตรา 9 (5) จ้านวน 4 คน และ
เลขาธิการ สทนช. เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยเลขาธิการ สทนช. แต่งตั้งข้าราชการ จ้านวน 2 คน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่และอ้านาจ กนช. ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ก้าหนดให้ กนช. 
มีหน้าที่และอ้านาจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการบูรณาการ เกี่ยวกับการใช้ 
การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าให้เกิดความเป็นเอกภาพ  

ความเชื่อมโยงองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ประกอบด้วย องค์กรระดับชาติ คือ กนช. ระดับลุ่มน้้า 
คือ คณะกรรมการลุ่มน้้า และระดับพื้นท่ี คือ องค์กรผู้ใช้น้้า ที่จะเชื่อมโยงกัน 
มติที่ประชุม : รับทราบองค์ประกอบคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติครบตามมาตรา 9 แห่ง  พ.ร.บ.
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 

 

2.2 การรับรองรายงานการประชุม กนช. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ๒๕๖5 ของคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
ตามค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรี ที่ 24/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 

 - ฝ่ายเลขานุการ กนช. ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมแล้ว ตามหนังสือ สทนช. ด่วนที่สุด ที่ นร 1412 (กนช.)/ว 1938 ลงวันที่ 31 มี.ค. 65 กรรมการรับรอง
รายงานฯ และไม่มีกรรมการ ขอปรับปรุง/แก้ไข หรือเพ่ิมเติม  

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ กนช. ได้น้าประเด็นเชิงนโยบาย จ้านวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย (๑) เรื่องมาตรการ
รับมือฤดูฝน ปี 2565 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในช่วงฤดูฝน ปี 2565 
และการกักเก็บน้้าเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 (๒) เรื่องแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้้า ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอ ครม. ซึ่งมีมติรับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานรับความเห็นไปด้าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
มติท่ีประชุม : รับทราบการรับรองรายงานการประชุม กนช. ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 14 มี.ค. ๖5 ของ กนช. 
ตามค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 24/2561 ลงวันท่ี 29 ม.ค. 61 
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2.3 คณะกรรมการลุ่มน้้า ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 
 - สทนช. ได้ด้าเนินการคัดเลือก/สรรหากรรมการลุ่มน้้า ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ตามองค์ประกอบที่ก้าหนดไว้

ในมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ครบทั้ง 22 ลุ่มน้้า เมื่อเดือน มี.ค. 65 และด้าเนินการให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในแต่ละเขตลุ่มน้้าเลือกประธานกรรมการลุ่มน้้าเรียบร้อยแล้ว ในเดือน เม.ย. 65 
โดยผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้้า ได้มีการประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ในช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. 
65 สรุปประเด็นส้าคัญ ดังนี้ 

- รับทราบ ได้แก่ (1) องค์ประกอบ หน้าที่และอ้านาจของคณะกรรมการลุ่มน้้า (2) แนวทางการจัดท้า
แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้้า และกระบวนการจัดท้าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้้าผ่านระบบ Thai 
Water Plan (3) เป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการส้าคัญ ในปี 2565 – 2567 (4) ความก้าวหน้าการจัดท้า
ผังน้้า (5) การเตรียมความพร้อม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 และ (6) ผลการคัดเลือกกรรมการผูแ้ทน
คณะกรรมการลุ่มน้้าใน กนช. 

- พิจารณา ได้แก่ (1) การเลือกรองประธานกรรมการลุ่มน้้า (2) การเสนอรายช่ือกรรมการลุ่มน้้าเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้้าใน กนช. (3) ร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอเรื่องตอ่
คณะกรรมการลุ่มน้้า (4) การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้้าฤดูฝนและการพิจารณาพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภัย
น้้าท่วมประจ้าปี (5) การจัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าแล้ง/แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วม (6) การ
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ผังน้้า (7) แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาน้้าเสียจากฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัด
ราชบุรี (เฉพาะลุ่มน้้าแม่กลอง) และ (8) แผนพัฒนาโครงการอนุรักษ์คลองพระพิมล จังหวัดนนทบุรี - นครปฐม 
(เฉพาะลุ่มน้้าเจ้าพระยา และลุ่มน้้าท่าจีน) 
ข้อสั่งการประธาน :  

- คณะกรรมการลุ่มน้้าถือว่ามีความสา้คัญในการบริหารจัดการน้้าท่ัวประเทศ จึงต้องรายงานการด้าเนินงาน
ของคณะกรรมการลุ่มน้้าเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ สทนช. รับทราบในการด้าเนินการต่อไป 
มติท่ีประชุม :  
1. รับทราบคณะกรรมการลุ่มน้้ามีองค์ประกอบตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ครบ 22 

ลุ่มน้้า และผลการด้าเนินงานคณะกรรมการลุ่มน้้าทั้ง 22 ลุ่มน้้า 
2. ให้หน่วยงานด้าเนินการตามข้อสั่งการประธานต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สทนช.  
(สทนช. 1 – 4/สลน.)  

 
 
 

สทนช.  
(สทนช. 1 – 4/สลน.) 

2.4 รายงานสถานการณ์น้้าปัจจุบัน และการคาดการณ์ 
 รายงานสภาพฝน สถานการณ์น้้าและการคาดการณ์  

(1) สภาพอากาศ  ในช่วงวันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 65 ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณฝนมากขึ้น 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีฝนต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้า 

(2) สภาพฝน และการคาดการณ์  
(2.1) ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 26 มิ.ย. 65 ทั้งประเทศมีปริมาณฝนสะสม 687.3 มม. 

สูงกว่าค่าปกติ 144.4 มม.  
(2.2) ข้อมูลฝนและคาดการณ์ ข้อมูลของเดือน มิ.ย. 65 ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศ 177 มม. 

มากกว่าค่าปกติ 8 มม. (1%) 
(2.3) การคาดการณ์ฝน (One Map) เดือน มิ.ย. - พ.ย. 65 คาดว่า เดือน มิ.ย. ก.ค. และ ก.ย. 65 

ปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติ ส่วนเดือน ส.ค. ต.ค. และ พ.ย. 65 ปริมาณฝนรวมน้อยกว่าค่าปกติ 
(3) สถานการณ์น้้า ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิ.ย. 65 

(3.1) สถานการณ์น้้าทั้งประเทศ มีปริมาณน้้า 44,118 ล้าน ลบ.ม. (54%) ปริมาณน้้าใช้การ 
19,964 ล้าน ลบ.ม. (34%) 

(3.2) แหล่งน้้าขนาดใหญ่เฝ้าระวังน้้ามาก 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้้ากิ่วลม 77 ล้าน ลบ.ม. (73% ) 
อ่างเก็บน้้ากิ่วคอหมา 131 ล้าน ลบ.ม. (77%) และอ่างเก็บน้้าน้้าพุง 49 ล้าน ลบ.ม. (30%) 

(3.3) แหล่งน้้าขนาดใหญ่เผ้าระวังน้้าน้อย 3 แห่ง ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์ 705 ล้าน ลบ.ม. (11%) 
อ่างเก็บน้้าแม่จาง 9 ล้าน ลบ.ม. (11%) และเขื่อนภูมิพล 1,935 ล้าน ลบ.ม. (20%) 
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(3.4) สถานการณ์น้้าเค็ม ณ วันท่ี 29 มิ.ย. 65 อยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งด้านการผลิตน้้าประปา และด้าน
การเกษตร  

(4) การคาดการณ์  
(4.1) ปริมาตรน้้าอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ 35 แห่ง ณ วันที ่1 พ.ย. 65 คาดการณ์ปริมาตรน้้าทั้งประเทศ 

58,300 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมากกว่าปี 64 เท่ากับ 4,457 ล้าน ลบ.ม. โดยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคตะวันออก และภาคกลางคาดการณ์ปริมาตรน้้ามีแนวโน้มน้อยกว่าปี 64 

(4.2) คาดการณ์แหล่งน้้าท่ีต้องเฝ้าระวังน้้ามาก ปี 65 ณ วันท่ี 29 มิ.ย. 65 มอี่างเก็บน้้าขนาดใหญ่
ทั้งหมด 11 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ อ่างเก็บน้้าแควน้อยฯ อ่างเก็บน้้ากิ่วลม และอ่างเก็บน้้ากิ่วคอหมา ภาคกลาง  
อ่างเก็บน้้าป่าสักชลสิทธิ์ และอ่างเก็บน้้ากระเสียว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่างเก็บน้้าอุบลรัตน์ และอ่างเก็บน้้า 
ล้าพระเพลิง ภาคตะวันออก อ่างเก็บน้้าหนองปลาไหล อ่างเก็บน้้าประแสร์ และอ่างเก็บน้้านฤบดินทรจินดา  
ภาคตะวันตก อ่างเก็บน้้าปราณบุรี 
ข้อสั่งการประธาน :  

1. ให้หน่วยงานหาแนวทางเพิ่มน้้าเขื่อนสิริกิตติ์และเขื่อนภูมิพลซึ่งมีปริมาณน้้าน้อย  
2. ให้ ชป. เร่งด้าเนินการโครงการผันน้้ายวม เพื่อเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพล ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชน 
มติท่ีประชุม :  

1. รับทราบสถานการณ์น้้าปัจจุบัน และการคาดการณ์ 
2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามข้อสั่งการประธานต่อไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฟผ./ชป. 
ชป. 

 
 

กฟผ./ชป. 
2.5 รายงานผลการด้าเนินงานตาม 9 มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้้า ฤดูแล้ง ปี 2564/2565 

 1. ผลการด้าเนินงาน 9 มาตรการ รองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้้า ฤดูแล้ง ปี 2564/2565 สทนช. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันด้าเนินการตามแผน 9 มาตรการดังกล่าว  ส่งผลให้ไม่มีการประกาศพื้นที่ภัยแล้ง 

2. ผลการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ฤดูแล้ง ปี2564/2565  
สทนช. ได้ด้าเนินการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ฤดูแล้ง ปี 2564/2565 
เมื่อวันท่ี 31 พ.ค. 65 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจากภาคสว่นต่าง ๆ  7 กระทรวง 
30 กรม/ส้านักงาน รวมทั้งผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้้าและเครือข่ายองค์กรผู้ใช้น้้า ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ 
และภาคเอกชน สรุปข้อเสนอแนะจากการถอดบทเรียน ดังนี้ (1) ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งเกินแผนทุกปี  
ควรให้มีการเพิ่มมาตรการลดความต้องการใช้น้้า (Demand) ส่งเสริมรายได้และหารือระดับนโยบายในการส่งเสริม
การเพาะปลูกพืชชนิดอื่น ๆ เพื่อให้เกิด Water Productivity (2) การส่งเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการน้้า
ชุมชน (3) การจัดแหล่งน้้าส้ารองทั้งแหล่งน้้าผิวดินและใต้ดิน และ (4) การเฝ้าระวังคุณภาพน้้า 
ข้อสั่งการประธาน :  

1.  ต้องใช้น้้าอย่างประหยัดในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะการท้านาควรใช้น้้าให้น้อยลง และให้ กษ. ด้าเนินการ
ส่งเสริมประชาชนในการปลูกพืชใช้น้้าน้อยเป็นหลัก 

2.  ให้ สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท้าแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอดังกล่าว และรายงานต่อ กนช. ด้วย 
3.  ให้ ทส. ด้าเนินการเรื่องน้้าบาดาลอ้าเภอละ 1 แห่ง 

มติท่ีประชุม :  
1. รับทราบผลการด้าเนินการตาม 9 มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้้า ฤดูแล้ง ปี 2564/2565 
2. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการตามข้อสั่งการประธานต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กษ. 
 

สทนช. (กบน.) 
ทส. 

 
 

กษ./สทนช. (กบน.)/ทส. 
2.6 ความก้าวหน้าการด้าเนินงานตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 

 ความก้าวหน้าการด้าเนินงานตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 ผลการติดตามฯ สรุปได้ดังนี้ 
มาตรการที่ 1 การคาดการณ์เดือน มิ.ย. 65 คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้้าท่วม 481 ต้าบล 135 อ้าเภอ 28 จังหวัด 

และไม่มีพื้นที่เสี่ยงฝนน้อยกว่าค่าปกติ 
มาตรการที่ 2 ชป. ปรับปฏิทินการปลูกพืชให้เร็วขึ้น และเก็บเกี่ยวภายในเดือน ส.ค. ให้ทันฤดูน้้าหลาก 

เพื่อใช้เป็นพื้นที่รับน้้า 
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มาตรการที่ 3 ทบทวนและปรับปรุง Rule Curve ของแหล่งน้้าขนาดใหญ่ 38 แห่ง และขนาดกลาง 397 แห่ง 
ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์การระบายน้้าของแหล่งน้้าขนาดใหญ่ 35 แห่ง และขนาดกลาง 397 แห่ง เขื่อน
ระบายน้้า 32 แห่ง 

มาตรการที่ 4 อยู่ระหว่างด้าเนินการตรวจสอบและปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้้า สถานีโทรมาตร 
ให้พร้อมใช้งาน 

มาตรการที่ 5 อยู่ระหว่างด้าเนินการปรับปรุง/แก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้้า 
มาตรการที่ 6 วางแผนจัดเก็บผักตบชวาในลุ่มน้้าภาคกลางและภาคตะวันออก 19 จังหวัด และก้าจัด

วัชพืชในบึงใหญ ่รวม 115,610 ตัน 
มาตรการที่ 7 ชป. ทล. กห. ทบ. สนับสนุน เครื่องจักร เครื่องมือ 
มาตรการที่ 8 ทบ. เจาะบ่อบาดาล 361 แห่ง  
มาตรการที่ 9 ตรวจความมั่นคงปลอดภัยคัน ท้านบ พนังกั้นน้้าโดยใช้ LiDAR ส้ารวจข้อมูลฯ  
มาตรการที่ 10 - 11 สทนช. ปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมการและวางแผนจัดเตรียมพื้นที่

อพยพ และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ระดับต่าง ๆ 4 ภูมิภาค 4 จังหวัด และมีการตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัย 
มาตรการที่ 12 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในช่วงก่อนฤดูฝน จ้านวน 2 ,932 ครั้ง และระหว่างฤดูฝน

จ้านวน 915 ครั้ง และแถลงผลการบริหารฯ ฤดูแล้ง ปี 64/65 เมื่อ 6 มิ.ย. 65 
มาตรการที่ 13  แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายงานผลฯ ทุกวันท่ี 5 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแตเ่ดือน มิ.ย. 65 

กรรมการมีความเห็น ดังน้ี 
1. ส้าหรับมาตรการที่ 1 เรื่องการคาดการณ์ช้ีเป้าพื้นท่ีเสี่ยงน้้าท่วม กับภัยแล้ง ควรมีข้อมูลเป็นรายต้าบล 

อ้าเภอ จังหวัด และส่งต่อให้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัด เพื่อน้าไปเป็นข้อมูล 
2. มท. โดย ปภ. มีการเก็บข้อมูลในพื้นที่จริงเชิงประจักษ์ที่ขาดแคลนน้้าย้อนหลัง 3 ปี เป็นรายหมู่บ้าน 

หากหน่วยงานงานมีการประสานข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าได้ 
ข้อสั่งการประธาน :  

1. ให้ทุกหน่วยงาน ติดตามสถานการณ์น้้า เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
สถานการณ์น้้า ในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งรายงานผลการด้าเนินการตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 
ผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัด และคณะกรรมการลุ่มน้้าอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงาน สทนช. 
ทราบและเตรียมการต่อไป 

2. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการก้าจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง 
มติท่ีประชุม :  

1. รับทราบความก้าวหน้าการด้าเนินงานตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565  
2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามข้อสั่งการประธาน และน้าความเห็นของกรรมการไปประกอบการ

พิจารณาด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สทนช. (กบน.) 
 

สทนช. (กบน.)/ปภ. 
 

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

สทนช. (กบน.)/ปภ./
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.7 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนตามหลักเกณฑ์การใช้พ้ืนที่ลุ่มต้่าเป็นพ้ืนที่รับน้้านองและการจ่ายเงินค่าทดแทน หรือค่าชดเชยความ
เสียหาย 

 จากมติที่ประชุม กนช. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 64 เห็นชอบหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่้าเปน็
พื้นที่รับน้้านองและการจ่ายเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย และสั่งการให้ กษ. ไปเร่งด้าเนินการ
จัดท้ารายละเอียดประกอบหลักเกณฑ ์ซึ่งได้รายงานความก้าวหน้าให้ กนช. ทราบเมื่อคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 65 โดยมีมติ ให้ กษ. เร่งด้าเนินการก้าหนดอัตราค่าทดแทนหรือชดเชยความเสียหายจาก
กรณีการใช้พื้นที่ลุ่มต่้า (พื้นที่ภาคการเกษตร) เป็นพื้นที่รับน้้านองให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งให้ความส้าคัญ
ต่อกระบวนการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ และให้สามารถน้ามาบังคับใช้ในช่วงฤดูฝน  
ปี 2565 ต่อไป และให้ กษ. จัดท้าแผนการด้าเนินงาน (Timeline) ที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการก้ากับติดตามการ
ด้าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

ผลการด้าเนินงาน 
1. สทนช. จัดประชุมหารือร่วมกับ กษ. มท. กค. ชป. ปภ. และ ทด. เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 65 ซึ่งที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบกรอบการด้าเนินงาน และต่อมาได้ปรับกรอบการด้าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
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2.  มท. ส่งรายละเอียดอัตราการจ่ายเงินในส่วนของสิ่งปลูกสร้างให้ กษ. พิจารณา และ กษ. เสนอ
รายละเอียดอัตราการจ่ายเงินในส่วนที่เพิ่มเติมของ มท. ไปยัง กค. เพื่อพิจารณา (ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ กค.) ก่อนน้าไปรับฟังความคิดเห็น และเสนอ ครม. พิจารณา ต่อไปตามล้าดับ 
ฝ่ายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเสนอ กนช. :  

1. เห็นควรให้ กษ. เร่งด้าเนินการเสนอขอความเห็นชอบต่อ ครม. ตามขั้นตอนหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่า้
เป็นพื้นที่รับน้้านอง และการจ่ายเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย ตามที่ กนช. เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 
9 ธ.ค. 64 ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในเดือน ส.ค. 65 และก้าหนดแนวทางในการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ทุ่งรับน้้า
ที่ก้าหนดก่อนเกิดภาวะน้้าท่วม 

2. หลังภาวะน้้าท่วมผ่านพ้นไปแล้ว ให้ กษ. รวบรวมผลการด้าเนินงานตามที่ก้าหนดในหลักเกณฑ์การใช้
พื้นที่ลุ่มต่้าเป็นพื้นที่รับน้้านอง เพื่อเสนอต่อ ครม. ต่อไป 
ข้อสั่งการประธาน :  

- ให ้กษ. เร่งด้าเนินงานตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. 
มติท่ีประชุม :  

1. รับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนตามหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่้าเป็นพื้นที่รับน้้านองและ 
การจ่ายเงินค่าทดแทน หรือค่าชดเชยความเสียหาย 

2. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. และข้อสั่งการประธานต่อไป 

 
 

 
 

กษ. 
 
 
 

กษ. 
 
 

กษ. 
 
 
 

กษ. 
2.8 ความก้าวหน้าการด้าเนินงานงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น ปี 2565 และแผนงานบูรณาการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 1. ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น  

ปี พ.ศ. 2565 ครม. อนุมัติโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือรองรับสถานการณ์
ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วงปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65 จ้านวน 2,525 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
5,615.4699 ล้านบาท สรุปได้ดังนี ้

- รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว จ้านวน 1,974 รายการ งบประมาณ 4,887.9468 ล้านบาท  
- รายการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จ้านวน 485 รายการ  งบประมาณ 

463.3218 ล้านบาท 
- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ้านวน 66 รายการ งบประมาณ 187.0832 ล้านบาท 

2. ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูล GFMIS ณ วันที่ 17 มิ.ย. 65) จ้านวน 2,408 โครงการ งบประมาณรวม 
63,136.39 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน จ้านวน 49,013.24 ล้านบาท งบประมาณคงเหลอื
ยังไม่เบิกจ่าย จ้านวน 14,123.15 ล้านบาท  

3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากการประชุม 
กนช. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 65 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้้า ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านระบบ Thai Water Plan จาก 26 หน่วยงาน 76 จังหวัด รวมจ้านวน 
59,334 รายการ วงเงิน 334,256.4518 ล้านบาท น้าเสนอ ครม. ซึ่งมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 65 
ทั้งนี้ ครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน
บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจ้านวน 10 ,430 รายการ 
วงเงินรวมท้ังสิ้น 54,121.8575 ล้านบาท  

4. แนวทางและปฏิทินการจัดท้าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ผ่านระบบ Thai Water Plan สทนช. ได้ก้าหนดแนวทางและปฏิทินการจัดท้าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้้า 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและ อปท. ใช้เป็นแนวทางการด้าเนินการ ดังนี ้

1) เปิดระบบ Thai Water Plan ให้จัดท้าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้้า ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
และยืนยันน้าส่งข้อมูล (sign off 1) ภายในวันท่ี 7 ต.ค. 65    

2) ยังคงเปิดระบบเพื่อให้ปรับปรุงสถานะและแนบเอกสารความพร้อมได้ถึงวันท่ี 1 พ.ย. 65  
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3) ขั้นตอนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัด คณะกรรมการลุ่มน้้า และ กนช.  
ในเดือน ต.ค. - ธ.ค. 65 ตามล้าดับ 
ฝ่ายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเสนอ กนช. :  

1. ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น 
ปี 2565 แล้ว เร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างและด้าเนินการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็ว  

2. ให้หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ แผนงานงบประมาณบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
ปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลและก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ 

3. ให้หน่วยงานและจังหวัดปรับปรุงข้อมูลวงเงินและผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้้า 
ปี 2566 ในระบบ TWP ตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2566 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

4. ให้หน่วยงานของรัฐและ อปท. จัดท้าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ผ่านระบบ TWP ให้เป็นไปตามปฏิทินการจัดท้าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ข้อสั่งการประธาน :  

1.  ให้หน่วยงานเร่งด้าเนินการใช้จ่ายงบประมาณงบกลางฯ ให้เป็นไปตามแผน และด้าเนินการให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ มีความโปร่งใส เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณด้วย 

2.  ให้หน่วยงานด้าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. และรายงานผลให้ กนช. ทราบต่อไป 
มติท่ีประชุม :  

1. รับทราบความก้าวหน้าการด้าเนินงานงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น ปี 2565 
และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

2. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. และข้อสั่งการประธานต่อไป 
 

 
 
 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/
จังหวัด 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/
อปท. 

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/
จังหวัด/อปท. 

2.9 ความก้าวหน้าการจัดท้าผังน้้า ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 
 พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ก้าหนดให้ สทนช. จัดท้าผังน้้าและรายการประกอบผังน้้า  เสนอ 

กนช. เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบผังน้้า และประกาศก้าหนดผังน้้า ในราชกิจจานุเบกษา 
ความก้าวหน้าการจัดท้าผังน้้า 22 ลุ่มน้้า  
สทนช. น้าเสนอ (ร่าง) ผังน้้า และรายการประกอบผังน้้า ทั้ง 22 ลุ่มน้้าต่อคณะกรรมการลุ่มน้้า เพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นจากคณะกรรมการลุ่มน้้าแล้ว ช่วงวันที่ 17 - 27 มิ.ย. 65 ท่ีผ่านมา โดยความก้าวหน้าของการ
จัดท้าผังน้้าแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 8 ลุ่มน้้า ได้แก่ ชี มูล เจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง และ
บางปะกง  

 กลุ่มที่ 2 อยู่ระหว่างจัดท้า 6 ลุ ่ม น้้า  ได้แก่ ปิง วัง ยม น่าน โขงตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน   

กลุ่มที่ 3 ยังไม่ได้รับงบประมาณ 8 ลุ่มน้้า ได้แก่ สาละวิน โขงเหนือ โตนเลสาบ ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ ทะเลสาบสงขลา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่ง สทนช. 
จัดท้า (ร่าง) ผังน้้า เบื้องต้น และมีแผนศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ทั้งนี้ สทนช. จะน้าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการลุ่มน้้าไปปรับปรุงผังน้้า ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนเสนอต่อ 
กนช. พิจารณาและให้ความเห็นชอบผังน้้า และประกาศก้าหนดผังน้้าในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
ข้อสั่งการประธาน :  

-   ขอให้ สทนช. ตรวจสอบและหารือกับ สงป. และเร่งด้าเนินการจัดท้าผังน้้าให้แล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็น
มาตรฐานการพัฒนา และบริหารจัดการน้้าของหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมถึงท้องถิ่นโดยเร็ว 

มติท่ีประชุม :  
1. รับทราบความก้าวหน้าการจัดท้าผังน้้า ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 
2. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการตามข้อสั่งการประธานต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สทนช. (กบน.)/สงป. 
 
 
 

สทนช. (กบน.)/สงป. 
 



7 
 

วาระ
ที ่

มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2.10 ความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี 
 สทนช. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้าเนินโครงการปรับปรุงกรอบแนวทาง และค่าเป้าหมายแผนแม่บท 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี ระยะเวลาด้าเนินการตั้งแต่วันท่ี 28 ก.ย. 64 - 24 ก.ค. 65 
ความก้าวหน้าของการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการน้้า 20 ปี 

ผลการด้าเนินงานในภาพรวมร้อยละ 60 สรุปการด้าเนินการในส่วนต่าง ๆ ดังนี ้
1. ปรับปรุงกรอบการพัฒนา ทั้ง 6 ด้าน โดยพิจารณาความสอดคล้องการเช่ือมโยงตัวช้ีวัดและผลกระทบ

ของแผนแต่ละระดับ รวมถึงบริบทของสถานการณ์ปัจจุบัน เป้าหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

2. เพ่ิมเติมแผนงานเพ่ือเติมช่องว่างให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา  ได้แก่ เป้าหมายแผนแม่บทของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19, เป้าหมายการพัฒนายั่งยืน (SDGs) เป้าหมาย world competitiveness 
index เป้าหมาย World Economic forum เป้าหมายความมั่นคงด้านน้้าของ ADB (Water Security Index) 
เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13  

3. ปรับปรุงเพ่ิมเติมตัวชี้วัดให้ครอบคลุมทั้งระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ และเชื่อมโยงตัวชี้วัด
ระดับผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ไปยังตัวชี้วัดของแผนระดับชาติและนานาชาติ  

4. ปรับปรุงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแผนงานเดิมและแผนงานเพ่ิมเติม  
5. วิเคราะห์พ้ืนที่เป้าหมาย โดยวิเคราะห์จาก 1) พ้ืนที่เป้าหมายของแผนงานท่ีหน่วยงานได้ศึกษาไว้แล้ว  

2) พื้นที่เป้าหมายที่วิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิในรูปแบบชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศหลายชั้น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3) กรณีไม่มีข้อมูลทุติยภูมิ ปรึกษาหาหารือกับผู้เกี่ยวข้อง 

6. วิเคราะห์ปัญหาและค่าสภาพปัญหาในปัจจุบัน (Base line)  
7. วิเคราะห์ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดช่วง 2566 - 2580     
8. จัดท้าแผนปฏิบัติการ 5 ปี  
9. การประชุมมีส่วนร่วม  

กรรมการมีความเห็น ดังน้ี 
1. แผนในช่วง 5 ปีแรก (ปี 2561 - 2565) มีโครงการที่ได้ศึกษาความเป็นไปได้ โดยเฉพาะโครงการ

ขนาดใหญ่ เช่น โครงการศึกษาการผลิตน้้าจืดจากน้้าทะเลในพื้นท่ีจังหวัดระยองและชลบุรี ซึ่ง กพอ. เห็นชอบ 
ดังนั้น เพื่อให้แผนการด้าเนินโครงการเป็นรูปธรรม ขอเสนอให้ สทนช. และ สกพอ. พิจารณาหารือในการ
ก้าหนดเจ้าภาพหลักการศึกษารายละเอียด การจัดหางบประมาณ พร้อมทั้งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีการ
บริหารจัดการในรูปแบบใด ควรบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ 5 ปี (ปี 2566 - 2570) ปรากฎให้ชัดเจน 

2. ตามประกาศแนบท้ายของราชกิจจานุเบกษาในส่วนของแผนแม่บทการบริหารจัดการน้้า 20 ปี 
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 62 ระบุไว้ว่า ต้องมีการทบทวนการด้าเนินการทุก 5 ปี จะสามารถดา้เนินการได้ทันใน
ปีนี้หรือไม่ หากไม่ทันเสนอให้ใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเดิมไปพลาง เพื่อไม่ให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าเกิดการชาดช่วง 

3. บริบทการบริหารจัดการน้้าเปลี่ยนไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เห็นควรให้ สทนช. 
แจ้งที่ปรึกษาเพิ่มเนื้อหาปรับแผนที่จะเกิดขึ้นใหม่อีก 5 ปี ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศและบริบทของโลกด้วย 
ข้อสั่งการประธาน :  

- สทนช. ต้องเร่งด้าเนินการทบทวนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้แล้วเสร็จทันเวลา และ
เสนอ กนช. ในเดือน ก.ย. 65 นี้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการตั้ง
งบประมาณ และขอให้ สทนช. และที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของคณะกรรมการไป
พิจารณาร่วมด้วย 

มติท่ีประชุม :  
1. รับทราบความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี  
2. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการตามความเห็นฝ่ายเลขานุการ กนช. และข้อสั่งการประธาน รวมทั้งให้

น้าความเห็นของกรรมการไปประกอบการพิจารณาด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
สทนช. (กบน.)/สกพอ. 

 
 

 
 
 
 
 

 
สทนช. (กนผ.) 

 
 

สทนช. (กนผ.) 
 
 
 
 
 

สทนช. (กนผ./กบน.)/
สกพอ. 
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วาระ
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มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2.11 ผลการด้าเนินงานที่ส้าคัญของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ จ้านวน 6 คณะ 
 - ฝ่ายเลขานุการ กนช. ได้รวบรวมผลการด้าเนินงานคณะอนุกรรมการ (อนก.) ภายใต้ กนช. จ้านวน 6 คณะ 

สรุปประเด็นผลการด้าเนินงานส้าคัญของแต่ละ อนก. เสนอ กนช. รับทราบและพิจารณา ดังนี้ 
1. อนก.จัดท้าหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า มีการประชุม ครั้งที่ 1/2565 

เมื่อวันท่ี 21 เม.ย. 65 สรุปประเด็นส้าคัญได้แก่  
- เห็นชอบการทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์บริหารจัดการน้้าในแหล่งน้้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และเขื่อนระบายน้้า

ปี 2565 ได้แก่ เกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บน้้า (Rule Curve) และเกณฑ์การระบายน้้าเขื่อน/อาคารระบายน้้า 
2. อนก. บริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้้าธรรมชาติและแม่น้้าล้าคลอง มีการประชุม ครั้งที่ 1/2565 

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 65 มีประเด็นส้าคัญได้แก่ 
- เห็นชอบในหลักการการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์คลองพระพิมล จังหวัดนนทบุรี -นครปฐม โดย

ที่ประชุมมีมติให้ สทนช. เสนอแผนพัฒนาโครงการอนุรักษ์คลองพระพิมล จังหวัดนนทบุรี -นครปฐม ต่อ กนช. 
ซ่ึงอยู่ในวาระเพ่ือพิจารณาท่ี 3.1.4 

3. อนก. ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า มีการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันท่ี 
10 มิ.ย. 65 มีประเด็นส้าคัญได้แก่  

- เห็นชอบแผนงานพัฒนาระบบระบายน้้าและจัดการน้้าเสียบริเวณบึงมักกะสัน แนวริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
และคูน้้าถนนวิภาวดีรังสิต ของกรุงเทพมหานคร โดยให้เสนอคณะกรรมการลุ่มน้้าเจ้าพระยาพิจารณาก่อนเสนอ 
กนช. ซ่ึงอยู่ในวาระเพ่ือพิจารณาที่ 3.1.3 

4. อนก. ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญ มีการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันท่ี 10 
มิ.ย. 65 มีประเด็นส้าคัญได้แก่ 

- รับทราบความก้าวหน้าการด้าเนินงานโครงการอ่างเก็บน้้าน้้ากิ จังหวัดน่าน และให้เสนอ กนช. ซ่ึงอยู่ใน
วาระเพ่ือพิจารณาที่ 3.1.1 

- เห็นชอบในหลักการ สถานีสูบน้้าดิบพร้อมระบบท่อส่งน้้าเพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ
สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดปัตตานี ให้เสนอ กนช. ซ่ึงอยู่ในวาระเพ่ือพิจารณาท่ี 3.1.2 

5. อนก. ทรัพยากรน้้าจังหวัด การจัดประชุม จ้านวน 76 จังหวัด มีผลการประชุมที่ส้าคัญ ได้แก่ 
- ผลการด้าเนินงานตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้้าฤดูแล้งปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ 

- การด้าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้้าผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ และการด้าเนินการคัดเลือกกรรมการ
ผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้้าใน กนช. 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้้า
เพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 (งบกลาง) 

6. อนก. บริหารจัดการทรัพยากรน้้ารายภาค ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ สรุป
ประเด็นติดตามที่ส้าคัญ ในภาพรวมได้ดังนี้  

- การรายงานสถานการณ์น้้า และเตรียมการรับมือในฤดูน้้าหลาก ปี ๒๕๖๕ และกักเก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ 

- ความก้าวหน้าผลการด้าเนินงานงบประมาณงบกลาง ปี ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ และ ๒ 
- รับทราบความก้าวหน้าผลการด้าเนินงานตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ) ในคราวลงพ้ืนท่ี  
- ความก้าวหน้าจากการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

และภาคใต้  
กรรมการมีความเห็น ดังน้ี 

1. การขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ โครงการส้าคัญและโครงการตามนโยบาย มีบางโครงการที่ไม่สามารถ
ขับเคลื่อนได้ หรือด้าเนินการล่าช้า สทนช. ควรมีการสรุปปัญหา อุปสรรค จัดท้าแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้ง 
Road Map เสนอ กนช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ทราบ จะได้เป็นข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการ
ขับเคลื่อนต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สทนช. (กวค./กนผ.) 
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2. เรื่องแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนล่าง 9 แผน ขอให้ สทนช. สรุปความก้าวหน้า 
ความพร้อมของแผน ระยะเวลาด้าเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุทกภัยในอนาคต 
ฝ่ายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเสนอ กนช. : เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการฯ ในแต่ละคณะดังกล่าวต่อไป 
ข้อสั่งการประธาน :  

1. ให้หน่วยงานด้าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ และมอบ สทนช. ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ
ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย 

2. ให้ สทนช. สรุปความก้าวหน้าการด้าเนินการแผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนล่าง
ให้หน่วยงานทราบในการประชุม กนช. ครั้งต่อไปด้วย 
มติท่ีประชุม :  

1. รับทราบผลการด้าเนินงานคณะอนุกรรมการภายใต้ กนช. จ้านวน 6 คณะ  
2. เห็นชอบให้หน่วยงานด้าเนินการตามความเห็นฝ่ายเลขานุการ กนช. และข้อสั่งการประธาน รวมทั้งให้

น้าความเห็นของกรรมการไปประกอบการพิจารณาด้วย 

สทนช. (กวค.) 
 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/

สทนช. (สลธ.) 
สทนช. (กวค.) 

 
 
 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/
สทนช. (กวค./กนผ./

สลธ.) 
2.12 ความก้าวหน้าการศึกษานวัตกรรมเชิงระบบ/โครงสร้าง/กลไกเพ่ือรองรับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้เกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 สืบเนื่องจากค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรี ที่ 341/2564 ลว. 21 ธ.ค. 64 แต่งตั้งคณะกรรมการก้าหนด

นโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ และเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 65 ได้มีการประชุม
คณะกรรมการก้าหนดนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ ครั้งที่ 1/2565  
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการกรอบการศึกษา และขอบเขตการด้าเนินงาน และมอบหมายให้ สทนช. อว. 
ปรับปรุงกรอบการศึกษา และขอบเขตของงาน และเสนอ กนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มด้าเนินการ 
รวมทั้งเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท้าร่างข้อเสนอการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ของประเทศ โดยคณะอนุกรรมการจัดท้าร่างข้อเสนอการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ 
ได้มีการประชุม จ้านวน 4 ครั้ง และมอบให้ สอวช. และ TDRI น้าเสนอผลการประชุม พร้อมข้อคิดเห็นจาก
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่อคณะกรรมการก้าหนดนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ของประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยสรุป pain point หลัก 2 เรื่อง คือ water 
productivity และ ปริมาณน้้าไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยมีการเสนอรูปแบบในการแก้ปัญหาเป็น 2 ระยะ 
คือ ระยะแรกด้าเนินการเสริมความเข้มแข็งให้ สทนช. (strengthen สทนช.) ระยะสองพิจารณารูปแบบ
กระทรวงน้้าต่อไป และที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีข้อสั่งการ ดังน้ี 

1. ให้ สทนช. สอวช. TDRI และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง น้าข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปพิจารณาด้าเนินการ
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้้า ทั้งปัญหาการขาดแคลนน้้า ทุกภาคส่วน ปัญหาน้้าท่วม ปัญหาด้านคุณภาพน้้า 
และการกระจายน้้าให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

2. ให้ สทนช. อว. TDRI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดด้าเนินการยกร่างพิมพ์เขียวการปรับปรุงกลไก
การบริหารจัดการน้้าของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง กฎหมาย และงบประมาณ พร้อมทั้งยกร่าง 
พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
บุคลากรและข้อมูล เพื่อด้าเนินการให้แล้วเสร็จตามก้าหนด 

3. ให้ สทนช. ร่วมกับส้านักงาน ก.พ.ร. น้าผลการศึกษา เสนอให้ กนช. และส้านักงาน ก.พ.ร. พิจารณา
ด้าเนินการต่อไป 

4. ให้ สทนช. ร่วมกับ อว. และ TDRI น้าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร หน่วยงาน 
และเทคโนโลยีของ สทนช. ให้มีความเข้มแข็งโดยเร่งด้าเนินการคู่ขนานในช่วงเปลี่ยนผ่าน 
ข้อสั่งการประธาน :  

- เรื่องนี้เป็นนโยบายที่ส้าคัญที่ต้องการให้มีการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ 
แบบก้าวกระโดด ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และวิกฤติภัยจากน้้าที่นับวันจะรุนแรง และ
เกิดถี่ข้ึน เพื่อให้ประโยชน์เกิดกับประชาชนและประเทศอย่างแท้จริง จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งด้าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จตามก้าหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
สทนช. (กพร.)/อว./TDRI 

 
 
 
 



10 
 

วาระ
ที ่

มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

มติท่ีประชุม :  
1. รับทราบความก้าวหน้าการศึกษานวัตกรรมเชิงระบบ/โครงสร้าง/กลไกเพื่อรองรับระบบการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้้าให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
2. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการตามข้อสั่งการประธานต่อไป 

 
 
 

สทนช. (กพร.)/อว./TDRI 
2.13 ความก้าวหน้าการออกอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 
 พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 

ทั้งหมดจ้านวน 35 ฉบับ มีการด้าเนินการแล้วเสร็จ 23 ฉบับ อยู่ระหวางด้าเนินการ 12 ฉบับ จ้าแนกตาม
หน่วยงานดังน้ี 

1. สทนช. จ้านวน 24 ฉบับ ด้าเนินการแล้วเสร็จและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จ้านวน 21 ฉบับ 
อยู่ระหว่าง สคก. ตรวจพิจารณาร่างฯ จ้านวน 3 ฉบับ  

2. ชป. จ้านวน 2 ฉบับ ด้าเนินการแล้วเสร็จและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
3. ทส. และหรือ ทน. และ ทบ. จ้านวน 6 ฉบับ อยู่ระหว่างด้าเนินการ (เสนอ ครม. 1 ฉบับ, ทน. แจ้งอยู่

ระหว่างพิจารณาลงนามประกาศ 3 ฉบับ, ทบ. แจ้งอยู่ระหว่างพิจารณาลงนามประกาศ 3 ฉบับ) 
4. กษ. ร่วมกับ ทส. จ้านวน 1 ฉบับ (ทน. จะเสนอ ครม. ในเดือน พ.ย. 65) 
5. มท. โดย ยผ. จ้านวน 2 ฉบับ อยู่ระหว่างด้าเนินการ 2 ฉบับ 

ฝ่ายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเสนอ กนช. : เห็นควรเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าเนินการออก
อนุบัญญัติให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 
ข้อสั่งการประธาน :  

1. ให้ สทนช. เร่งรัดติดตามการด้าเนินงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 และรายงาน
เหตุผลที่ไม่เป็นไปตามแผนต่อ ครม. ทราบด้วย 

2. ขอให้หน่วยงานด้าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. ต่อไป 
มติท่ีประชุม :  

1. รับทราบ  
2. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. และข้อสั่งการประธานต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สทนช. (กกม.)/ทน./
ทบ./กษ./ทส./ยผ. 

 
สทนช. (กกม.) 

 
สทนช./ทน./ทบ./ยผ. 

 
 

สทนช. (กกม.)/ทน./
ทบ./กษ./ทส./ยผ. 

3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 7 เรื่อง 
3.1 แผนงานโครงการส้าคัญด้านทรัพยากรน้้าท่ีหน่วยงานเสนอ 
3.1.1 โครงการอ่างเก็บน้้าน้้ากิ จังหวัดน่าน 
 - องค์ประกอบ ประกอบด้วย เขื่อนหัวงาน อาคารประกอบ ความจุ 52.31 ล้าน ลบ.ม. และระบบส่งน้้า ความยาว

รวม 88.133 กม. 
- แผนงานโครงการ ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 7 ปี (พ.ศ.2567 – 2573) 
- งบประมาณทั้งสิ้น  6,200 ล้านบาท 
- ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (ที่อัตราคิดลด 8 %) EIRR = 8.53%, NPV = 369.79 ล้านบาท, B/C 

Ratio = 1.08 
- ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถส่งน้้าให้กับพื้นที่ชลประทาน 35 ,558 ไร่ (พื้นที่ชลประทานเดิม 19,558 ไร่ 

พื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ 16,000 ไร่) ครอบคลุมพื้นที่ 8 ต้าบล ใน อ.ท่าวังผา จ.น่าน ครัวเรือนรับประโยชน์ 
6,305 ครัวเรือน 

- สถานภาพโครงการ 
 (1) การศึกษาความเหมาะสมแล้ว และ คชก. เห็นชอบแล้วเมื่อวันท่ี 25 มี.ค. 65 
 (2) ส้ารวจออกแบบเขื่อนหัวงาน แล้วเสร็จในเดือน ม.ค. 65 และส้ารวจออกแบบระบบส่งน้้า คาดว่าจะแล้วเสรจ็ปี 66 
 (3) การรับฟังความคิดเห็นประชาชนแล้ว โดยประชาชนในพ้ืนท่ีไม่ขัดข้อง 
 (4) คกก. พิจารณาการใช้ประโยชน์ฯ เห็นชอบให้ ชป. ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้้ายาวและป่าน้้าสวด 

เมื่อวันท่ี 23 ก.พ. 65 และ ปม. เห็นชอบฯ เมื่อวันท่ี 1 มิ.ย. 65 
 (5) ทส. เห็นชอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินของรัฐในการด้าเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 65 
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 (6) อนก.จังหวัดน่าน เห็นชอบให้ด้าเนินการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/65 วันท่ี 14 ก.ย. 64 
 (7) คกก.ลุ่มน้้าน่าน รับทราบและเห็นชอบในการด้าเนินโครงการ ในการประชุมครั้งที่ 1/65 เมื่อ 18 พ.ค. 65 
 (8) อนก.ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 10 มิ.ย. 65 

มีมติรับทราบความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้้าน้้ากิ จังหวัดน่าน ในกรอบวงเงินงบประมาณโครงการ 
6,200 ล้านบาท ระยะเวลาด้าเนินการ 7 ปี (พ.ศ. 2567 - 2573) โดยให้ด้าเนินการตามความเห็น
ฝ่ายเลขาฯ และให้เสนอต่อ กนช. พิจารณาต่อไป 

ฝ่ายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเสนอ กนช. : เห็นควรให้ ชป. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี 
2567 เพื่อก่อสร้างเขื่อนหัวงาน และจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ได้รับผลกระทบได้โดยเร็ว 
กรรมการมีความเห็น ดังน้ี 

- เห็นควรให้ ชป. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการส่งเสริมอาชีพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
ข้อสั่งการประธาน :  

- ให้ ชป. ด้าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. ต่อไป 
มติท่ีประชุม :  

1. เห็นชอบโครงการอ่างเก็บน้้าน้้ากิ จังหวัดน่าน ในกรอบวงเงินงบประมาณโครงการ 6,200 ล้านบาท 
ระยะเวลาด้าเนินการ 7 ปี (พ.ศ. 2567 - 2573)  

2. ให้หน่วยงานด้าเนินการตามความเห็นฝ่ายเลขานุการ กนช. และข้อสั่งการประธาน รวมทั้งให้น้า
ความเห็นของกรรมการไปประกอบการพิจารณาด้วย 

 
 
 

 
 
 

ชป. 
 
 

ชป. 
 

 
ชป. 

 
 
 

ชป. 

3.1.2 สถานีสูบน้้าดิบพร้อมระบบท่อส่งน้้าเพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดปัตตานี 
 สืบเนื่องจากสภาพปัญหาน้้าในพื้นท่ีไม่มีคุณภาพ ประชาชนประสบปัญหาการใช้น้้าอุปโภคบริโภค ที่ไม่ได้

มาตรฐาน และเตรียมความพร้อมด้านน้้าเพื่อรองรับการขยายเขตอุตสาหกรรมเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน จ.ปัตตานี จึงได้เสนอโครงการสถานีสูบน้้าดิบพร้อมระบบท่อส่งน้้าเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ
สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดปัตตาน ีโดยสรุปรายละเอียดโครงการดังนี ้

- องค์ประกอบโครงการ ประกอบด้วย โรงสูบน้้าดิบ 1 แห่ง ก้าลังผลิต 1,800 ลบ.ม./ชม. โรงผลิตประปา 
5 แห่ง ก้าลังผลิตรวม 1,300 ลบ.ม./ชม. และระบบท่อ ความยาวรวม 214,389 ม. 

- แผนการด้าเนินโครงการ  3 ปี  (พ.ศ. 2567 - 2569) 
- วงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น  1,030.96 ล้านบาท (เงินสนับสนุนจากภาครัฐร้อยละ 90 และ 

อบจ.ปัตตานีใช้เงินสมทบร้อยละ 10 (ตามเกณฑ์ของ สถ.)) 
 ปี 2567 วงเงิน   498.58  ล้านบาท 
 ปี 2568 วงเงิน   265.98  ล้านบาท 
 ปี 2569 วงเงิน   266.40  ล้านบาท 
- ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (อัตราคิดลด 9%) IRR = 9.49%, NPV = 39.455 ล้านบาท, B/C 

Ratio = 1.034, ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 25 ป ี
- อัตราค่าน้้าประปา อยู่ระหว่าง 7.79 – 10.20 บาท/ลบ.ม. 
- ประโยชน์ของโครงการ 
 (1) สามารถส่งน้้าไปยังพ้ืนที่ 4 อ้าเภอ ในจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย อ.หนองจิก อ.แม่ลาน อ.โคกโพธิ์ 

และ อ.เมืองปัตตานี 
 (2) ประชาชนมีน้้าส้าหรับการอุปโภค – บริโภค ที่มีคุณภาพ สะอาด ได้มาตรฐาน 
 (3) เพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ เขตอุตสาหกรรมหนองจิก และโครงการท่าเรือน้้าลึก  

การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ในสถานท่ีราชการ และค่ายทหาร 
 (4) ตอบสนองยุทธศาสตร์ทางการทหาร และแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
 (5) การบริหารจัดการน้้าในพ้ืนท่ีได้ระยะยาว อย่างยั่งยืน  
- สรุปสถานภาพโครงการ 
 (1) อบจ.ปัตตานี ได้ด้าเนินการด้านการขออนุญาต ดังนี ้
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  - การอนุญาตใช้พื้นที ่ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาจาก กรมทางหลวง ทางหลวงชนบท 
  - ขออนุญาตใช้น้้าจากโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาปัตตานี ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่าง

ด้าเนินการเสนอกรมชลประทานเพื่อออกหนังสืออนุมัติต่อไป 
 (2) การมีส่วนร่วมของประชาชน และการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ทุกฝ่ายมีมติ

เห็นชอบให้ด้าเนินโครงการอย่างเร่งด่วน และผลจากการลงพื้นที่ศึกษาและประชุมรับความความคิดเห็น
ของประชาชน ผลการประชุม ยืนยันให้เร่งด้าเนินการ ประชาชนต้องการใช้น้้าประปาที่ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ 

 (3) ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 65 
 (4) ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 65 
 (5) อนก.ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันท่ี 10 

มิ.ย. 65 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการฯ และให้ สทนช. ร่วมกับ อบจ.ปัตตานี และ 
สงป. พิจารณาหารือประเด็นแหล่งงบประมาณในการด้าเนินการ 

ฝ่ายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเสนอ กนช. :  
1. ให้หน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการระบบประปา วางแผนในการดูแลและบ้ารุงรักษา 

เพื่อให้การจ่ายน้้าประปามีประสิทธิภาพและคุณภาพได้มาตรฐานตลอดอายุโครงการ 
2. ให้ อบจ.ปัตตานี พิจารณาการเก็บค่าน้้าท่ีเหมาะสมกับชุมชน กิจกรรม และศักยภาพในพื้นที่ 
3. ให้ อบจ.ปัตตานี และ สงป. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมในการด้าเนินโครงการ ตาม

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
กรรมการมีความเห็น ดังน้ี 

1. ในประเด็นสัดส่วนงบประมาณภาครัฐร้อยละ 90 และ อบจ.ปัตตานีใช้เงินสมทบร้อยละ 10 ตาม
เกณฑ์ของ สถ. ขอให้เพิ่มข้อความว่า “หรือตามความเหมาะสมของสถานะการเงินของประเทศและรายได้ของ 
อบจ.ปัตตาน”ี เพื่อเพ่ิมความยืดหยุ่นเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีวงเงินงบประมาณสูง  

2. ขอมติที่ประชุม ให้ อบจ.ปัตตานี และ สงป. พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมในการด้าเนิน
โครงการตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  
ข้อสั่งการประธาน :  

- ให้หน่วยงานด้าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. ต่อไป 
 

มติท่ีประชุม :  
1. เห็นชอบสถานีสูบน้้าดิบพร้อมระบบท่อส่งน้้าเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง  

มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดปัตตานี กรอบวงเงินงบประมาณ 1,030.96 ล้านบาท  ระยะเวลาด้าเนินการ 3 ป ี
(พ.ศ. 2567 - 2569)  

2. ให้หน่วยงานด้าเนินการตามความเห็นฝ่ายเลขานุการ กนช. และข้อสั่งการประธาน รวมทั้งให้น้า
ความเห็นของกรรมการไปประกอบการพิจารณาด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
อบจ.ปัตตาน ี

อบจ.ปัตตาน/ีสงป. 
 

 
 
 
 

อบจ.ปัตตาน/ีสงป. 
 
 

อบจ.ปัตตาน/ี 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

อบจ.ปัตตาน/ีสงป./
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1.3 แผนงานพัฒนาระบบระบายน้้าและจัดการน้้าเสียบริเวณบึงมักกะสัน แนวริมแม่น้้าเจ้าพระยาและคูน้้าถนนวิภาวดีรังสิต 
 แผนงานพัฒนาระบบระบายน้้าและจัดการน้้าเสยีบริเวณบึงมักกะสัน แนวริมแม่น้้าเจ้าพระยา และคูน้้าถนน

วิภาวดีรังสิต วงเงินรวมทั้งสิ้น 5,752.85 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโครงการ ดังน้ี 
กลุ่มที่ 1 โครงการพัฒนาระบบระบายน้้าและจัดการน้้าเสีย บริเวณบึงมักกะสัน และคูน้้าริมถนนวิภาวดีรังสติ 

ประกอบด้วย 13 โครงการ วงเงินรวม 2,639 ล้านบาท 
กลุ่มที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้้าและถ่ายเทน้้า บริเวณแนวริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

ประกอบด้วย 10 โครงการ วงเงินรวม 3,113.85 ล้านบาท 
-  ระยะเวลาด้าเนินการ แผนงานโครงการ ประมาณ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570) 
-  การประเมินผลประโยชน์ของโครงการ 

(1) ผลประโยชน์ของการลดความเสียหายจากอุทกภัย รอบการเกิดซ้้าตั้งแต่ 2 - 100 ปี เฉลี่ยรวมประมาณ 
767.40 ล้านบาท/ป ี
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(2) ผลประโยชน์ด้านการบรรเทาปัญหาการจราจร ที่ระยะเวลา 30 ปี หลังจากด้าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
ประมาณ 585.40 ล้านบาท/ปี 

(3) ผลประโยชน์ด้านการบ้าบัดคุณภาพน้้า เฉลี่ยรวมประมาณ 30.1 ล้านบาท/ปี ปริมาณน้้าที่ได้รับการบ้าบัด 
ประมาณ 3,640,875 ลบ.ม./ปี 
ฝ่ายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเสนอ กนช. :  

1. แผนงานดังกล่าวสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี ด้านที่ 3 การจัดการ
น้้าท่วมและอุทกภัย ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า และด้านที่ 6 การบริหารจัดการ  

2. ควรให ้กทม. ด้าเนินการน้าแผนเข้าระบบ Thai water plan และเร่งรัดการด้าเนินการเพื่อลดผลกระทบ
ปัญหาจราจรด้วย 

3. ควรพิจารณาการสูบน้้าคลองบางซื่อและคลองสามเสนควบคู่กับการด้าเนินงานแผนกลุ่มที่ 1 และอาจ
พิจารณาการสูบน้้าผ่านอุโมงค์ลงสู่แม่น้้าเจ้าพระยาโดยตรง เพื่อระบายน้้าให้เร็วขึ้น  

4. การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมระบบระบายน้้า ควรมีการน้าเสนอผลจากการคาดการณ์และการเกิด
สถานการณ์จริง ณ เวลาปัจจุบัน เพื่อแจ้งเตือนประชาชน 
กรรมการมีความเห็น ดังน้ี 

1. ในเรื่องของสัดส่วนงบประมาณไม่ควรก้าหนด 50 : 50 เนื่องจากโครงการเริ่มด้าเนินการในปี 2567 
ยังไม่ทราบสถานะทางการเงิน ณ ตอนนั้น ควรเพิ่มเติม “ให้ สงป. ไปพิจารณาสัดส่วนงบประมาณตาม
ความเหมาะสม”  

2. โครงการดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ขอใหพ้ิจารณาประเด็นการจัดการน้้าเสียร่วมด้วย  
ข้อสั่งการประธาน :  

1. ให้ กทม. ด้าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป โดย
ให้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ต่อสาธารณะ ในผลประโยชน์ และการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง
ด้วย 

2. มอบคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ารายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง และ สทนช. ติดตาม 
ประเมินผล และรายงาน กนช. เป็นระยะ ๆ ต่อไป 
มติที่ประชุม :  

1. เห็นชอบแผนงานพัฒนาระบบระบายน้้าและจัดการน้้าเสียบริเวณบึงมักกะสัน แนวริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
และคูน้้าถนนวิภาวดีรังสิต วงเงินรวมทั้งสิ้น 5,752.85 ล้านบาท แผนงานด้าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 - 2570)  

2. ให้หน่วยงานด้าเนินการตามความเห็นฝ่ายเลขานุการ กนช. และข้อสั่งการประธาน รวมทั้งให้น้า
ความเห็นของกรรมการไปประกอบการพิจารณาด้วย 

 
 
 
 
 

 
 

กทม. 
 

กทม. 
 

กทม. 
 
 

กทม./สงป. 
 
 

กทม. 
 

กทม.  
 
 

สทนช. (สทนช.2) 
 
 
 

 
 

กทม./สงป./สทนช. 
(สทนช.2) 

3.1.4 แผนพัฒนาและอนุรักษ์คลองพระพิมล จังหวัดนนทบุรี-จังหวัดนครปฐม 
 สืบเนื่องจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้น้าเสนอโครงการอนุรักษ์คลองพระพิมล บริเวณจังหวัดนนทบุรี 

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 64 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ช้ัน 2 ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้เสนอให้มีการ
จัดท้าแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล ตลอดทั้งล้าคลองระยะทาง 31.5 กิโลเมตร สทนช. จึงได้มีการจัดท้า
แผนพัฒนาและอนุรักษ์คลองพระพิมล 

สทนช. ได้เสนอแผนพัฒนาฯ ต่อ อนก.บริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้้าธรรมชาติและแม่น้้าล้าคลอง 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 65 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาและอนุรักษ์
คลองพระพิมล จังหวัดนนทบุรี-จังหวัดนครปฐม ที่มีแผนหลักฯ 4 ด้าน ทั้งนี้ ให้รวบรวมรายละเอียดแผนงาน/
โครงการ งบประมาณ เวลาด้าเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมลที่
มีอยู่ในการขับเคลื่อนของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการและคณะท้างานพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล
เพื่อจัดท้าแผน น้ามาบรรจุในแผนพัฒนาฯ ด้วย เพื่อให้สามารถสรุปและเสนอเข้า กนช. ครั้งที่ 2/2565  
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ แผนพัฒนาและอนุรักษ์คลองพระพิมล จังหวัดนนทบุรี-จังหวัดนครปฐม โดยให้ด้าเนินการ
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากคณะท้างานพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมลของจังหวัดนนทบุรี 
ได้ด้าเนินการรวบรวม แผนพัฒนาและอนุรักษ์คลองพระพิมล จังหวัดนนทบุรี-จังหวัดนครปฐม มีทั้งหมด 4 ด้าน 
จ้านวน 41 โครงการ วงเงิน 500.4 ล้านบาท ประกอบด้วย 

ด้านที่ 1 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าในคลองพระพิมล 15 โครงการ วงเงิน 352.74 ล้านบาท 
ด้านที่ 2 แผนการส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม จ้านวน 9 โครงการ วงเงิน 59.37 ล้านบาท 
ด้านที่ 3 แผนการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จ้านวน 7 โครงการ วงเงิน 7.08 ล้านบาท 
ด้านที่ 4 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ้านวน 10 โครงการ วงเงิน 81.225 ล้านบาท 
โดยได้เสนอขอความเห็นต่อคณะกรรมการลุ่มน้้า ดังนี้ 
(1) การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้้าท่าจีน ครั้งที่ 3/2565 เมื่อ 17 ม.ิย. 65 มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาฯ 
(2) การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้้าเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2565 เมื่อ 22 มิ.ย. 65 มติที่ประชุมเห็นชอบ

แผนพัฒนาฯ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้าและเพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่น 
ฝ่ายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเสนอ กนช. :  

1. เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีแผนงานด้านทรัพยากรน้้าเสนอขอรับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ
ด้านทรัพยากรน้้า ผ่านระบบ Thai Water Plan ส้าหรับแผนงานด้านอื่นให้หน่วยงานเสนอขอรับงบประมาณจาก
งบพื้นฐานและงบประมาณตามภารกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาและอนุรักษ์คลองพระพิมล จังหวัดนนทบุรี -จังหวัดนครปฐม ให้รายงานต่อ 
คณะกรรมการลุ่มน้้าท่าจีน และคณะกรรมการลุ่มน้้าเจ้าพระยา ให้ทราบเป็นระยะ 
กรรมการมีความเห็น ดังน้ี 

-  เนื่องจากคลองพระพิมลเป็นคลองในแนวตะวันออก - ตะวันตกที่เช่ือมระหว่างแม่น้้าท่าจีนกับแม่น้้า
เจ้าพระยา การด้าเนินการควรมีการพิจารณาให้สอดรับกับคลองในแนวเหนือ - ใต้ ซึ่งต้องใช้ในการระบายน้้าในช่วง
น้้าท่วมในลุ่มน้้าเจ้าพระยาด้วย  
ข้อสั่งการประธาน :  

1. ให้หน่วยงานด้าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. และความเห็นของกรรมการ  
2. มอบคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ารายภาค ในพื้นทีภ่าคกลาง และ สทนช. ติดตาม ประเมินผล 

และรายงาน กนช. ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป 
มติที่ประชุม :  

1. เห็นชอบแผนพัฒนาและอนุรักษ์คลองพระพิมล จังหวัดนนทบุรี-จังหวัดนครปฐม จ้านวน 41 โครงการ  
กรอบวงเงินงบประมาณ 500.4 ล้านบาท ระยะเวลาด้าเนินการ 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570) 

2. ให้หน่วยงานด้าเนินการตามความเห็นฝ่ายเลขานุการ กนช. และข้อสั่งการประธาน รวมทั้งให้น้าความเห็น
ของกรรมการไปประกอบการพิจารณาด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

สทนช. (กนผ./สทนช.2) 
 

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง, 
สทนช. (กนผ./สทนช.2) 

 
 

 
 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/ 
สทนช. (กนผ./สทนช.2) 

3.2 การจัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วม ทั้ง 22 ลุ่มน้้า 
 พ.ร.บ.ทรัพยากรน้้า พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา 35 (2) ก้าหนดให้คณะกรรมการลุ่มน้้ามีหน้าที่และอ้านาจจัดท้าแผน

ป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วม  
ด้วยคณะกรรมการลุ่มน้้าตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 มีองค์ประกอบครบถ้วน ทั้ง 22 ลุ่มน้้า เมื่อวันที่ 

31 มี.ค. 65 ดังนั้นการด้าเนินการจัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วม
โดยคณะกรรมการลุ่มน้้าไม่สามารถด้าเนินการได้ทัน โดยเฉพาะแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วมที่จะด้าเนินการใช้
ในปี 2565 สทนช. จึงได้ด้าเนินการจัดเตรียม (ร่าง) แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วมไว้เบื้องต้น และได้มีการ
ประชุมคณะกรรมลุ่มน้้า 22 ลุ่มน้้า เมื่อวันท่ี 17 - 27 มิ.ย. 65 ในวาระการจัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะ
น้้าแล้ง/แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วม มีมติเห็นชอบ ใช้แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วม ปี 2565  
ไปพลางก่อน โดยพิจารณาจาก 

(1) (ร่าง) แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วม ท้ัง 22 ลุ่มน้้า ที่ สทนช. จัดเตรียมไว้เบื้องต้น  
(2) 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 ท่ี ครม. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 65 
(3) แผนปฏิบัติการของหน่วยงานภายใต้ 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565  
(4) แผนการบริหารจัดการน้้าในช่วงฤดูฝน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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วาระ
ที ่

มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ฝ่ายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเสนอ กนช. :  
1. เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วมในปี 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรพิจารณาใช้แผน

ป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วม ปี 2565 ไปพลางก่อน ตามที่คณะกรรมการลุ่มน้้าเสนอ ประกอบด้วย 
(1) (ร่าง) แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วม ที่ สทนช. จัดเตรียมไว้เบื้องต้น 
(2) 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 (ครม. เห็นชอบ เมื่อวันที ่3 พ.ค. 65) 
(3) แผนปฏิบัติการของหน่วยงานภายใต้ 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 
(4) แผนการบริหารจัดการน้้าในช่วงฤดูฝน 

2. ให้คณะกรรมการลุ่มน้้าจัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วม 
ในลุ่มน้้าให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีด้าเนินการ และให้ สทนช. เป็นหน่วยสนับสนุน
งบประมาณ 
ข้อสั่งการประธาน :  

- เห็นชอบ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ มอบให้ สทนช. เร่งด้าเนินการ 
มติที่ประชุม :  

1. เห็นชอบแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วม ปี 2565 ใช้ไปพลางก่อน ตามที่คณะกรรมการลุ่มน้้าเสนอ 
ซึ่งเป็นไปตามอ้านาจและหน้าที่ของ กนช. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 มาตรา 17 (10) และให้
เร่งรัดจัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วม ให้สมบูรณ์ 
ทั้ง 22 ลุ่มน้้า โดยเร็ว 

2. ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด้าเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วม ปี 2565 ตามที่
คณะกรรมการลุ่มน้้าเสนอ อย่างเคร่งครัด 

3. ให้หน่วยงานด้าเนินการตามความเห็นฝ่ายเลขานุการ กนช. และข้อสั่งการประธานต่อไป 

 
 
 
 
 

 
 
คณะกรรมการลุม่น้้า/ 

สทนช. (กบน./สทนช. 1-4) 
 
 

สทนช. (กบน./สทนช. 1-4) 
 
 
 
 

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

คณะกรรมการลุม่น้้า/ 
สทนช. (กบน./สทนช. 1-4) 

3.3 โครงการซ่อมแซมแหล่งน้้าขนาดเล็กของส่วนราชการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.  
2565 – 2570 

 สืบเนื่องจาก กนช. ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เห็นชอบในหลักการ
การขับเคลื่อนการถ่ายโอนโครงการขนาดเล็กให้กับ อปท. ตามแนวทางของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสาน
แนวพระราชด้าริ โดยให้ สทนช. สงป. และ อปท. พิจารณาข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
ด้าเนินการได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน 

สทนช. และมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด้าเนินการ สรุป
ได้ดังนี้ 

1. ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 64 โดยที่ประชุมมีมติให้ สทนช. เป็นเจ้าภาพในการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานและมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเดิมจะเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณ และมูลนิธิ
ปิดทองหลังพระฯ เป็นผู้ด้าเนินการส้ารวจพรอ้มด้าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโครงการ และให้มูลนิธิปิดทองหลงั
พระฯ จัดท้าแผนปฏิบัติการโครงการซ่อมแซมแหล่งน้้าขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับ อปท. 
ปี พ.ศ. 2565 - 2570 

2. ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันท่ี 3 มี.ค. 65 ได้พิจารณาแนวทางการขอรับงบประมาณของมูลนิธิปิดทองหลัง
พระฯ โดยที่ประชุมได้มีมติขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในกรอบวงเงินงบประมาณ  531.3597 ล้านบาท 
ประกอบด้วย  

(1) โครงการส้ารวจปี 2565 – 2569 จ้านวน 3,029 โครงการ วงเงิน 79.9310 ล้านบาท 
(2) โครงการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้้าขนาดเล็กปี 2566 – 2570 จ้านวน 750 โครงการ 

วงเงิน 451.4287 ล้านบาท   
ฝ่ายเลขานุการ กนช. มีความเห็นเสนอ กนช. :  

1. เห็นควรให้ กษ และ ทส. ไปด้าเนินการตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนมูลนิธิปิดทอง
หลังพระ ฯ โดยด้าเนินการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กษ. (ชป./พด.)/ทส. (ทน.) 
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วาระ
ที ่

มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติม หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

(1) แผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2565 - 2566 ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ้าปีของหน่วยงานมาด้าเนินการเป็นอันดับแรก หากไม่สามารถปรับแผนได้ หรือไม่มี
งบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอ หรือไม่มีงบประมาณจากแหล่งอื่นมาด้าเนินการ ให้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น 

(2) แผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2567 - 2570 ให้ด้าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. ... ของหน่วยงาน 

2. เห็นควรให้ สงป. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการซ่อมแซมแหล่งน้้าขนาดเล็กของ
ส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับ อปท. ปี พ.ศ. 2565 - 2570 ตามแผนที่ก้าหนด 

3. เห็นควรเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการซ่อมแซมแหล่งน้้าขนาดเล็กของส่วนราชการ 
ที่อยู่ระหว่างด้าเนินการถ่ายโอนให้กับ อปท. ปี พ.ศ. 2565 - 2570 และกรอบวงเงินงบประมาณ โดยมอบ สทนช. 
ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพแผนบูรณาการด้านทรัพยากรน้้าเป็นผู้ด้าเนินการเสนอ ครม. ต่อไป 
กรรมการมีความเห็น ดังน้ี 

1. การด้าเนินการที่ผ่านมาของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เน้นการมีส่วนร่วม โดยการจัดหาวัสดุ ส่วนแรงงาน
จะใช้ของคนในท้องถิ่น ในโครงการนี้งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน เป็นงบประมาณส้าหรับจัดซื้อเฉพาะวสัด ุ
ส่วนแรงงานประชาชนในชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมใช่หรือไม่ หรือเป็นงบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซมทุกรายการ 
หากเป็นทุกรายการ ก็อาจพิจารณามอบให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเดิมรับงบประมาณไปด้าเนินการให้อยู่ใน
สภาพที่ดีพร้อมที่จะถ่ายโอน ในเรื่องการถ่ายโอนโครงการขนาดเล็กไปให้ อปท. นั้น เท่าที่ทราบตอนนี้มีการ
ตั้งคณะท้างานฯ ในพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับด้านการถ่ายโอนทั้งเรื่องขนาดและวงเงินงบประมาณ หากคณะท้างานฯ 
สามารถสรุปผลการด้าเนินการให้ได้ภายใน 1 เดือน ก็จะเกิดประโยชน์ส้าหรับโครงการที่อยู่ในวาระนี้ และเกิด
ประโยชน์กับการจัดท้าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้้าปี 67 ของ อปท. เป็นอย่างยิ่ง 

2. ที่ผ่านมาในอดีต มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ด้าเนินการได้ส้าเร็จและใกล้ชิดประชาชน โดยด้าเนินการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ และใช้การมีส่วนร่วมของประชาชน หากจะด้าเนินการตามแนวทางที่เสนอ เห็นควรให้หน่วยงาน
ตั้งงบประมาณเป็นงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 

3. ขอให้ สทนช. ท้าแผนต่อเนื่องในส่วนของโครงการแหล่งน้้าขนาดเล็กที่อยู่ระหว่างด้าเนินการถ่ายโอนให้กับ 
อปท. ที่ยังไม่ด้าเนินการและตกค้างอยู่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ตกค้างมานาน 
ข้อสั่งการประธาน :  

1. การด้าเนินการต้องพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมาย 
2. ให้คณะท้างานฯ สรุปผลการด้าเนินงานภายใน 1 เดือน และให้ สทนช.ท้าแผนการด้าเนินงานต่อเนื่องต่อไป 
3. เห็นชอบให้หน่วยงานด้าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. ต่อไป 
 
4. มอบคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ารายภาค และ สทนช. ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

กนช. เป็นระยะ ๆ ต่อไป 
มติที่ประชุม :  

1. เห็นชอบโครงการซ่อมแซมแหล่งน้้าขนาดเล็กของส่วนราชการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการถ่ายโอนให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖5 - ๒๕๗๐ ตามแผนปฏิบัติการระยะ 6 ปี ของมูลนิธิปิดทอง
หลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ 

2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามความเห็นฝ่ายเลขานุการ กนช. และข้อสั่งการประธาน รวมทั้ง
ให้น้าความเห็นของกรรมการไปประกอบการพิจารณาด้วย 

 
 
 

 
 

 
สงป. 

 
สทนช. (กวค.) 

 
 
 

กกถ./สถ. 
 
 
 
 
 

 
 

ชป./พด./ทน. 
 

 
สทนช. (กวค.) 

 
 
 

กกถ./สถ. 
ชป./พด./ทน./มูลนิธ ิ
ปิดทองหลังพระฯ 

สทนช. (กวค./สทนช.2) 
 
 
 

 
 
กษ. (ชป./พด.)/ทส. (ทน.)/
สงป./กกถ./สถ./สทนช. 

(กวค./สทนช.2) 
3.4 การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 

 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ กนช. ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ดังนี ้
1. ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า จ้านวน 3 คณะ ได้แก่  

1.1 อนก. ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า โดย รนม. ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
เลขาธิการ สทนช. เป็นรองประธาน และรองเลขาธิการ สทนช. ที่ได้รับมอบหมาย เป็นอนุกรรมการและ
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เลขานุการ สรุปหน้าท่ีและอ้านาจได้ดังนี้ (1) ก้ากับดูแล และขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรพัยากร
น้้า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 –๒๕๘๐) บูรณาการการแก้ไขปัญหาแผนงานโครงการตามนโยบาย และแผนแม่บทฯ 
เสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (2) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เพ่ือให้
การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (3) พิจารณา 
กลั่นกรอง และบูรณาการแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการและงบประมาณด้านการจัดหา พัฒนา และบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนพัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า และแผนปฏิบัติการในระดับลุ่มน้้าหรือกลุ่มลุ่มน้้าให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 20 ปี แล้วเสนอ กนช. พิจารณา (4) ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการภายใต้แผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนางานด้านทรัพยากรน้้า และจัดท้า
รายงานประจ้าปีเสนอต่อ กนช. 

1.2 อนก.ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทรัพยากรน้้า โดย รนม. ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน เลขาธิการ 
สทนช. เป็นรองประธาน และรองเลขาธิการ สทนช. ที่ได้รับมอบหมายเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ สรุป
หน้าที่และอ้านาจได้ดังนี้ (1) พิจารณาจัดท้าแผน ก้ากับดูแล ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสั่งการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทรัพยากรน้้าและโครงการส้าคัญ ตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษา
จนถึงขั้นตอนการก่อสร้าง (2) ติดตาม ประเมินผล การด้าเนินงานโครงการพัฒนาทรัพยากรน้้าและโครงการ
ส้าคัญ และรายงานผลต่อ กนช. 

1.3 อนก.บริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้้าธรรมชาติและแม่น้้าล้าคลอง โดย เลขาธิการ สทนช. 
เป็นประธาน และ ผอ. กองบริหารจัดการลุ่มน้้า ผอ.กองนโยบายและแผนแม่บท ผอ.กองวิเคราะห์โครงการ
และงบประมาณ สทนช. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม สรุปหน้าที่และอ้านาจได้ดังนี้ (1) ก้าหนด
นโยบาย การพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้้าธรรมชาติและแม่น้้าล้าคลอง รวมทั้งการบริหารจัดการน้้า การ
เข้าใช้ประโยชน์ เพื่อป้องกัน ปราบปรามการกระท้าใด ๆ อันจะเป็นการท้าลายแหล่งน้้าธรรมชาติ (2) ประสาน 
ควบคุม ก้ากับดูแลส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้้า
ธรรมชาติและแม่น้้าล้าคลอง ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่ก้าหนด (3) บริหารจัดการ เร่งรัด ติดตาม
ประเมินผลการด้าเนินการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้้าธรรมชาติและแม่น้้าล้าคลองของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้้า จ้านวน 1 คณะ ได้แก่ อนก.อ้านวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
โดย รนม. ทีไ่ด้รับมอบหมาย เป็นประธาน และรองเลขาธิการ สทนช. ที่ได้รับมอบหมาย เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ มีการปรับหน้าที่และอ้านาจ เช่น การจัดสรรน้้า ขออนุญาตใช้น้้า  สรุปหน้าที่และอ้านาจได้ดังนี้ 
(1) บริหารจัดการ อ้านวยการ นโยบายของ กนช. ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤติ (2) บริหารจัดการ อ้านวยการ ควบคุมและเร่งรัด การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า เพื่อติดตาม ตรวจสอบ สภาพภูมิอากาศ น้้าฝน น้้าท่า น้้าบาดาล และการบริหารจัดการ
น้้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูน้้าหลาก หรือในระยะที่มีแนวโน้มอาจเกิดปัญหาผลกระทบอันเกิดจากน้้า 
(3) ก้าหนดนโยบาย บริหารจัดการ อ้านวยการ ควบคุมและเร่งรัด การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้้า เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า การป้องกัน การเตือนภัย การเผชิญเหตุ และการแก้ไข
ปัญหาอันเกิดจากน้้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (4) อ้านวยการ ประสานงาน ควบคุม เร่งรัด ก้ากับดูแล 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเป็นไปอย่างมีเอกภาพ
ในทิศทางเดียวกัน และเพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติอันเกิดจากน้้า ทั้งในสภาวะปกติและ
สภาวะวิกฤติ (5) รายงานผลการด้าเนินการให้กับ กนช. ทราบเป็นระยะ และกรณีมีแนวโน้มเกิดภาวะวิกฤติ
ให้รายงานต่อ กนช. ทันทีและต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ 

3. ด้านเทคนิคและวิชาการ จ้านวน 3 คณะ  ได้แก่   
3.1 อนก.พิจารณากลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า มเีลขาธิการ สทนช.  เป็นประธาน 

และ ผอ.กองกฎหมาย สทนช. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ สรุปหน้าที่และอ้านาจได้ดังนี้ (1) พิจารณา
เสนอแนะ กลั่นกรอง และ/หรือท้าความเห็นต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติเกี่ยวกับบทบัญญัติของ
กฎหมายตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (2) พิจารณาเสนอแนะ และ/หรอื
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ท้าความเห็นต่อ กนช. เกี่ยวกับการเสนอแนะหรือมอบหมายแนวทางแก่หน่วยงานของรัฐและ อปท. ในการ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้าให้มีคุณภาพ และการจัดการมลพิษทางน้้าที่อยู่ในหน้าที่
และอ้านาจของหน่วยงานของรัฐและ อปท. นั้น (3) พิจารณาเสนอแนะ และ/หรือท้าความเห็นต่อ กนช. ใน
การเสนอ ครม. พิจารณาแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและ อปท. ต่าง ๆ ซึ่งปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบของแต่ละหน่วยงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ  
การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(4) พิจารณาเสนอแนะ และ/หรือท้าความเห็นต่อ  กนช. ในการไกล่เกลี่ยและช้ีขาดข้อพิพาทระหว่าง
คณะกรรมการลุ่มน้้าตามกฎหมาย (5) พิจารณาเสนอแนะ และ/หรือท้าความเห็นตอ่ กนช. ในการออกระเบียบ
ก้าหนดมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วมในด้านการใช้  
การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ และการด้าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้้า (6) ออกค้าสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค้า หรือให้ส่งเอกสาร หลักฐานหรือวัตถุใด ๆ 
มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจ้าเป็น 

3.2 อนก.จัดท้าหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  มีรองเลขาธิการ สทนช. 
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน และมี ผอ.กองบริหารจัดการลุ่มน้้า สทนช. ผู้แทน สสน. ผู้แทน สทอภ. เป็น
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม สรุปหน้าที่และอ้านาจได้ดังนี้ (1) ก้าหนดหลักเกณฑ์ และมาตรฐาน 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ตามหลักวิชาการ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ   
(2) ก้ากับให้หน่วยงานจัดท้าหรือปรับปรุงเกณฑ์ และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ให้เป็น
มาตรฐานสามารถใช้บริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบพลวัตสอดคล้องกับสถานการณ์  

3.3 อนก.พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และผังน้้า โดยรองเลขาธิการ 
สทนช. ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน ผอ.กองนโยบายและแผนแม่บท สทนช. ผู้แทน สสน. ผู้แทน สทอภ. 
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม สรุปหน้าที่และอ้านาจได้ดังนี้ (1) ก้ากับ ดูแล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท้าระบบวิจัย และนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (2) พิจารณา กลั่นกรอง ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศด้าน
เทคโนโลยี และนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า (3) พิจารณา กลั่นกรอง ผังน้้า และฐานข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศผังน้้า เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ  (4) วางกรอบ
ด้าเนินการเช่ือมโยงข้อมูล และรวบรวมข้อมูล ระหว่างศูนย์อ้านวยการน้้าแห่งชาติ ส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติกับศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการลุ่มน้้า และข้อมูล
ระดับจังหวัด เพื่อจัดท้าเป็นคลังข้อมูลทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (5) ก้าหนดมาตรฐานรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรน้้าและสภาพภูมิอากาศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า (6) ก้าหนดแนวทางการ
ด้าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้้าเพื่อสนับสนุนข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ กนช. ทั้งในช่วงภาวะปกติ และช่วงภาวะวิกฤติ (7) อ้านวยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความ
ทันสมัย รวดเร็ว ทันเหตุการณ์และสามารถจัดท้าเป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าและการตัดสินใจของ กนช. 

4. คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัด จ้านวน 76 จังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และ
หัวหน้าส้านักงานจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ สรุปหน้าที่และอ้านาจได้ดังนี้ (1) จัดท้าแผนงาน 
แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการของส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐที่เกี่ยวข้อง และ อปท. ในระดับจังหวัด ตามกรอบแผนแม่บทระดับลุ่มน้้า และเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ทราบ (2) บูรณาการและขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้า้
ในระดับจังหวัด ตามกรอบแผนแม่บทระดับลุ่มน้้า ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ (3) รวบรวม เช่ือมต่อ 
บูรณาการข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรน้้า เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในระดับจังหวัด (4) ติดตาม 
ประเมินผล การด้าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และรายงานต่อ กนช. 

5. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ารายภาค ในพื้นที่ 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยมี พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา เป็นประธานอนุกรรมการฯ ภาคเหนือ 
พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เป็นประธานอนุกรรมการฯ ภาคกลาง พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ เป็นประธาน
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อนุกรรมการฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพลเรือโท ธนพล วิชัยลักขณา เป็นประธานอนุกรรมการฯ ภาคใต้ 
รองเลขาธิการ สทนช. ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน และ ผอ.สทนช. ภาค เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ สรุปหน้าที่และอ้านาจได้ดังนี้ (1) ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะการด้าเนินโครงการ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับงบประมาณประจ้าปี และงบกลางด้านทรัพยากรน้้า (2) ติดตาม ขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงานโครงการและบูรณาการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามข้อสั่งการของ กนช. หรือประธาน กนช. เพื่อ
สนับสนุนการด้าเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้้า (3) รายงานผลการด้าเนินงานที่ส้าคัญของโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ รายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้
ประธาน กนช. ทราบ 
กรรมการมีความเห็น ดังน้ี 

1.  หน้าทีอ่้านาจและขอบเขตการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการบางคณะ อาจจะนอกเหนือหน้าที่และอ้านาจ
ของ กนช. ที่ระบุไว้ และขอให้ตรวจสอบความซ้้าซ้อนในหน้าที่และอ้านาจระหว่าง กอนช. กับคณะอนุกรรมการ
อ้านวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า โดยให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาตรวจสอบด้วย  

2. คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดเดิมมี สทนช. และ ปภ. เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมกับส้านักงาน
จังหวัด จึงขอเสนอใหค้วรมี สทนช. เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมกับ ปภ. ด้วย จะท้าให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น 

3. ขอให้ฝ่ายเลขานุการ กนช. ทบทวนหน้าที่และอ้านาจของคณะอนุกรรมการให้มีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. 
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 และขอให้พิจารณาเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรน้้าในคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้า
จังหวัด และขอเสนอให้มีผู้แทน คพ. เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ารายภาค 
ทั้ง 4 ภาค เพื่อพิจารณาปัญหาน้้าเสีย ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เช่ือมโยงในพื้นท่ี ทั้งนี้ ควรทบทวนองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้กะทัดรัดจะท้าให้เกิดความสะดวกในการท้างาน หากมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เสนอการการประชุม กนช. ก็จะเป็นประโยชน์ 

4. เห็นควรให้ความส้าคัญกับการเช่ือมโยงหน้าที่และอ้านาจของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ ในการ
ด้าเนินการมีความสัมพันธ์และส่งต่อการด้าเนินการระหว่างกันอย่างไร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมโยง
การด้าเนินงานระหว่าง กนช. คณะกรรมการลุ่มน้้า และคณะอนุกรรมการภายใต้ กนช. ที่เสนอแต่งตั้ง รวมถึง
ความชัดเจนในประเด็นล้าดับก่อนหลังในการพิจารณา กลั่นกรอง แผนงาน/โครงการของคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้ารายภาค กับคณะกรรมการลุ่มน้้า ก่อนเสนอ กนช.  

5. ขอเสนอให้พิจารณาเพิ่มผู้แทนจากภาคเอกชน ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร หรือหอการค้า 
ร่วมเป็นอนุกรรมการ เพื่อใหเ้กิดการท้างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน เกิดการบูรณาการ มีส่วนร่วม 
มีมุมมองที่หลากหลายของคณะอนุกรรมการ 

6. ขอให้เพิ่มกรมเจ้าท่าในคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
และผังน้้า และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ารายภาค ในพื้นทีภ่าคกลาง 

7. เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้ กนช. ฝ่ายเลขานุการฯ จะไป
พิจารณาด้าเนินการตามข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอต่อประธาน กนช. ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และ 
จะน้ามารายงานให้ กนช. ทราบในการประชุมครั้งถัดไป จึงขอท่ีประชุมรับรองมติการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ  
ข้อสั่งการประธาน :  

1. ให้กฎหมายช่วยพิจารณาในเรื่องหน้าท่ีและอ้านาจให้เป็นไป พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ด้วย 
2. ให้ฝ่ายเลขานุการ กนช. ด้าเนินการเสนอ (ร่าง) ค้าสั่งฯ ตามขั้นตอนต่อไป 

มติที่ประชุม :  
1. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ตามที่ฝ่ายเลขานุการ กนช. เสนอ  
2. เห็นชอบและรับรองมติ ให้ฝ่ายเลขานุการ กนช. ไปด้าเนินการเสนอ (ร่าง) ค้าสั่งฯ ตามขั้นตอน และ

เสนอ กนช. ทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สทนช. (กกม.) 
สทนช. (สลน./ กกม.) 

 
 

 
สทนช. (สลน./ กกม.) 

 ข้อสั่งการประธานเพ่ิมเติมจากที่ประชุม 
 การประชุม กนช. ในวันนี้ ส้าเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการทุกท่านที่ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ท้าให้ผมมีความเช่ือมั่นว่า
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คณะกรรมการชุดนี้ สามารถที่จะบริหารจัดการทรัพยากรน้้าภายใต้สภาวะโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายที่จะต้องรับมือให้ได้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชน โดยรัฐบาลชุดนี้
พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที ่ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานด้าเนินการ ดังนี้ 

1. ทบทวนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
อนาคต พร้อมทั้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนแผนแม่บทให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

2. เร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทรัพยากรน้้าขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย  
เพื่อสนับสนุนน้้าอุปโภค - บริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม และระบบนิเวศ โดยน้อมน้าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชด้าริมาขับเคลื่อน 

3. ให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านน้้า บูรณาการแผนงานโครงการ โดยใช้ระบบ Thai Water Plan : TWP 
และติดตามประเมินผล โดยใช้ระบบ Thai Water Assessment : TWA 

4. ให้ สทนช. เร่งด้าเนินการจัดท้าผังน้้า เพื่อการใช้ประโยชน์ท่ีดินในระบบทางน้้าตามผังน้้า 
5. ให้คณะกรรมการลุ่มน้้าเร่งด้าเนินการจัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าแล้ง และแผนป้องกันและ

แก้ไขภาวะน้้าท่วม ให้เช่ือมโยงและบูรณาการกับแผนที่เกี่ยวข้องด้วย 
6. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม 13 มาตรการฤดูฝนที่ก้าหนด ต้องมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ทั้งในเรื่อง

การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่ม น้้าท่วมฉับพลัน น้้าป่าไหลหลาก มีแผนเผชิญเหตุ มีการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้้า 
การก้าจัดผักตบชวา และการเตรียมพื้นที่ลุ่มต่้าเพื่อรองรับน้้าหลาก รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
เมื่อประสบเหตุให้เร็วที่สุด และต้องมีการวางแผนการเก็บน้้าส้ารองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งด้วย โดยให้ สทนช. 
เป็นหน่วยงานหลักในการติดตาม และรายงานผลให้ กนช. ทราบ 

7. ให้ สทนช. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการองค์ความรู้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการลุ่มน้้า และเครือข่ายองค์กรผู้ใช้น้้า ให้เกิดความเข้มแข็ง และเช่ือมโยง  
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศให้สัมฤทธ์ิผล 

8. ทุกหน่วยงาน สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

 
 
 
สทนช . /หน่ ว ย ง าน ที่
เกี่ยวข้อง 
กษ./ทส./มท./
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
สทนช. (กวค./กนผ.) 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
สทนช. (ศอน.) 
สทนช. (กบน.) /ฝ่าย
เลขาน ุคกก.ลุม่น้้า 

สทนช. (กบน.) / 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 

สทนช. (กอส.) /
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
สทนช. (สลธ.) /

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
            

           
 (นางสาวสุวจี  สีหาบุญ) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 

 ผู้บันทึกการประชุม 
 

           
     (นางสาวฐิติชญาน์ ศิลปเสถียรกิจ) 

          ผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารการประชุม กนช. 
               ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม 
 
 

                
  (นางสุธีราพร  นิมิตกลุไพบูลย์) 
  ผู้อ้านวยการส้านักงานเลขานุการ กนช. 
  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  


