
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 

ครั งที่ 4/2559 
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. 

ณ  ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ท้าเนียบรัฐบาล 
------------------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
๑. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ประธานกรรมการ 
 นายกรัฐมนตรี 

๒. รองศาสตร์จารย์ ดร.ปณิธาน  วัฒนายากร รองประธานกรรมการ 
 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 
 แทน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) 

3. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์  เกิดสุข รองประธานกรรมการ 
 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 
 แทน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร) 

4. พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย รองประธานกรรมการ 
 รองนายกรัฐมนตรี  

5. พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองประธานกรรมการ 
 รองนายกรัฐมนตรี 

6. นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ รองประธานกรรมการ 
 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง 
 แทน รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) 

7. พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  กรรมการ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

8. พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์  กรรมการ      
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9. พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ กรรมการ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. นายปรเมธี  วิมลศิริ กรรมการ 
 เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

11. นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา กรรมการ 
 รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
 แทน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

/12. นายสัญชัย... 
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12. นายสัญชัย  เกตุวรชัย กรรมการ 
 อธิบดีกรมชลประทาน 

13. นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล กรรมการ 
 อธิบดีกรมทรัพยากรน  าบาดาล 

15. นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ กรรมการ 
 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

16. นายรอยล  จิตรดอน กรรมการ 
 ผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

17. นายดนุชา  สินธวานนท์ กรรมการ 
 เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

18. หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา  ดิศกุล กรรมการ 
 เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ  

19. นายปราโมทย์  ไม้กลัด กรรมการ  

20. นายกิจจา  ผลภาษี กรรมการ 

21. นายอานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 

22. นายวรศาสน์  อภัยพงษ์ กรรมการและเลขานุการ 
 อธิบดีกรมทรัพยากรน  า 

23. นายสมนึก  สุขช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 รองอธิบดีกรมทรัพยากรน  า 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  เนื่องจากติดภารกิจราชการ 
1. นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์   รองนายกรัฐมนตรี 
2. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. นายธนวัตน์  จารุพงษ์สกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายอ าพน  กิตติอ าพน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. พลเอก จิระศักดิ์  ชลประสพ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
2. พลเอก วิลาศ  อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
3. พลเอก กฤษฎา  อารีรัชชกุล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
4. พลโท ธีรวัฒน์  บุณยะวัฒน์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก 
5. พลโท นักรบ  บุญบัวทอง รองหัวหนา้ส านักงานรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
6. พลตรี อนุชา  ยันตรปกรณ์ รองเสนาธิการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
7. พลตรี วิทยา  ขันธอุบล รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร 
8. พลตรี วัจน์พัฒน์  เฟื่องฟู รองเจ้ากรมการทหารช่าง 

/9. นายเสริมยศ... 



- ๓ - 
 

ประชุม กนช. 4/2559 เมื่อวันพุธท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559   

9. นายเสริมยศ  สมม่ัน รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   รักษาการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. พลต ารวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
11. นายวันชัย  ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
12. นายชลธิศ  สุรัสวด ี อธิบดีกรมป่าไม้ 
13. นายธัญญา  เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
14. นายทองเปลว  กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายบ ารุงรักษา 
15. นายสมเกียรติ  ประจ าวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายวิชาการ 
16 นางอรัญญา  เพียงสถิตย์ รองอิธบดีกรมทรัพยากรน  าบาดาล 
17. นายวิวัฒน์  โสเจยยะ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน  า 
18. นางสาวอมรรัตน์  พุ่มศรีพักตร์ หัวหน้าผู้ตรวจกรมทรัพยากรน  า 
19. นายยรรยงค์  อินทฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน  า 
20. นายจ าเริญ  ยุติธรรมสกุล รักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว 
21. นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ที่ปรึกษาประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  
   ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
22. พันเอก จินตมัย  ชีกว้าง ผู้อ านวยการกองกิจการพัฒนา กรมกิจการพลเรือนทหารบก 
23. พันเอก พีรวัฒน์  ชุณหะนันทน์ ผู้อ านวยการกองบรรเทาสาธารณภัย 
   กรมกิจการพลเรือนทหารบก 
24. นายอนันต์  แก้วก าเนิด ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 
   ส านักงบประมาณ 
25. นายธนา  สุวัฑฒน ผู้อ านวยการส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
26. นายชยันต์  เมืองสง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญ่ กรมชลประทาน 
27. นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรมชลประทาน 
28. นายประพิศ  จันทร์มา ผู้อ านวยการกองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง กรมชลประทาน 
29. นายสมพงษ์  เวียงแก้ว ผู้อ านวยการส านักการระบายน  า กรุงเทพมหานคร 
30. ดร.สุกันยาณี  ยะวิญชาญ ผู้อ านวยการส านักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 
31. นายธนาวุฒิ  ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 
32 นายจงคล้าย  วรพงศ์ธร ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ 
33. นายสว่าง  กองอินทร์ ผู้อ านวยการส านักสนองงานพระราชด าริ  
   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
34. นายธนิตย์  หนูยิ ม ผู้อ านวยการส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน  า  
   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
35. นายบุญช่วย  น้อยสันเทียะ ผู้อ านวยการกองมาตรการป้องกันสาธารณภัย 
   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
36. นายสราวุธ  ชีวะประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนทรัพยากรน  า  
   กรมทรัพยากรน  า 

/37. นางจรรยา... 
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38. นางจรรยา  ไตรรัตน์ ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  า กรมทรัพยากรน  า 
39. นายมงคล  หลักเมือง ผู้อ านวยการส านักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน  า 
40. นายสาธิต  สื่อประเสริฐสุข ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า กรมทรัพยากรน  า 
41. นายอ ามาตย์  สุธรรมจรัส ผู้อ านวยการส านักอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน  า กรมทรัพยากรน  า 
42. นางสุนทรี  มิ่งประยูร ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน  า 
43. นางสาวพสชนัน  สุภาคกุลธร ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน  า กรมทรัพยากรน  า 
44. นายคณพศ  วรรณดี รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการ

ทรัพยากรน  า ส านักบริหารจัดการน  า รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ  
กรมทรัพยากรน  า 

45. พันเอก ตวงทิพย์  ติณเวส รองผู้อ านวยการกองกิจการพัฒนา กรมกิจการพลเรือนทหารบก 
46. นายสุทัศน์  วีสกุล รองผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร

(องค์การมหาชน) 
47. ดร.พงษ์จักรินทร์  ดาวรพงษ์ ส านักงานเลขานุการ กรุงเทพมหานคร 
48. นายณทศพล  จันทร์ลอย หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม กองระบบอาคารบังคับน  า 
   ส านักการระบายน  า กรุงเทพมหานคร 
49. นายกิตติศักดิ์  บริบูรณ์เกษตร ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์  
   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
50. นายวิโรจน์  ธรีะแนว ผู้อ านวยการส่วนฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์  
   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
51. นายอนุชิต  แตงอ่อน ผู้อ านวยการส่วนจัดการพื นที่อนุรักษ์ สัตว์ป่า  
   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
52. นายชลธร  ช านาญคิด ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร ส านักอุทยาน  
   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
53. นายประยุทธ  เสี ยวยิ ม ผู้อ านวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื นที่ป่าไม้ กรมป่าไม้ 
54. นายชุติเดช  กมนณชนุตย์ ผู้อ านวยการส่วนปลูกป่าภาครัฐ 
   ส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ 
55. นายสุรเจตน์  บุญญาอรุณเนตร ผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน  า สสนก. 
56. นายธัชชัย  แสนเสนา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 
   ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
   (องค์การมหาชน) 
57. นายเรือง  จันทร์มหเสถียร นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ  
   ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
58. นายน้อง  เจริญนาค นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการพิเศษ ส านักงบประมาณ 
59. นายพิษณุ  วรนารถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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60. นายบุญชุบ  ส่งตระกูลศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
61. นายวรพงศ์  ยังวนิชเศรษฐ วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ กรมชลประทาน 
62. นายอุทัยวุฒิ  ช านาญแก้ว หัวหน้าฝ่ายแผนงานที่ 2 รักษาการในต าแหน่ง 
   ผู้อ านวยการส่วนแผนงาน กองแผนงาน กรมชลประทาน 
63. นายทวีสิทธิ์  เลิศสินไทย หัวหน้าฝ่ายแผนงานที่ 4 ส่วนแผนงาน กองแผนงาน  
   กรมชลประทาน 
64. นางสาวชลาลัย  แจ่มผล นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการพิเศษ กรมอุตุนิยมวิทยา 
65. นายพงษ์ศักดิ์  ด้วงโยธา นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ 
   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
66. นายเกรียงศักดิ์  ภิระไร นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน  าบาดาล 
67. นางสาวนันทวัน  สุวรรณสถิตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ กรมชลประทาน 
68. นายไพโรจน์  เตชะเจริญสุขจีระ วิศวกรโยธาช านาญการ กรมชลประทาน 
69. นายเกียรติชาย  วชิรมงคลพงศ์ วิศวกรชลประทานช านาญการ กรมชลประทาน 
70. นางกัลยา  ศานติทรรศน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
   กรมทรัพยากรน  าบาดาล 
71. นางสาวจรรย์งาม  จาบกัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
   กรมทรัพยากรน  าบาดาล 
72. พันเอก ณัฐวุฒิ  ภาสุวณิชยพงศ์ คณะท างานนายกรัฐมนตรี 
73. พันเอกนิมิตต์  สุวรรณรัฐ คณะท างานนายกรัฐมนตรี 
74. นางสาวสิริกมล  อุดมพร   คณะท างานนายกรัฐมนตรี 
75. พันโทหญิงอรอนงค์  ห้วงประพันธ์ คณะท างานรองนายกรัฐมนตรี 
76. พันตรีหญิงคณิชชา  ธีระเดชพงศ์ คณะท างานรัฐมนตรีว่าการ 
   กระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
77. นายอมร  อาชาเพ็ชร ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี/ 
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
78. นางสาววรนุช  พงษ์ดี ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี/กระทรวงมหาดไทย 
79. นายชัยพร  ชุติศิลป์ ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี/ 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
80. เจ้าหน้าทีก่รมทรัพยากรน  าและเจ้าหน้าทีห่น่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) ประธานกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ
ได้แจ้งในที่ประชุมว่า การประชุมวันนี ต้องการทราบความก้าวหน้าของโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  าว่าเกิดประโยชน์ในพื นที่จริงมากน้อยเพียงใด เช่น 
ระบบประปาหมู่บ้านได้มีการจ่ายน  าให้กับประชาชนแล้วรึยัง ระบบส่งน  าได้มีการส่งน  าไปยังพื นที่แล้วรึยัง 

/รวมถึง... 
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รวมถึงโครงการอ่ืน ๆ ด้วย   การปรับแผนงานโครงการงบประมาณทั งหมดของรัฐบาลที่บรรจุในแผนแม่บท
มีอะไรบ้าง และต้องให้เกิดขึ นภายในปี 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560) สิ่งที่เป็นกังวลคือการใช้
จ่ายงบประมาณที่มีการผูกพันงบประมาณ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จหรือ
บางพื นที่ด าเนินการไม่ได้จะท าอย่างไร  ดังนั น การปรับแผนงานโครงการงบประมาณในการบริหารจัดการน  า
ในปี 2560 จะต้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด  พร้อมทั งการจัดท าแผนงานโครงการงบประมาณปี 2561 
(ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) โดยขอให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างระมัดระวัง  หากไม่ชัดเจน
จะเกิดปัญหากับงบประมาณในระยะต่อไป ได้  ปัจจุบันรัฐบาลได้ปรับแผนให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี  ฉะนั นการด าเนินงานในปี 2560 จะต้องด าเนินการตั งแต่ต้นทาง กลางทางและ
ปลายทาง  เน้นความต้องการจากข้างล่างขึ นมาและด าเนินการในส่วนที่ท าได้ก่อน  ส าหรับโครงการขนาดใหญ่
ที่ติดปัญหาเรื ่องการท าประชาวิจารณ์ ขั  นตอนและระเบียบต่าง ๆ ของหลายหน่วยงาน หากยัง
ด าเนินการไม่ได้ขอให้ชะลอไปก่อน  ถ้าไม่สามารถด าเนินโครงการขนาดใหญ่ ๆ ได้ ก็ขอปรับเป็น
โครงการย่อย ๆ เพ่ือจะได้ด าเนินการในส่วนที่ท าได้ก่อนภายในปี 2560 ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพื นที่มากที่สุด และการบริหารจัดการน  าแต่ละโครงการควรเป็นลักษณะแบบการบูรณาการ 
โดยอยู่ภายใต้กรอบการบริหารงานของคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ การรับรองรายงานการประชุม ครั งที่ 3/๒๕๕๙ 
  ฝ่ายเลขานุการฯ น าเรียนที่ประชุมว่า ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ
ทรัพยากรน  าแห่งชาติ ครั งที่ 3/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และแจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ 
ทราบตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทส 0628/ว41 และ บันทึกด่วนที่สุด ที่ ทส 0628/ว42 ลงวันที่ 12 
กรกฎาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและแจ้งขอปรับปรุง/แก้ไข/เพ่ิมเติม 
จ านวน 5 หน่วยงาน คือ กรมกิจการพลเรือนทหารบก  กรมชลประทาน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน)  และมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชด าริ  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือ
โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั งที่ 3/๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั งที่ 3/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๓.๑ สถานการณ์น ้าและการเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์น ้า 
 ฝ่ายเลขานุการ กนช. น าเรียนที่ประชุมว่า สถานการณ์น  าและการเตรียมการเพ่ือรองรับ
สถานการณ์น  า  มีหน่วยงานน า เสนอรายงานสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์น  าและการคาดการณ์
สถานการณ์น  าในอนาคต คือ กรมอุตุนิยมวิทยา สถานบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) และกรมชลประทาน ดังนี  
 - กรมอุตุนิยมวิทยาน าเรียนที่ประชุมว่า สถานการณ์ภูมิอากาศและปริมาณฝน
รวมทั งประเทศตั งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,597.5 มิลลิเมตร 
สูงกว่าค่าปกติร้อยละ 6 บริเวณประเทศไทยตอนบน มีปริมาณฝนสะสมใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้น
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีปริมาณน  าฝนสะสมอยู่ที่ 1,070.2 มิลลิเมตร ซึ่งมีค่าต่ ากว่าปกติร้อยละ 20  ภาคใต้

/ฝั่งตะวันตก... 
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ฝั่งตะวันตกมีปริมาณน  าฝนสะสมอยู่ที่ 3,262.0 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าปกติร้อยละ 27 การคาดการณ์
สถานการณ์ฝนและลักษณะอากาศของประเทศไทย ปัจจุบันปรากฏการณ์ ENSO อยู่ในภาวะเป็นกลางถึง
ลานีญาก าลังอ่อน คาดว่าลานีญาจะยังปรากฏอยู่ และจะอ่อนก าลังลงในช่วงต่อเนื่องต้นปี 2560 และเข้าสู่
ภาวะเป็นกลางในระยะต่อไปคือมีระยะเป็นกลาง  ตั งแต่ ธันวาคม 2559–กุมภาพันธ์ 2560ประเทศไทย
ตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื นที่  โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมีอากาศหนาว
เกือบทั่วไปและหนาวจัดบางแห่งทางตอนบนของภาค จนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
จะสิ นสุดฤดูหนาว บริเวณภาคใต้ จะมีฝนตกส่วนมากในช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคม บริเวณภาคใต้
ฝั่งตะวันออกตั งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจะมีฝนตกหนักหลายพื นที่และหนักมากบางแห่งกับมีน  าท่วมฉับพลัน  
น  าป่าไหลหลากและน  าล้นตลิ่งได้หลายพื นที่  โดยคาดหมายว่าในเดือนธันวาคม 2559 และมกราคม 
2560 จะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย (ปริมาณฝน 230-280 มิลลิเมตรและ 60-90 มิลลิเมตร
ตามล าดับ) คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีก าลังแรงเป็นระยะๆ บางช่วงมีคลื่นสูง 2 -4 เมตร ทะเลอันดามัน 
1-2 เมตร  โอกาสที่จะได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้ได้ในช่วงครึ่งแรกเดือนธันวาคม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตลอดช่วงและมีก าลังแรงเป็นระยะ ๆ   

 - สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)  
ได้น าเรียนที่ประชุมว่ามีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 2 ประเด็นที่ คือ 1) ปีที่ผ่านมาฝนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเพ่ิมมากขึ น
ประมาณ 20 % ในปีหน้าแนวโน้มยังไม่ชัดเจน  เนื่องจากมหาสมุทรอินเดียเริ่มเปลี่ยนแปลง ซึ่งที่ผ่านมา -0.03 
ปัจจุบันเป็น -0.05 ปริมาณน  าที่เข้าในฝั่งตกในเขื่อนรัชชประภาปีหน้าจะอยู่ในเกณฑ์ เฉลี่ยอีกครั ง 
2) ปริมาณน  าในเขื่อนศรีนครินทร์ปีนี ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีปริมาณน  าเฉลี่ยประมาณ 4,740 ล้านลูกบาศก์เมตร  
เพราะได้ส่งน  ามาช่วยในภาคกลาง ท าให้ปัจจุบันมีปริมาณน  าเพียง 3,585 ล้านลูกบาศก์เมตร  และ
น  าต้นทุนที่สะสมไว้ค่อนข้างน้อย  อีกส่วนที่ต้องระวังคือเขื่อนบางลานซึ่งมีน  าใช้การได้เพียง 11 %  ปัจจุบันมี
ปริมาณน  า 526 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่อนข้างน้อย 

 -  กรมชลประทานน าเรียนที่ประชุมว่า  สภาพน  าในอ่างเก็บน  าขนาดใหญ่และ
ขนาดกลาง มีปริมาณน  าในอ่างเก็บน  า 54,254 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 72 (ปริมาณน  าใช้การได้ 
30,434 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 59)  มากกว่าปี 2558 อ่างเก็บน  าขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถ
สนับสนุนน  าเพ่ือการเกษตรฤดูแล้ง ปี 2559/2560 จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน  าล าตะคอง  อ่างเก็บน  า
ล าพระเพลิง อ่างเก็บน  ามูลบน และอ่างเก็บน  าล าแชะ อ่างเก็บน  าปราณบุรี และอ่างเก็บน  าขนาดใหญ่ที่
ไม่สนับสนุนน  าเพ่ือการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2559/2560 จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน  าล านางรอง 
ลุ่มน  าแมก่ลอง จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน  าศรีนครินทร์ และ อ่างเก็บน  าวชิราลงกรณ อ่างเก็บน  าแก่ง
กระจาน และอ่างเก็บน  าบางลาง การเตรียมความพร้อมเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง ปี 2559/2560  มี 
5 มาตรการ ดังนี  1) ส่งเสริมความรู้เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง 2) จัดท าแผนชุมชนเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบจากภัยแล้ง 3) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น  า 4) เพ่ิมปริมาณน  าต้นทุน 5) ฟ้ืนฟูและพัฒนาพื นที่
เกษตรประสบภัย  ส่วนสถานการณ์น  าท่วมในพื นที่ภาคใต้ ได้ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบ
ป้องกันน  าท่วม ประกอบด้วย (1) ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบชลประทาน อาคาร ระบบส่งน  า 
ระบบระบายน  า คันกั นน  า (2) เตรียมพร้อม เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน  า เครื่องผลักดันน  า ให้สามารถ
ช่วยเหลือได้ทันที่เมื่อเกิดปัญหาน  าท่วม (3) ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบป้องกันน  าท่วมของ
หน่วยงานอื่น 

/- กรมชลประทาน... 
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 - กรมชลประทานได้ชี แจงเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของอ่างเก็บน  าที่ไม่สามารถส่งน  าใน
พื นที่การเกษตรได้นั น  กรมชลประทานมีคณะท างาน JMC ในพื นที่เป็นผู้บริหารดูแล  โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานได้มีการประชุมชี แจงให้ประชาชนในพื นที่ได้รับทราบถึงปัญหา พร้อมทั ง ให้ความ
ช่วยเหลือโดยการจ้างแรงงานเกษตรกรในพื นที่มาด าเนินการแทนการท าข้าวนาปรัง ซึ่งกรมชลประทาน
มีงบการจ้างงานเพ่ือการซ่อมแซมหรืองานบ ารุงรักษาอ่างเก็บน  าในพื นที่ชลประทานอยู่  ส่วนเรื่องการจัดหา
แหล่งน  าในเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบที่ยังไม่มีน  าต้นทุนจ านวน 17  แห่ง จะด าเนินการให้แล้วเสร็จทั งหมด
ในปี 2560 ในส่วนพื นที่นอกเขตชลประทาน กรมชลประทานจะไปด าเนินการก่อสร้างระบบส่งน  ากระจายน  า
ซึ่งอยู่ในแผนงบประมาณปี 2560 จ านวน 108 แห่ง จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน  

 - รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี แจงเพ่ิมเติมว่า ในปี 2560 กรมชลประทาน 
มีแผนด าเนินงาน จ านวน  197 โครงการ เป็นโครงการแหล่งน  า จ านวน  80 โครงการ ส่วนที่เหลือเป็น
โครงการระบบกระจายน  าในพื นที่เกษตร ประกอบด้วยพื นที่เกษตรแปลงใหญ่หรือพื นที่ที่มีปัญหา หลังจาก
ได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรี กรมชลประทานมีความพร้อมในการด าเนินงานอีกประมาณ 600 กว่า
โครงการ  ที่ผ่านมา ปี 2558-2559  การด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นการจัดหาแหล่งกับเก็บน  า ท าแก้มลิง และ
อ่างเก็บน  ามากกว่าการท าระบบกระจายน  า ดังนั น ในปี 2560 จะด าเนินการก่อสร้างระบบกระจายน  าจ านวน 
108 โครงการ และมีโครงการที่มีศักยภาพและความพร้อมที่สามารถจะด าเนินการจัดท าระบบกระจายน  าทั ง
ในและนอกเขตแหล่งชลประทานได้อีกประมาณ 600 กว่าแห่ง แต่ไม่มีงบประมาณ   

 ประธานให้ข้อเสนอแนะและสั่งการ ดังนี  
 1. การน าเสนอสถานการณ์ฝน สถานการณ์น  าและการคาดการณ์สถานการณ์น  า 
ควรมีรูปแบบการน าเสนอใหม่พร้อมทั งมีข้อเสนอแนะ เหมือนข่าวกรองยุทธศาสตร์ว่าจะต้องเตรียมการ
อย่างไรบ้าง และชี เป้าเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการได้ถูกต้อง และตรงจุด 
 2. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไป
ด าเนินการชี แจงและสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลกระทบในพื นที่ที่ไม่สามารถสนับสนุนน  า
เพ่ือการเกษตรและการเพาะปลูกข้าวนาปรังได้ในช่วงฤดูแล้งให้ชัดเจนตั งแต่วันนี  
 4. แผนเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง ปี 2559/2560 ทั ง 5 มาตรการ
ของกรมชลประทานจะต้องชี แจงได้ว่า ในพื นที่ที่ด าเนินการจะต้องเป็นรูปธรรม ผลสัมฤทธิ์ต้องชัดเจน 
เพ่ือที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีต่อไปได้ 
 5. โครงการระบบกระจายน  า หากมีพื นที่ใดที่มีศักยภาพและมีความพร้อมใน
การด าเนินการจัดท าระบบกระจายน  า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการภายในปี 2560 

มติที่ประชุม 1. รับทราบและให้หน่วยงานปรับปรุงการน าเสนอสถานการณ์ฝน สถานการณ์น  า การคาดการณ์
สถานการณ์น  า ควรมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยงานได้เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่
จะเกิดขึ นว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง และชี เป้าเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ด าเนินการได้ถูกต้อง 

2. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปด าเนินการชี แจง
และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลกระทบในพื นที่ที่ไม่สามารถสนับสนุนน  า
เพ่ือการเกษตรและการเพาะปลูกข้าวนาปรังได้ในช่วงฤดูแล้งให้ชัดเจน 

/วาระท่ี ๓.2... 
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วาระท่ี ๓.2 ผลการด้าเนินงานการพัฒนาด้านทรัพยากรน ้า  
 3.2.1 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ปี 2558-2559 
  ฝ่ายเลขานุการ กนช. ได้น าเรียนที่ประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานโครงการทั ง 
12 กิจกรรมภายใต้ตามแผนยุทธ์ศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  าปี 2558-2559 ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 11 หน่วยงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  ส่วนผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผน
บริหารจัดการทรัพยากรน  าตั งแต่ปี 2558-2559 (งบปกติตาม พ.ร.บ. งบกลาง และงบเงินกู้) รวมทั งสิ น 
135,093 ล้านบาท คิดเป็น 71.7% 

มติที่ประชุม  รับทราบความก้าวหน้า 

 3.2.2  โครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งน ้า ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 16 
พฤษภาคม 2559 
 ฝ่ายเลขานุการ กนช. ได้น าเรียนในที่ประชุมทราบถึงผลการด าเนินโครงการบูรณาการ
การขุดลอกแหล่งน  า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ที่เห็นชอบในหลักการให้
ด าเนินงานโครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งน  า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน  าในฤดูฝนและเก็บน  าไว้ใช้
ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภคและเกษตร โดยให้กระทรวงกลาโหมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นหน่วยงานด าเนินงานโครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งน  า  จ านวน 1,267 รายการ โดย
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น จ านวน 1,513,432,000บาท  ปรากฏว่า กระทรวงกลาโหม โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองทัพบก ได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนเรียบร้อยแล้ว  ส่วนกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ด าเนินการ
ไปแล้วร้อยละ 41  รวมผลการด าเนินงานทั ง 3 หน่วยงาน ร้อยละ 95.57  

  ประธานให้ข้อเสนอแนะและสั่งการว่า  วัตถุประสงค์ของโครงการขุดลอกแหล่งน  า
ที่ด าเนินการในปี 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน  าในฤดูฝนและเก็บน  าไว้ใช้ประโยชน์ ในการ
อุปโภค บริโภคและเกษตร เป็นเพียงระยะที่ 1 ดังนั นในปี 2560 ควรมีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานว่า  
ผลสัมฤทธิ ์ของโครงการ  ใครคือผู้ได้รับผลประโยชน์ มีจ านวนเท่าไร อยู่ตรงพื นที่ใด และพื นที่ที่ไม่
สามารถด าเนินการขุดลอกได้ และมีวิธีอื่นมาด าเนินการแทนได้หรือไม่ หากไม่มีแหล่งน  าธรรมชาติ 
สามารถขุดน  าบาดาลหรือท าที่เก็บน  าขนาดเล็กแทนในระยะสั นได้หรือไม่ ด าเนินการเสร็จส่งมอบให้
ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง 

มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพร้อมทั งรายงานผลสัมฤทธิ์
ของโครงการว่า ในปี 2560 ใครคือผู้ได้รับผลประโยชน์ เป็นจ านวนเท่าไร  อยู่ตรงพื นที่ใด  
พื นที่ที่ไม่สามารถด าเนินการขุดลอกได้มีวิธีอ่ืนมาด าเนินการแทนได้หรือไม่ ถ้าไม่มีแหล่งน  า
ธรรมชาติ สามารถขุดน  าบาดาลหรือท าที่เก็บน  าขนาดเล็กแทนในระยะสั น ด าเนินการเสร็จแล้ว
ส่งมอบให้ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง 

วาระท่ี ๓.3 รายงานความก้าวหน้าตามมติ กนช. เรื่องสืบเนื่อง  
 ฝ่ายเลขานุการ กนช.เรียนที่ประชุมว่า ตามมติ กนข.ครั งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2559 ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปด าเนินการตามมติ นั น  ขอให้ GISTDA กรมป่าไม้  กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  สสนก. และกรมชลประทาน  รายงานความก้าวหน้าตามมติ  

/3.3.1 การเชื่อมโยง... 



- ๑๐ - 
 

ประชุม กนช. 4/2559 เมื่อวันพุธท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559   

 3.3.1 การเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งน ้า (มติ กนช. ครั งท่ี 3/2559) (GISTDA) 
 ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิอากาศสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
(GISTDA) ได้รายงานตามที่มติ กนช.ให้ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งน  าโดยการจ าแนกเป็นรายจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่ง GISTDA ได้น้อมน าวิธีการและเครื่องมือเพื่อ
การบริหารจัดการน  าตามแนวพระราชด าริจ านวนทั งหมด 12 กลุ่ม คือ 1. ฝนหลวง 2. ป่าไม้  3. ฝายต้นน  า 
4. หญ้าแฝก 5. อ่างเก็บน  า 6. เขื่อน  7. ทฤษฎีใหม่ 8. แก้มลิง 9. คันกั นน  า 10. ทางน  าผ่าน 11. กังหันชัยพัฒนา 
12. ป่าชายเลน  และคัดเลือกจ านวน ๖ กลุ่ม ที่มีความพร้อมของข้อมูลสูงมาท าการวิเคราะห์ให้เห็นแนวทาง 
การบริหารจัดการน  าตามแนวพระราชด าริในเบื องต้น คือ ๑) กลุ่มที่ 2 ป่าไม้  ๒) กลุ่มที่ 3 ฝายต้นน  า  
๓)  กลุ่มที่ 5 อ่างเก็บน  า  ๔) กลุ่มที่ 6 เขื่อน  ๕) กลุ่มที่ 8 แก้มลิง  ๖) กลุ่มที่ 9 คั นกั นน  า  และน ามา
เปรียบเทียบแนวคิดและความสอดคล้องเชิงจ านวนของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า และพื นที่เป้าหมายในการพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการน  าตามแนวพระราชด าริจากการ
วิเคราะห์เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการน  าแห่งชาติ รวมถึงผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีน าระบบบูรณาการฯ น าไปใช้เพ่ือเป็น
แนวทางในการพิจารณาและตรวจสอบ โครงการและงบประมาณด้านการบริหารจัดการน  าที่มีสอดคล้องกับ
ลักษณะเชิงพื นที่และความต้องการน  าในพื นที่ตามความเหมาะสม ทั งนี  ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการฯ 
ส านักงบประมาณ ฯลฯ สนับสนุนข้อมูลแผนงานโครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่ปัจจุบันและแผนงานใน
อนาคตพร้อมข้อมูลเชิงต าแหน่ง ให้กับ GISTDA เพ่ือน าเข้าสู่ระบบฯ ต่อไป 

  ประธานได้เสนอแนะและสั่งการว่า ขอให้ GISTDA กับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  า
และการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก)  ร่วมกันบริหารจัดการเชื่อมโยงข้อมูล โดยการชี เป้าต่าง ๆ ต้อง
สอดคล้องซึ่งกันและกัน ตั งแต่กรมอุตุนิยมวิทยา สสนก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องไม่มีความขัดแย้งกัน 
ต้องดูให้ครบตั งแต่ราษฎร รัฐ ร่วมใจ ร่วมถึงองค์กรและสถาบันต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
และตรวจสอบโครงการและงบประมาณด้านการบริหารจัดการน  าที่มีสอดคล้องกับลักษณะเชิงพื นที่และ
ความต้องการน  าในพื นที่ตามความเหมาะสม 

มติที่ประชุม รับทราบตามที่ GISTDA เสนอ และให้ GISTDA และ สสนก ด าเนินการร่วมกันในการชี เป้าต่าง ๆ 
ข้อมูลต้องให้สอดคล้องซึ่งกันและกัน จะต้องไม่มีความขัดแย้งกัน 

 3.3.2 การฟื้นฟูป่าต้นน ้าจังหวัดน่าน (เขาหัวโล้น) (มติ กนช. ครั งท่ี 3/2559)  
  - กรมป่าไม้   ได้ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมพื นที่ป่าไม้ให้เป็นร้อยละ 40 ของพื นที่ประเทศ 
โดยมีแผนการด าเนินการป้องกันพื นที่ป่า แก้ไขปัญหาชุมชนในพื นที่ป่า (ป่าสงวนแห่งชาติ/ป่าอนุรักษ์) 
ส่งเสริมพื นที่สีเขียวในชุมชนเมือง/ชุมชนชนบท สร้างเครือข่าย/การมีส่วนร่วม และเพ่ิมพื นที่ป่าโดยการ
ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยการจัดท าโครงการปลูกป่า
ในพื นที่ป่าเสื่อมโทรม ป่าเศรษฐกิจชุมชน สร้างป่าสร้างรายได้ ส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจ เมื่อกรมป่าไม้
ด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ครบระยะเวลา 20 ปี สามารถเพ่ิมพื นที่ป่าไม้ได้ 
14.02 ล้านไร่ และป่าไม้สามารถกักเก็บน  าได้ 9,643,516,800 ลูกบาศก์เมตร (687.84 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่) 

/-  กรมอุทยานแห่งชาติ... 
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  - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ก าหนดจะด าเนินงานตามแผนโครงการ
บริหารจัดการป่าต้นน  าเสื่อมสภาพบนพื นที่สูงชัน  รวม 10 แห่ง คือ  1) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน 
2) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 3) อุทยานแห่งชาติแม่จริม 4) อุทยานแห่งชาติศรีน่าน 5) อุทยานแห่งชาติ
ล าน  าน่าน 6) อุทยานแห่งชาติถ  าสะเกิน  7) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง 8) อุทยานแห่งชาติขุนสถาน 
9) อุทยานแห่งชาตินันทบุรี 10) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า  ซึ่งกระจายอยู่เป็นผืนใหญ่ตามขอบ ๆ เขตแดน
ของจังหวัดคิดเป็นพื นที่ประมาณ  36.43% ของพื นที่จังหวัด โดยมีระยะเวลาด าเนินการ 20 ปี (2559–
2579) ในปี 2559 เริ่มด าเนินการเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการส ารวจพื นที่ชี เป้า  เดินส ารวจในสนาม 
(Ground Check) การเตรียมแผนงานโครงการประกอบการของบประมาณ  การสร้างความเข้าใจกับชุมชน 
การจัดการประชุมชี แจงเจ้าหน้าที่และประชาชน  

  - สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก) 
รายงานความก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ ครั งที่ 3/2559 ว่าได้ด าเนินร่วมกับ
ผู้น าชุมชน ทั งบ้านดงผาปูนและบ้านนาบง  เพื่อด าเนินการฟื้นฟูเขาหัวโล้น รวม 3,200 ไร่ ตาม
แผนปี 2560-2561 ร่วมกับรัฐและเอกชน เป็นการฟ้ืนฟูป่าต้นน  า แหล่งน  าและสร้างระบบส ารองน  า 
ส่วนการศึกษาพัฒนาพื นที่ต้นแบบแก้ปัญหาระบบน  าส าหรับไร่อ้อย อยู่ระหว่างศึกษาเปรียบเทียบข้อมูล
ผลผลิตระหว่างแปลงที่มีระบบและไม่มีระบบ ปัจจุบันร่วมกับเอกชน ที่ต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างฟื้นฟูและพัฒนาโครงสร้างแหล่งน  าธรรมชาติเ พื่อเพิ่มน  าต้นทุน 
และในปี 2560 จะเริ่มด าเนินงานสร้างระบบเติมน  าใต้ดินส าหรับไร่อ้อย 

  ประธานให้ข้อเสนอแนะว่า  ควรมีการเขียนแผนแม่บทในการด าเนินงานให้ชัดเจน 
ว่าระยะที่ 1 ด าเนินการอะไรบ้าง และระยะที่ 2 จะด าเนินการต่ออย่างไร เพราะจะได้น าไปประกอบในการ
พิจารณางบประมาณในระยะต่อ ๆ ไป ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลจะต้องมีการควบคุมให้รัดกุม 

มติที่ประชุม   รับทราบและขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) จัดท าแผนแม่บทในการด าเนินงานแต่ละระยะให้ชัดเจน 

 3.3.3 รายงานสถานภาพความก้าวหน้าการขอใช้พื นที่ส้าหรับโครงการพัฒนาแหล่งน ้า
จ้านวน 5 กลุ่มโครงการ (มติ กนช.ครั งท่ี 3/2559) 
 กรมชลประทานรายงานว่า ตามที่กรมชลประทานได้ติดตามเร่งรัดประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ ครั งที่ 2/2559 และ ครั งที่ 
3/2559 อย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีโครงการที่มีความจ าเป็นต้องขอความร่วมมือจากกรมป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีอยู่ 5 กลุ่มโครงการ คือ  กลุ่มที่ 1 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 9 โครงการ  กลุ่มที่ 2 โครงการก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณแล้ว 5 โครงการ 
กลุ่มที่ 3 โครงการที่ยื่นขอใช้พื นที่แล้ว 3 โครงการ กลุ่มที่ 4  โครงการที่อยู่ระหว่างพิจารณารายงาน 
EIA/IEE 6 โครงการ  กลุ่มที่ 5  โครงการรออนุญาตเข้าศึกษาวิจัยในพื นที่ป่าไม้ เพ่ือประกอบการท า 
EIA/IEE ซึ่งกรมชลประทานได้ด าเนินการประสานติดตามและขอทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานการขอ
ใช้พื นที่ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ ครั งที่ 3/2559 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั งรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ คือ 1) กลุ่มโครงการที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด 

/คือ การขออนุญาต... 
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คือ การขออนุญาตเข้าศึกษาวิจัย กรมป่าไม้อนุญาตให้เข้าศึกษาวิจัยแล้ว 3 โครงการ  อุทยานแห่งชาติฯ 
อนุญาตให้เข้าศึกษาวิจัยแล้ว 4 โครงการ   2) กลุ่มโครงการขอใช้พื นที่ (กลุ่ม 1–3) ได้รับอนุญาตให้ใช้พื นที่
ป่าสงวนฯ 2 โครงการ ยังไม่ได้รับอนุญาตแต่มีความก้าวหน้าในขั นตอนการพิจารณา ได้แก่ คณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติเห็นชอบให้ใช้พื นที่ 4 โครงการ ซ่ึงอยู่ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เห็นชอบและเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าและให้เร่งรัดการด าเนินการการขอใช้พื นที่ทั ง 5 กลุ่มโครงการ 
โดยเฉพาะโครงการพระราชด าริและโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
ก่อสร้างแล้ว  

วาระท่ี  3.4  แนวทางการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่าง  
 ฝ่ายเลขานุการ กนช. น าเรียนที่ประชุมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทาน
ได้ด าเนินการศึกษาหาแนวทางในการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน  าเจ้าพระยาตอนล่าง และได้เสนอแนวทางการ
บรรเทาอุทกภัยให้คณะรัฐมนตรีทราบ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 แล้ว ขอให้กรมชลประทานน าเสนอ
ในรายละเอียด  
 กรมชลประทานน าเสนอแนวทางการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน  าเจ้าพระยาตอนล่าง  โดย
แบ่งเป็น 2 ฝั่ง ในการการระบายน  าฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหา
อุทกภัยในลุ่มน  าเจ้าพระยาตอนล่าง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และอยู่ในขั นตอนหารือร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการขออนุมัติในหลักการการด าเนินการ ดังนี  
 - เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง ประกอบด้วย 7 แผนงาน 
  1)  ปรับปรุงขยายระบบชลประทานเดิมเพ่ือเพ่ิมการระบายน  าให้ได้ 2 เท่าจากเดิม 
210 เป็น 400 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (กรมชลประทาน/กรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท) 
  2)  ก่อสร้างคลองระบายน  าหลากสายใหม่ (บางบาล-บางไทร) ขนาด 1,200 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที และอาคารประกอบ เพ่ือแก้ปัญหาคอขวดบริเวณอ าเภอพระนครศรีอยุธยา (กรมชลประทาน) 
  3)  ขุดลอกและปรับปรุงแม่น  าเจ้าพระยาเพ่ือให้ร่องน  าหลักของแม่น  าเจ้าพระยารับได้ 
2,500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (กรมเจ้าท่า) 
  4)  บริหารจัดการพื นที่นอกคันกั นน  า เพ่ือให้รับน  าหลากสูงสุด 2,800 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
(กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
  5)  ปรับปรุงคลองชัยนาท-ป่าสักเดิมให้ระบายน  าได้เพ่ิมขึ น 4 เท่า (กรมชลประทาน) 
  6)  จัดหาพื นที่รับน  านองเพ่ือรองรับน  าหลากกรณีวิกฤตบริเวณจังหวัดลพบุรี/จังหวัด
พระนครศรอียุธยา (กรมชลประทาน) 
  7)  ก่อสร้างทางระบายน  าควบคู่ถนนทางหลวงวงแหวนรอบที่ 3 (กรมชลประทาน/กรมทางหลวง) 

 - เจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง : ประกอบด้วย 2 แผนงาน 
  1)  เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน  าในแม่น  าท่าจีน (กรมเจ้าท่า) 
  2)  ปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานเดิม เพ่ือเพ่ิมการระบายน  า (กรมชลประทาน/
กรุงเทพมหานคร) 

/กรมชลประทาน... 



- ๑๓ - 
 

ประชุม กนช. 4/2559 เมื่อวันพุธท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559   

 กรมชลประทานน าแนวทางการบรรเทาอุทกภัยในพื นที่เจ้าพระยาตอนล่างเสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ไปศึกษาทบทวนเพ่ือบูรณาการแผนงานให้เป็น
ทิศทางเดียวกัน เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบพื นที่นอกคันกั นน  าและคนบุกรุกเขตคลอง ซึ่งต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้แนวทางการด าเนินงาน เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมกัน กรมชลประทาน
จึงเสนอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการแผนงาน 

 ประธานกล่าวเพ่ิมเติมว่า  โครงการดังกล่าวมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ เพราะเป็น
โครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื นที่ได้  ดังนั นการด าเนินการจะต้องได้รับการอนุมัติในหลักการ
ก่อนการด าเนินงาน และโครงการจะต้องไม่อยู่ในพื นท่ีที่มีปัญหา 

มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบตามที่กรมชลประทานเสนอให้ฝ ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน  าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการแผนงาน โดยการด าเนินการต้อง
ได้รับความเห็นชอบก่อน  ถ้าด าเนินการโครงการขนาดใหญ่ ๆ ไม่ได้ ก็ปรับเป็นโครงการย่อย ๆ 
เพ่ือจะได้ด าเนินการในส่วนที่ท าได้ก่อน 

วาระท่ี  3.5  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA2017 International Conference on Water 
Management and Climate Change Towards Asia's Water-Energy-Food Nexus 

 ฝายเลขานุการ กนช. น าเรียนที่ประชุมว่า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้เชิญกรมทรัพยากรน  าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติและเป็นหน่วยงานหลักใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน  าของประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัยและต่อยอดงานวิจัยจากเครือข่ายวิชาการการจัดการน  า ภัยพิบัติ 
และการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ทีม่ีผลกระทบต่อการบริหารจัดการน  าและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของนักวิชาการทั่วโลก ซึ่งมีผลการศึกษามากมายที่สามารถน ามา
แลกเปลี่ยนกันในเวทีระดับชาติ นานาชาติและระดับโลก คาดว่าจะมีบทความทางวิชาการจากทั งใน
ประเทศและต่างประเทศมาน าเสนอในการประชุมครั งนี  ประมาณ 50-60 บทความ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานทั งในและต่างประเทศ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษาภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนที่สนใจ ประมาณ 
300 คน จึงเสนอให้ทราบการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA2017 International Conference 
on Water Management and Climate Change Towards Asia's Water-Energy-Food Nexus 
ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  าภายใต้
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะอาเซียน 

 ประธานให้ข้อเสนอแนะว่า ต้องน าความรู้ที่ได้จากการประชุมมาผลักดันให้ประเทศไทย
สามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  พร้อมทั งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติที่สามารถมาเรียนรู้และน าไปปฏิบัติได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบและให้น าความรู้ที่ได้จากการประชุมมาผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
พร้อมทั งเป็นศูนยก์ลางการปฏิบัติด้วย 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี  4.1  โครงการเพิ่มน ้าต้นทุนเขื่อนภูมิพล   
 ฝ่ายเลขานุการ กนช.น าเรียนที่ประชุมว่าโครงการเพ่ิมน  าต้นทุนเขื่อนภูมิพลเป็นมติ
คณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ ครั งที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 เห็นชอบในหลักการ
ให้กรมชลประทานเร่งรัดศึกษาโครงการเพ่ิมน  าต้นทุนเขื่อนภูมิพล ขอให้กรมชลประทานรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 กรมชลประทานได้รายงานผลการด าเนินการตามมติว่า ได้เริ่มด าเนินการศึกษาแล้วเมื่อวันที่ 
21 กันยายน 2559 มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 540 วัน สิ นสุดการปฏิบัติงานในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561  
และได้ปรับแผนการด าเนินงานซึ่งคาดว่าจะด าเนินการศึกษาโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 แต่มี
ข้อจ ากัดระหว่างศึกษาคือ การขออนุญาตเข้าศึกษาวิจัยในพื นที่อุทยานแห่งชาติ พื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
และการขอใช้พื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน  าชั น 1 รวมถึงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้ามายังเขื่อนภูมิพลซึ่งด าเนินการ
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรีกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 จึงมีมติให้มีการแต่งตั งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมน  าต้นทุนเขื่อนภูมิพล ให้มีองค์ประกอบคณะกรรมการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสามารถตัดสินใจร่วมกันได้ทันทีหากเกิดปัญหาหรืออุปสรรค เพ่ือให้สามารถพัฒนาโครงการได้รวดเร็ว 

 ประธานสั่งการให้กรมชลประทานเร่งรัดด าเนินการศึกษาโครงการ  หากได้ข้อสรุปแล้วให้
รีบด าเนินการน าไปบรรจุในแผนแม่บท  

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมโครงการเพิ่มน  าต้นทุนให้ เขื่อนภูมิพลของ
กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเห็นชอบให้ตั งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มน  าต้นทุนเขื่อนภูมิพล  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย
กรมชลประทานเป็นเจ้าภาพหลักด าเนินการตั งแต่ขั นตอนการศึกษาจนถึงการพิจารณา
ตัดสินใจในการด าเนินโครงการ  

วาระท่ี 4.2 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในลุ่มน ้าและแผนปฏิบัติการ ปี 2561 
 ฝ่ายเลขานุการ กนช.น าเรียนที่ประชุมว่า การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าในลุ่มน  าและแผนปฏิบัติการ ปี 2561 มีกลไกในการจัดท าแผนปฏิบัติการที่มาจากระดับลุ่มน  า
ทั ง ๒๕ ลุ่มน  าให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  าตามศักยภาพ 
ข้อจ ากัด การยอมรับของพื นที่และความจ าเป็นเร่งด่วน  โดยด าเนินการจัดท าแผนตามขั นตอน  สรุปแผนรวมได้
ทั งสิ นจ านวน 75,003 โครงการ งบประมาณทั งสิ น จ านวน 257,530.1935 ล้านบาท ตามรายยุทธศาสตร์คือ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค จ านวน 5,727 โครงการ งบประมาณ 22,563.5420 ล้านบาท  
ยุทธศาสตร์ที่  2 การสร้างความมั่นคงน  าภาคการผลิต  จ านวน 58 ,800 โครงการ งบประมาณ 
139,261.9770 ล้านบาท  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย จ านวน 1,313 โครงการ  
งบประมาณ 84,150.3733 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน  า จ านวน 182 โครงการ  
งบประมาณ 7,947.2325 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรมและ
ป้องกันการพังทลายของดิน จ านวน 391 โครงการ  งบประมาณ 627.2464 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการ จ านวน 8,590 โครงการ  งบประมาณ 2,979.8224 ล้านบาท  จึงขอความเห็นชอบ
และมอบหมาย ดังนี  

/1. เห็นชอบ... 
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  1. เห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  าในลุ่มน  าและ
แผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑ ทั ง ๒๕ ลุ่มน  า    
  2.  มอบให้หน่วยงานเกี่ยวข้องน าแผนดังกล่าวทั ง ๒๕ ลุ่มน  า พิจารณาเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี 
โดยให้พิจารณาจัดล าดับความส าคัญโครงการ ดังนี  
   ๒.๑  โครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของพื นที่ เป็นล าดับต้น  

๒.๒  โครงการตามเป้าหมายที่ก าหนดในยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า 

๒.๓  กรณีในพื นที่ลุ่มน  ามีปัญหารุนแรงให้หน่วยงานร่วมพิจารณาในลักษณะ
บูรณาการเชิงพื นที่ Area approach เช่น การบรรเทาปัญหาน  าท่วมใน
ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อให้โครงการมีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน 

 ประธานให้ข้อเสนอแนะและสั่งการว่า  การวางแผนจะต้องบริหารจัดการในภาพรวมของ
คณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ แผนงานของหน่วยงานต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าและสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับแต่ละปีด้วย และขอให้กระทรวงมหาดไทยไป
ด าเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในท้องถิ่นรับผิดชอบในการบริหารจัดการต่อไป 

  มติที่ประชุม  
  1. เห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  าในลุ่มน  าและ
แผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑ ทั ง ๒๕ ลุ่มน  า  
  2. มอบหมายให้กรมทรัพยากรน  าในฐานะเจ้าภาพหลักประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน  าในลุ่มน  าและแผนปฏิบัติการในภาพรวมสอดคล้องเชื่อมโยงให้แล้ว
เสร็จตามก าหนด และสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในปีที่ผ่านมา  
  3. ให้กระทรวงมหาดไทยน าเรื่องการบริหารจัดการน  าในพื นที่ไปด าเนินการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือรับผิดชอบการบริหารจัดการน  าต่อไป 

วาระท่ี  4.3  การปรับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า (พ.ศ.2558 -2569) 
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง 

 ฝ่ายเลขานุการ กนช.น าเรียนที่ประชุมว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติจัดท าร่างกรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตั งแต่ปี ๒๕๖๐–๒๕๗๙ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
ก าหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศสู่ ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  าได้ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนการ
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการทั ง ๖ ยุทธศาสตร์ ในระยะเวลา ๑๒ ปี 
คือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙ โดยเป้าหมายก าหนดจากสถานการณ์ปัญหาและศักยภาพในพื นที่ลุ่มน  าและ
ทิศทางการพัฒนาประเทศในขณะนั น เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  าตอบสนองและ
เชื่อมโยงสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs)  และเป้าหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น Thailand 4.0 เกิดการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้   จึงได้ทบทวน ปรับปรุง ขยายเพิ่มเติมทิศทางเป้าหมายใน
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  าจากปี ๒๕๕๘-๒๕๖๙  เป็นปี  ๒๕๕๘-๒๕๗๙ เพ่ือให้มี

/ทิศทาง... 
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ทิศทางเป้าหมายการบริหารจัดการทรัพยากรน  าสอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ๒๐ปี 
และเป้าหมายอ่ืน ๆ  โดยมีประเด็นที่ควรพิจารณาในการทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์  จึงขอความเห็นชอบ
ในหลักการเพ่ือปรับปรุง  ขยายเพ่ิมเติมทิศทางเป้าหมายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน  าจากปี ๒๕๕๘-2569 
เป็นปี 2558-2579  และมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า 20 ปี ไปด าเนินการปรับแผนยุทธศาสตร์ ดังนี   1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 6 
กรมทรัพยากรน  า  2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 กรมชลประทาน  3) ยุทธศาสตร์ที่ 4  
กรมควบคุมมลพิษ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 5 กรมป่าไม้ แล้วจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน  า
แห่งชาติ เพ่ือวิเคราะห์สรุปรวบรวมเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบในหลักการปรับปรุง ขยายเพิ่มเติมทิศทางเป้าหมายยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการน  าจากปี ๒๕๕๘-2569 เป็นปี 2558-2579   

2. มอบหมายหน่วยงานให้รับผิดชอบแต่ละยุทธศาสตร์ไปด าเนินการปรับแผนยุทธศาสตร์ 
ดังนี  1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 6 มอบกรมทรัพยากรน  า 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3 
มอบกรมชลประทาน  3) ยุทธศาสตร์ที่ 4  มอบกรมควบคุมมลพิษ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
มอบกรมป่าไม้  ด าเนินการแล้วจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน  า
แห่งชาติเพ่ือวิเคราะห์สรุปรวบรวมเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติพิจารณาต่อไป  

วาระท่ี 4.4 โครงการพัฒนาอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ 
 ฝ่ายเลขานุการ กนช.น าเรียนที่ประชุมว่า กรมชลประทานได้เสนอเรื่องโครงการพัฒนา
อ่างเก็บน  าขนาดใหญ่เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
นครศรีธรรมราชและโครงการอ่างเก็บน  ายางนาดี จังหวัดชัยภูมิ และบ้านละหานค่าย ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  ขอเชิญกรมชลประทานน าเสนอ 
 4.4.1 โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 กรมชลประทานน าเสนอว่า โครงการวังหีบซึ่งเป็นโครงการอันเนื ่องมาจาก
พระราชด าริ ตั  งอยู ่ที ่ต าบลนาเสนหลวง อ า เภอทุ่ง สง  จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือช่วยเหลือพื นที่
เพาะปลูกในอ าเภอทุ่งสงตามที่ราษฎรร้องขอ และได้ด าเนินการจัดท าวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA 
เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) และมติเห็นชอบต่อรายงาน EIA เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
2559 โครงการวังหีบเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง หัวงานเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวสูง 70 เมตร 
ยาว 420.50 เมตร มีความจุอ่างเก็บน  าที่ระดับเก็บกักน  าปกติ 20.10 ล้านลูกบาศก์เมตร พื นที่รับประโยชน์
ด้านเกษตรกรรม จ านวน 13,014 ไร่ และพื นที่ได้รับประโยชน์ด้านอุปโภค-บริโภคครอบคลุมพื นที่ 20 
หมู่บ้าน ใน 3 ต าบลของอ าเภอทุ่งสง สามารถจัดสรรน  าเพ่ือการประปาปีละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการ
อุปโภคบริโภคปีละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อรักษาระบบนิเวศปีละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร  ความ
ต้องการใช้น  าเพิ่มขึ น ประมาณ 8.7 ล้านลูกบาศก์เมตร มีผลกระทบต่อประชาชน 73 ราย ค่าชดเชย
ประมาณ 210 ล้านบาท (19 รายที่ยังคัดค้าน) น  าท่วมพื นที่ป่า 118 ไร่ วงเงินการก่อสร้าง 2,349 ล้านบาท 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 6 ปี (2560–2565)  โดยปี 2560 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) 
จ านวน 25 ล้านบาท และปี 2561–2565 ใช้งบปกติของกรมชลประทาน  ทั งนี รวมถึงแผนป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 10 ปี วงเงิน 57 ล้านบาท  การวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ (ที่อัตราคิดลด

/ร้อยละ 8)... 
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ร้อยละ 8) สัดส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 1.03 อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
(EIRR) เท่ากับร้อยละ 8.22 ต้นทุนน  าต่อหน่วย 9.16 บาท/ลูกบาศก์เมตร จึงขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอเปิดโครงการ เนื่องจากมูลค่าโครงการ
มากกว่า 1,000 ล้านบาท และเป็นโครงการส าคัญที่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจของภาคใต้ เนื่องจากทุ่งสง
เป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ภาคใต้และอุตสาหกรรมยางพาราที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและให้กรมชลประทานด าเนินการปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ
ที่มอียู่ และน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป    

 4.4.2 โครงการอ่างเก็บน ้ายางนาดี จังหวัดชัยภูมิ และบ้านละหานค่าย ต้าบลโคกสะอาด 
อ้าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ   
 กรมชลประทานน าเสนอว่า เมื่อปี 2514 กรมชลประทานด าเนินการศึกษาความ
เหมาะสมโครงการน  าชีเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง แต่ประสบปัญหาต้องอพยพราษฎรถึง 3,500 ครัวเรือน 
จึงระงับโครงการไว้ก่อน  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระราชด าริความว่า“เขื่อนเก็บกักน  าล าน  าชีต้องอพยพราษฎรถึง 190,000 ไร่ ท าให้การแก้ไขปัญหา
เรื่องที่ดินกระท าได้ยากมาก ควรเลื่อนเขื่อนเก็บกักน  าล าน  าชีมาใต้ที่พิกัด 47 PQT 984-485 ซึ่งอ่างเก็บน  า
จะเล็กลงแต่ปัญหาเรื่องที่ดินมีน้อยสามารถก่อสร้างได้ และพิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน  า ฝายทดน  า
บริเวณต้นน  าล าน  าชีและตามล าน  าสาขา” ต่อมาเมื่อวันที่  8 เมษายน 2532 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้
กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาลุ่มน  าชีตอนบน (ประกอบด้วยเขื่อนชีบนและเขื่อน
ยางนาดี) ในปี 2535–2555 กรมชลประทานได้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและปรับแก้
รายงานจนผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(คชก.) และเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
เพ่ือน าความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียประกอบการขออนุมัติเปิดโครงการ  ซึ่งเห็นด้วยกับเขื่อนชีบนเพียง 
35% และเห็นด้วยกับยางนาดีถึง 99.5% จึงได้เร่งรัดเพ่ือพัฒนาโครงการอ่างเก็บน  ายางนาดี บ้านยางนาดี 
อ าเภอบ้านเขว้า/บ้านละหานค่าย อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 
หัวงานเป็นเขื่อนดิน มีความจุอ่างเก็บน  าที่ระดับเก็บกักน  าปกติ 70.21 ล้านลูกบาศก์เมตร  พื นที่
ชลประทาน 165,000 ไร่ ในจังหวัดชัยภูมิถึงจุดบรรจบล าน  าพองที่จังหวัดขอนแก่น และช่วยบรรเทา
อุทกภัยในลุ่มน  าชีตอนบน ซึ่งยังไม่มีแหล่งเก็บกักน  า  ผลกระทบที่ส าคัญคือสูญเสียพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
550 ไร่ และที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 14,180 ไร่  วงเงินงบประมาณโครงการทั งสิ น 2,940 ล้านบาท  
(ค่าก่อสร้าง/ค่าชดเชย/แผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม) สัดส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (B/C Ratio)  
เท่ากับ 1.09 อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) เท่ากับร้อยละ 13.00 ต้นทุนน  าต่อหน่วย 3.01 
บาท/ลูกบาศก์เมตร จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือขอเปิดโครงการ เนื่องจากมูลค่าโครงการมากกว่า 1,000 ล้านบาท และเป็นโครงการส าคัญที่
ช่วยเหลืออุทกภัยในลุ่มน  าชีตอนบน โดยเฉพาะเมืองชัยภูมิ เนื่องจากยังไม่มีแหล่งเก็บกักน  าในพื นที่ 
ต้องท าความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเยียวยาให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อน 

 นายปราโมทย์ ไม้กลัด ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะว่า กรมชลประทานควรท าความเข้าใจ
กับประชาชนในพื นท่ีที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย   

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้กรมชลประทานด าเนินโครงการอ่างเก็บน  ายางนาดี จังหวัดชัยภูมิ
และน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป และขอให้ชี แจงท าความเข้าใจ
กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการดังกล่าวให้ชัดเจน 

วาระท่ี  4.5  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื นที่ 6 ต้าบลของ
อ้าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี  

 ฝ่ายเลขานุการ กนช. น าเรียนที่ประชุมว่า ด้วยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
ได้ลงพื นที่จังหวัดลพบุรีเพ่ือติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน  าในพื นที่ 6 ต าบล ของอ าเภอท่าหลวง 
จังหวัดลพบุรี และมอบหมายให้กรมทรัพยากรน  า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน และ
จังหวัดลพบุรี ไปด าเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน  า ประกอบไปด้วย การพัฒนาพื นที่ท้ายอ่างป่าสัก
ให้เป็นสระขนาด 1 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมทั งท าระบบส่งน  าเข้าไปยังอ่างเก็บน  าสะพานสี่ ทะเลวังวัด 
ฝายบ้านเนินสวอง  อ่างห้วยน  าโจน อ่างเก็บน  าห้วยซับใต้ และป่าจ าปีสิรินธร พัฒนาบ่อบาดาลเพ่ือเป็น
แหล่งน  าเสริมในพื นที่ที่การส่งน  าเข้าไม่ถึง  เพื่อให้ระบบเกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ครบวงจรและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื นที่ ใช้งบประมาณทั งสิ น 427,188,000 บาท 
(สี่ร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยกรมทรัพยากรน  าเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณด าเนินการระบบสูบน  าและระบบกระจายน  าในพื นที่ และการพัฒนาบ่อบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน  า
เสริมในพื นที่ที่การส่งน  าเข้าไม่ถึง งบประมาณ 365,000,000 บาท อยู่ระหว่างการท าความตกลงกับ
ส านักงบประมาณในรายละเอียด และกรมชลประทาน ด าเนินการขุดลอกพื นที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 150 ไร่ 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณส ารองน  าใช้งบประมาณทั งสิ น 20,000,000 บาท อยู่ระหว่างเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมเติมในปี 2560 ส่วนการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน  าของอ่างเก็บน  าภายในพื นที่
โครงการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 33,740,000 บาท  และการพัฒนาแหล่งน  า
ในพื นที่ป่าจ าปีสิรินธรของจังหวัดลพบุรี 8,448,000 บาท รวมงบประมาณทั งสิ น 42,188,000 บาท 
จังหวัดลพบุรีได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จ านวน 42,188,000 บาท ทั งนี ได้เสนอส านักงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวด้วย 
ฝ่ายเลขานุการ กนช.เห็นว่าการด าเนินโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน  า
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความม่ันคงของน  าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม จึงเสนอคณะกรรมการ
ทรัพยากรน  าแห่งชาตใิห้ความเห็นชอบ ดังนี  
 1. เห็นชอบในหลักการให้จังหวัดลพบุรีด าเนินการในส่วนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าจ าปีสิรินธร โดย
ใช้งบประมาณทั งสิ น 8,448,000 บาท 
 2.  เห็นชอบในหลักการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด าเนินการการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเก็บกักน  าของอ่างเก็บน  าภายในพื นที่โครงการ โดยใช้งบประมาณทั งสิ น 33,740,000 บาท  
 3.  มอบหมายให้จังหวัดลพบุรีรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการดังกล่ าวให้
คณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติทราบในโอกาสถัดไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ ในส่วนของงบประมาณให้หน่วยงานด าเนินการตามระเบียบและ
ขั นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป และมอบหมายให้จังหวัดลพบุรีรายงานความก้าวหน้าการด าเนิน
โครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติทราบ  ทั งนี ขอให้หน่วยงาน
ด าเนินการชี แจงท าความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ
ดังกล่าวให้ชัดเจน 

/วาระท่ี  4.6... 
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วาระที่  4.6  ขอยกเลิกรายการ และเปลี่ยนแปลงสถานที่ด้าเนินงาน และขยายระยะเวลาด้าเนินการ 
การใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า
อุปโภคบริโภคภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน ้า  

 ฝ่ายเลขานุการ กนช. น าเรียนที่ประชุมว่า  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยกรมทรัพยากรน  าบาดาลได้ด าเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน  าบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  า
อุปโภคบริโภคตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  า (ปี พ.ศ. 2558 -2569) ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค โดยน าข้อมูลพื นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี พ.ศ. 2556 
จ านวน 7,490 หมู่บ้าน  แต่ประสบปัญหาไม่สามารถด าเนินการได้ คือ 1) พื นที่ตามข้อมูลพื นฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช. 2ค) ในปี พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 2) พื นที่ไม่มีศักยภาพและ
คุณภาพน  าบาดาล 3) ไม่มีผู้มอบกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นที่สาธารณะในการด าเนินโครงการ 4) ปัญหาใน
พื นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 5) ปัญหาการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง พื นที่รับผิดชอบของ 
สทบ.เขต 12 (พื นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติเบื องต้น  
ต้องด าเนินการจัดจ้างใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี   
 1.  โครงการพัฒนาแหล่งน  าบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  าอุปโภคบริโภค ภายใต้
โครงการเงินกู้เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน  าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 (งบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ิมเติม (เงินกู้)) จ านวน 892 แห่ง วงเงิน
713.6000 ล้านบาท  แผนงานหลัก : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  า แผนงานรอง : แก้ไขปัญหาด้านน  า
อุปโภคบริโภค กิจกรรม : จัดหาแหล่งน  าบาดาล  โดยวางแผนกรอบระยะเวลาด าเนินโครงการและการใช้จ่ายไว้ใน
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558 และด าเนินการตามขั นตอนและแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้   แต่ประสบ
ปัญหาในการด าเนินงาน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผนงานเดิมได้  จึงขอขยายระยะเวลาด าเนิน
โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าวไปจนสิ นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และโครงการที่
ไม่สามารถด าเนินการในพื นที่เดิมได้จ านวน 91 แห่ง และปรับเปลี่ยนสถานที่ด าเนินงานโครงการ จ านวน 
45 แห่ง ไปด าเนินการในพื นที่ใหม่ทดแทน โดยการปรับเปลี่ยนสถานที่ยังคงอยู่ในจังหวัดเดียวกันภาย ใต้
แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน  าของรัฐบาล  แต่การขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
โครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน  าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 
2558 หมวด 4 ข้อ 11 และ 12 หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของโครงการที่ไม่ท าให้สาระส าคัญ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลง
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดเสนอค าขอ พร้อมแสดงเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติก่อน
เสนอต่อส านักงบประมาณ 
 2. โครงการพัฒนาแหล่งน  าบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  าอุปโภคบริโภค จ านวน 
1,836 แห่ง วงเงิน 1,468.8000 ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559 แผนงานบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า ผลผลิตทรัพยากรน  าบาดาลในพื นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท ประสบปัญหาในการ
ด าเนินงาน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผนงานเดิมได้ จึงมีความจ าเป็นต้องยกเลิกรายการ จ านวน 

/50 แห่ง... 
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50 แห่ง และปรับเปลี่ยนสถานที่ด าเนินงานโครงการ จ านวน 450 แห่ง  ไปด าเนินการในพื นที่ใหม่
ทดแทน โดยการปรับเปลี่ยนสถานที่ยังคงอยู่ในจังหวัดเดียวกันและพื นที่บางส่วนอยู่ในเป้าหมายการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน  าของรัฐบาล เสนอ
ส านักงบประมาณแต่ส านักงบประมาณให้ความเห็นว่า การด าเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน  าบาดาล
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  าอุปโภคบริโภค ซึ่งอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน  า 
หากจะเปลี่ยนแปลงพื นที่ด าเนินการให้แตกต่างไปจากที่คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าก าหนด จะต้องเสนอคณะกรรมการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน  า
พิจารณาก่อน ซึ่งคณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน  าได้ส่งมอบงานการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าให้กับคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าที่สามารถบริหารจัดการและสั่งการหน่วยงานด้านทรัพยากรน  า   

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน  าบาดาล  จึงขอความเห็นชอบ
ขยายระยะเวลาด าเนินงาน จ านวน 892 แห่ง ในการใช้จ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าวไปจนสิ นสุด
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 และปรับเปลี่ยนสถานที่ด าเนินงาน 45 แห่ง และยกเลิก 91 แห่ง (งบเงินกู้) 
ตามข้อ 1  และเห็นชอบปรับเปลี่ยนสถานที่ด าเนินงาน 450 แห่ง และยกเลิก 50 แห่ง (งบปกติ) ตามข้อ 2 

 เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริเสนอว่า โครงการที่หน่วยงาน
ราชการไม่สามารถด าเนินการในเขตพื นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย 
จึงเสนอให้มีการจ้างงานประชาชนในพื นท่ีด าเนินการก่อสร้าง จะสามารถแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในการ
เข้าไปด าเนินการได้  

 ประธานกล่าวว่า รัฐบาลให้ความส าคัญกับโครงการพัฒนาแหล่งน  าบาดาล  โดยเฉพาะใน
ปี พ.ศ. 2560 ต้องระบุพื นที่เขตชลประทานให้ชัดเจนว่าอยู่ในพื นที่ใดบ้าง และพื นที่นอกเขตชลประทาน
อยู่ในพื นที่ใดบ้าง ซึ่งพื นที่นอกเขตชลประทานจะต้องด าเนินโครงการพัฒนาแหล่งน  าบาดาลเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน  าทั งเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการผลิต และให้กรมทรัพยากรน  าบาดาลปฏิบัติงาน
ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน  าบาดาล
เสนอและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อสั่งการของประธานไปด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ   
วาระท่ี 5.1 ศูนย์ข้อมูลน ้าแห่งชาติ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอประธานในที่ประชุม เรื่อง
ด าเนินการจัดตั งศูนย์ข้อมูลน  าแห่งชาติ เพื่อให้มีศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลรวมที่เป็นเอกภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทุกหน่วยงานสามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง     
จึงมอบหมายให้กรมทรัพยากรน  าเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั งศูนย์ข้อมูลน  าแห่งชาติ  

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน  า
เป็นเจ้าภาพหลักรับไปด าเนินการจัดตั งศูนย์ข้อมูลน  าแห่งชาติ 

/วาระท่ี 5.2... 



- ๒๑ - 
 

ประชุม กนช. 4/2559 เมื่อวันพุธท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559   

วาระท่ี 5.2 ข้อเสนอแนะและข้อสั่งการของประธานคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
 1. โครงการพระราชด าริที่เป็นโครงการขนาดกลาง ขอให้ปรับแผนการด าเนินการให้แล้ว
เสร ็จภายในป ีงบประมาณ 2560 -2561 หากยังไม่แล้วเสร็จก็ขยายระยะเวลาด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2561-2562 ต่อไป  
 2. การแก้ปัญหาเรื่องน  าต้องแก้ทั งระบบตั งแต่ต้นทาง (แหล่งเก็บกักน  า) กลางทาง (ระบบ
กระจายน  า) และปลายทาง (ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ)  โดยแบ่งด าเนินการเป็น 4 ระยะ ในระยะที่ 1
ขอให้ด าเนินการ 1+4 (ปี 2560 และ ปี 2561-2564) ระยะที่ 2 ปี 2565-2569 ระยะที่ 3 ปี
2570-2574 ระยะที่ 4 ปี 2575-2579  ต้องมีเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละระยะให้ชัดเจน พร้อม
แผนงานและงบประมาณต้องการให้การบริหารจัดการน  าแต่ละโครงการเป็นลักษณะแบบการบูรณาการ
และเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติในครั งต่อไป 
 3. โครงการขนาดใหญ่ที่ติดปัญหาต่าง ๆ ที ่ไม่สามารถด าเนินการได้ ขอให้ปรับเป็น
โครงการย่อย ๆ เพือ่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 ของรัฐบาลชุดนี  
 4. ขอให้ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานปรับแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 5. ขอให้ทุกส่วนราชการค านึงถึงความต้องการประชาชนในพื นที่ที่มีแหล่งน  าว่าต้องมีระบบ
การกระจายน  าเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน มีน  ามั่นคงในภาคการผลิต 
 6. การบริหารจัดการน  าควรอยู่ภายใต้กรอบของคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ 

มติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการของประธาน 

ปิดประชุมเวลา  11.00 น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายคณพศ  วรรณดี) 
รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ด้านระบบจัดการทรัพยากรน  า ส านักบริหารจัดการน  า  
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการ

คณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ   
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

(นางสาวฐิติชญาน์  ศิลปเสถียรกิจ) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 


