รายงานการประชุม
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
ครั้งที่ 2 / 2552
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
-----------------------------------------ผูเขาประชุม
1. พลตรี สนั่น ขจรประศาสน
ประธานกรรมการ
รองนายกรัฐมนตรี
2. นายสุวิทย คุณกิตติ
รองประธานกรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (แทน)
นายธรรมรัต หวั่งหลี
4. รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองประธานกรรมการ
นายรอยล จิตรดอน
ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (แทน)
5. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรรมการ
นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (แทน)
แทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. ปลัดกระทรวงคมนาคม
กรรมการ
นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ ผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (แทน)
7. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรรมการ
นายศิริพงศ หังสพฤกษ
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา (แทน)
8. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
นายรอยล จิตรดอน
ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (แทน)
9. ปลัดกระทรวงพลังงาน
กรรมการ
นายมานะ นิติกุล
รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (แทน)
10. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
นายนิสิต จันทรสมวงศ
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย (แทน)

/11.ปลัดกระทรวง...

-211. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ
นายภิญโญ ธรรมศิริ
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (แทน)
12. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
พลเรือเอก เกาะหลัก เจริญรุกษ ที่ปรึกษากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แทน)
13. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
นางนิลุบล เครือนพรัตน ผูอํานวยการดานเศรษฐกิจ 2 (แทน)
14. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรรมการ
นางสาวลดาวัลย คําภา รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน (แทน)
กรรมการ
15. อธิบดีกรมชลประทาน
นายมงคล วิเชียรชิต
รองอธิบดีกรมชลประทาน (แทน)
16. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรรมการ
นายอนันต เกตุเอม
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (แทน)
17. อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการ
นายศรีสมบัติ พรประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (แทน)
18. นายวงษรัตน เพชรตีบ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจากสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
กรรมการ
19 นายสุเทพ ชูชัยยะ
ผูทรงคุณวุฒิจากสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย
20 นางประณีต ถาวร
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
21. นายเจษฎา แกวกัลยา
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
22. นายชนะ รุงแสง
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
23. นายสุภัทท วงศวิเศษสมใจ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
24. นายอภิชาต อนุกูลอําไพ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
25. นายสุริยา มาเกิด
ผูทรงคุณวุฒิจากกรรมการลุมน้ําปง
26. นายวิโรจน ริมจันทร
ผูทรงคุณวุฒิจากกรรมการลุมน้ํากกและโขงเหนือ กรรมการ
27. นายอภิชาติ ศรีสวัสดิ์
ผูทรงคุณวุฒิจากกรรมการลุมน้ําโขง
กรรมการ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
28. นายนิมิต งามยิ่งไพศาล ผูทรงคุณวุฒิจากกรรมการลุมน้ําชี
กรรมการ
29. นายวินัย รุงฤทธิเดช
ผูทรงคุณวุฒิจากกรรมการลุมน้ําแมกลอง
กรรมการ
/30.นายเจริญ...

-330. นายเจริญ ปยารมย

ผูทรงคุณวุฒิจากกรรมการลุมน้ํา
กรรมการ
ชายฝงทะเลตะวันออก
31. นายสมภพ โสมาภา
ผูทรงคุณวุฒิจากกรรมการลุมน้ําปาสัก
กรรมการ
32. นายจิระวุฒิ จิรภาพงพันธ ผูทรงคุณวุฒิจากกรรมการลุมน้ําปตตานี
กรรมการ
33. นายไกรวรรณ อัครกุล
ผูทรงคุณวุฒิจากกรรมการลุมน้ํา
กรรมการ
ภาคใตฝงตะวันออก
34..นายศิริพงศ หังสพฤกษ
กรรมการและเลขานุการ
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
35. รองอธิบดีกรมชลประทาน
นายสุพัตร วัฒยุ
ผูอํานวยการสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา (แทน)
36..นายสุรพล ปตตานี
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
37. นายธรรศพงษ บุณยรัตพันธุ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ํา
ผูไมเขาประชุม
1. นายนิพนธ ตั้งธรรม
2. นางมิ่งสรรพ ขาวสอาด
3. นายสันติ บางออ

ผูเขารวมประชุม
1. นายอรรคพล สรสุชาติ
2. พลเอก นิพัฒน บุณยรัตพันธุ
3. นายจเด็จ อินสวาง
4. ดร.สมเจตน ทิณพงษ
5. นายศุภชัย ใจสมุทร
6. นายวัชระ กรรณิการ
7. นายมงคล หลักเมือง
8. นายโชติ ตราชู
9. นางสาวโสธรัตน อินสวาง

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝายการเมือง)
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการบริหาร GISTDA
รองโฆษกสํานักนายกรัฐมนตรี
รองโฆษกสํานักนายกรัฐมนตรี
คณะทํางานรองนายกรัฐมนตรี
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
หัวหนากลุมอุตุนิยมวิทยาอุทก
แทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
/10. นายธนา...

-410 นายธนา ยันตะโกวิท

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
และการมีสวนรวม
แทนอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
11. นายชัยยุทธ จารุพัฒนานนท
วิศวกร ระดับ 10
แทนผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
12. นางจิตสุภา ไตรธรรม
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรน้ํา
แทนผูวาการการประปาสวนภูมิภาค
13. นายถาวร พันธภิญโญ
ผูอํานวยการกองระบบสงน้ําดิบฝงตะวันออก
แทนผูวาการการประปานครหลวง
14. นาวาเอกธนพล วิชัยลักขณา
ผูอํานวยการกองสมุทรศาสตร
แทนเจากรมอุทกศาสตร
15. นายชาญชัย วิทูรปญญากิจ
ผูอํานวยการสํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร
16. นางอรวรรณ ขุมทรัพย
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ
17. นายวีรพงศ ไชยเพิ่ม
รองผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
แทนผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
18. นายจตุพร บุรุษพัฒน
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
19. นายสุพจน โตวิจักษณชัยกุล
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
20. นายบุญจง จรัสดํารงนิตย
ผูอํานวยการศูนยปองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
21. นายนิวัติชัย คัมภีร
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
22. นายสมนึก สุขชวย
ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
23. นางสาวสุคนธา แอคะรัจน
ผูอํานวยการสวนวิเทศสัมพันธและความรวมมือระหวางประเทศ
แทนผูอํานวยการสํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
กรมทรัพยากรน้ํา
24. นายฉลอง ยอดแส
ผูอํานวยการสวนเทคโนโลยีและมาตรฐาน
แทนผูอํานวยการสํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
25. นายวิทยา ผลประไพ
ผูอํานวยการกลุมงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
กรมทรัพยากรน้ํา
26 เจาหนาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
จํานวน 3 คน
27 เจาหนาที่กรมชลประทาน
จํานวน 1 คน
28 เจาหนาที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
จํานวน 4 คน
จํานวน 1 คน
29 เจาหนาที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
/30. เจาหนาที่...

-530. เจาหนาที่สํานักงบประมาณ
31 เจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
32. เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ
33. เจาหนาที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
34. เจาหนาที่สํานักงานโฆษก สํานักนายกรัฐมนตรี
35. เจาหนาที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
36. เจาหนาที่การประปาสวนภูมิภาค
37. เจาหนาที่กรมทรัพยากรน้ํา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
1
1
5
2
1
1
40

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานกลาวเปดการประชุม และกลาวถึงการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตางๆ
ในชวงหลังจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม
2552 วาไดมีการประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อหาขอมูล ซึ่งจะไดนําผลการดําเนินงานมานําเสนอใน
การประชุมครั้งนี้ และขณะนี้ไดเขาฤดูฝนแลว ทั่วทุกภาคในประเทศกําลังไดรับผลกระทบจากภาวะ
ฝนตกหนัก และบางพื้นที่กําลังประสบปญหาน้ําปาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน และดินถลมจึงขอใหทุก
หนวยงานเตรียมความพรอมเพื่อใหการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยไดอยางทันเหตุการณ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2552
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดมีการประชุม ครั้งที่ 1 / 2552 เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2552 ซึ่งฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม และไดเวียนแจงใหคณะกรรมการฯทุก
ทานทราบ และพิจารณาตรวจสอบ / แกไขรายงานการประชุมฯ ซึ่งมีกรรมการฯ แจงขอแกไข 1 ทาน
คือ นายชนะ รุงแสง ตามเอกสารที่ฝายเลขานุการปรับแกและนําเสนอตอที่ประชุม
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่
1/2552
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ครั้งที่ 1/2552 ตามที่
ฝายเลขานุการไดปรับแกแลว
/ระเบียบ...

-6ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องสรุปสถานการณน้ําและการเตรียมความพรอมรับอุทกภัย
ฝ า ยเลขานุ ก าร รายงานที่ ป ระชุ ม ว า ได จั ด ให มี ก ารประชุ ม หารื อ เมื่ อ วั น ที่ 28
พฤษภาคม 2552 เพื่อสรุป วิเคราะห สถานการณ เตรียมความพรอมรับสถานการณอุทกภัย โดย
รวมกับหนวยงานตางๆ ไดแก กรมชลประทาน สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล กรมอุตุนิยมวิทยา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุทกศาสตร การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค และสํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร
ซึ่งสามารถสรุปสถานการณน้ําและการเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหา ดังนี้
1. รายงานสถานการณน้ําปจจุบัน
- เสนทางเดินพายุ มีแนวโนมขึ้นไปทางเหนือ
- ภาพถายดาวเทียม มีรองพายุทางตอนเหนือ แตยังอยูในเกณฑปกติ
- สถานการณน้ําฝน ตั้งแตเดือนมกราคม – ปจจุบัน ปริมาณน้ําฝนนอยกวาปที่
แลว 22.47 มม. นอยกวาปริมาณฝนเฉลี่ยในรอบ 30 ป 52.03 มม.
- สถานการณน้ําฝนรายเดือน มีคาปกติ
- สถานการณน้ําฝนรายภาค มีมากในภาคกลาง ภาคอื่นปกติ
- สถานการณน้ําทาทั่วประเทศ ปกติ
- สถานการณน้ําในแมน้ําโขง มีปริมาณน้ําสูงตองเฝาระวังที่จังหวัดหนองคาย
- สถานการณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดใหญ มีปริมาตร 39,919 ลาน
ลบ.ม. นอยกวาป 2551 1,692 ลาน ลบ.ม. (3%) ยังสามารถรับน้ําไดอีก 29,509 ลาน ลบ.ม.(43%)
ขณะนี้ยังไมมีอางเก็บน้ําที่มีความจุเกิน 80% และยังมีอางเก็บน้ําที่มีปริมาตรน้ํานอยกวา 30%ของ
ความจุอาง 5 อาง คือ เขื่อนแมกวง จังหวัดเชียงใหม (16%) เขื่อนแควนอย จังหวัดพิษณุโลก (25%)
เขื่อนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน (27%) เขื่อนทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี (15%) และเขื่อนขุนดานฯ
จังหวัดนครนายก (27%)
- เหตุการณน้ําทวม ป 2551 มีพื้นที่ประสบภัย 65 จังหวัด ความเสียหาย 7,601
ลานบาท ประชาชนเสียชีวิต 113 คน
- เหตุ ก ารณ น้ํ า ท ว มป 2552 ข อ มู ลถึ ง ป จ จุบั น มีจั ง หวั ดที่ ป ระสบภั ย แล ว 22
จังหวัด
- พื้นที่เสียงภัยจากน้ําหลากดินถลม ในปงบประมาณ 2552 มีผลการเตือนภัย
63 ครั้ง ครอบคลุม 165 หมูบาน ไมมีผูเสียชีวิตในหมูบานที่ไดรับการเตือนภัย
/นอกจากนี้...

-7นอกจากนี้ ไดมีการปรึกษาหารือและประสานขอมูลระหวาง web site ของศูนยประสาน
การปองกันและบรรเทาอุทกภัยของหนวยงานตาง ๆ เชน เชน ศูนยเมขลา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา กรมชลประทาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถลม กรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เปนตน
2. แผนปองกันและบรรเทาอุทกภัย แบงเปน แผนเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย
ระหวางเกิดภัย และหลังเกิดอุทกภัย ดังนี้
ลําดับการเตรียมความพรอม
1.กอนเกิดภัย

1.1 ดานวางแผนและเตรียมความพรอม
(1) การติดตามสถานการณอุทกภัย
- ใชขอมูล ดาวเทียม เพื่อจัดทําแผนที่การ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่น้ําทวม ราย 3 วัน
- การติดตั้งเสาวัดระดับน้ําในพื้นที่ที่เกิดน้ําทวม เพื่อ
ติดตามสถานการณ
- การใชเฮลิคอปเตอรสํารวจสถานการณ
- การพยากรณอุทกภัยโดยใชแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร
(2) การเตรียมประปาสนามและภาชนะจายน้ําสะอาดใหแก
พื้นที่ประสบอุทกภัย
(3) การวางแผนการใชเครื่องสูบน้ําเพื่อบรรเทาน้ําทวมขัง
(4) การบริหารน้ําในอางเก็บน้ํา
(5) พรองน้ําในพื้นที่เกษตร และพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง
(6) จัดทําแผนสําหรับใชพื้นที่รับน้ํานอง
(7) การตรวจสอบคุณภาพน้ําและการเตรียมสาร EM เพื่อการ
แจกจาย
(8) การเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ และบุคลากร
ชุดเฝาระวัง ชุดคนหาและกูภัย และชุดเคลื่อนที่เร็วให
พรอมปฏิบัติหนาที่อยูเสมอในการเผชิญภัย
(9) ตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเขื่อน
ฝาย อางเก็บน้ํา ระบบระบายน้ํา
(10) ตรวจสอบและแกไขสถานีไฟฟาและสายสง จุดที่มี
โอกาสเสี่ยง

หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับภัยตางๆ
ใหมีการเตรียมพรอมเหมือนกันในทุกระดับภัย
เพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห ตรวจสอบ
และประเมินสถานการณอยางใกลชิด และ
สม่ําเสมอ
หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับภัยตางๆ
ทน. สทอภ. AIT, อต., สป.ทส., อปท., ชป.
อท.ทร., สมาคมอุทกวิทยาฯ, กฟผ.

ทน. ทบ. ปภ. กปภ. อน. เอกชน มูลนิธิ
ทน. ชป. ปภ. อปท.
ชป. กฟผ. ทน.
ชป. ยผ. กทม. อปท.
ชป. ทน. อปท.
ทน. คพ.
ทุกหนวยงาน

ทน. ชป. กฟผ. อปท.
กฟผ.
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(11) จัดทําแผนปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย และดินถลม
ระดับทองถิ่น
(12) กําชับเจาหนาที่ระดับจังหวัด อําเภอ และอปท. ใหเฝา
ระวังสถานการณ
(13) ใหมีศูนยแจงเตือนภัย โดยใชเครือขายสื่อสารเพื่อแจง
สถานการณและเตือนภัย จุดระบบการรายงานอากาศ
ปริมาณฝน ระดับน้ํา และคําเตือนพื้นที่ที่คาดวาจะเกิด
อุทกภัย และดินถลม ตลอดจนขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
คาดการณดานอุตุและอุทกวิทยา (สายดวน SMS
โทรทัศน วิทยุ ฯลฯ)
(14) ใหศูนย ปภ.เขต หนวยทหาร อส. เตรียมความพรอม
อพยพราษฎร
(15) จัดทําแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยดานสิ่งแวดลอมจากการเกิด
อุทกภัย และขอมูลพื้นที่ปลอดภัยรองรับการอพยพ
ประชาชน
(16) จัดทําแนวทางการปฏิบัติและ จัดหาพื้นที่รองรับ / พัก
ขยะมูลฝอย
(17) จัดเตรียมสํารองเครื่องอุปโภค อาหารแหง น้ําดื่ม
สิ่งของยังชีพ ยารักษาโรคใหเพียงพอ และนําไป
ชวยเหลือไดทันที
1.2 ดานเตรียมปฏิบัติการ
(1) ติดตั้งสถานีเตือนภัยน้ําหลากดินถลมเพิ่มเติม พรอม
จัดตั้งอาสาสมัครแจงเตือนภัย และอบรมประชาชน
(2) ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติเพื่อการเตือน
ภัยเพิ่มเติม
(3) วางระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมเชื่อมโยงกับทุก
หนวยงาน ใหติดตอได ตลอด 24 ชั่วโมง และในกรณี
ฉุกเฉิน และปรับปรุงขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ
(4) ขุดลอกทางระบายน้ํา กําจัดวัชพืช สิ่งกอสรางขวางทาง
น้ํา และเสริมความมั่นคงของตลิ่ง
(5) ฟนฟูตนน้ําลําธาร สรางฝายตนน้ําชะลอน้ํา
(6) ฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อรับน้ํานอง

หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับภัยตางๆ
ปภ.
ปภ.
ชป. ทน. ปภ. คพ. ปชส.

ปภ. อส. กห. ทองถิ่น และภาคประชาชน
ชป./ อส./ ทธ./ พด./ ทน./ คพ./กรอ./อปท./ จว./
ยผ.
อปท./คพ.
ปภ.

ทน. ทธ. ปภ.
คพ. ทน.
ปภ./ ตร./ หนวยงานทหารในพื้นที่ / ICT

ขน. ชป. อปท. ทน. ยผ. รฟท. ทล. ทลช.

อส. มท. ทน. พด. ปม. เอกชน อปท.
ทน. ชป. อปท
.
(7) กําหนดจุดวางถุงทรายและอุปกรณการปองกันและบังคับ ปภ./ อปท.
ทิศทางน้ําเพื่อใหรับรู และเขาถึงไดอยางสะดวก
รวดเร็ว
1.3 ดานการมีสวนรวม
(1) ประชุมคณะกรรมการลุมน้ําเพื่อเตรียมรับสถานการณ
จว. ทน.
อุทกภัย
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หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับภัยตางๆ
(2) การประชาสัมพันธรวมกับมิสเตอรเตือนภัยและ
ปภ. จว. ทน. อส. ทธ. อต.
ประชาสัมพันธจังหวัด ดาน
-เสริมความรูและสรางความตระหนักถึงอันตรายของภัย
แนวทางการเตรียมการเพื่อปองกันตนเองจากอุทกภัยที่
อาจเกิดขึ้น
-แจงเตือนประชากร ในพื้นที่เสี่ยงภัย และเตรียมพื้นที่และ
วิธีการอพยพสําหรับประชาชนและสวนราชการ
(3) ฝกซอมแผนและอบรมประชาชน
(4) ปรับปรุงบอน้ําตื้น ยกระดับขอบบอ สรางฝาปดและ ชาน

ทน. ทธ. ปภ. อปท.
ทน. อปท.

บอ
(5) จัดทําคูมือดูแลระบบประปาและบอบาดาลในภาวะ
อุทกภัย

ทน. ทบ.

2.แผนระหวางเกิดอุทกภัย
2.1 ติดปายเตือน/วางแผงปดกั้นชองทางจราจร เพื่อปองกัน
การพลัดตกของคนและสัตว และการกัดเซาะถนนและ
คอสะพาน
2.2 จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย

2.3 จัดอาหาร น้ําดื่ม เครื่องยังชีพที่จําเปนใหแกราษฎรใน
พื้นที่ประสบภัย

2.4 ติดตามตรวจสอบและ ปรับปรุงคุณภาพน้ํา
2.5 เฝาระวังระบบบําบัดน้ําเสียรวมและระบบกําจัดขยะมูล
ฝอย
2.6 จัดหาภาชนะรองรับ จัดเก็บและขนสงขยะมูลฝอย
2.7 ออกประกาศแจงเตือนภัยคุณภาพน้ํา
2.8 จัดหาสุขาชั่วคราวหรือวัสดุรองรับและกําจัดสิ่งปฏิกูล

ระดับ 1
อปท.
เทศบาล

ระดับ 2
ปภ.จังหวัด
ทล.จังหวัด
อปท.
เทศบาล
อปพร. อปท. ปภ. จังหวัด /
ทหารใน
พื้นที่/ อส.ใน
พื้นที่ /ตชด.
อปท./เอกชน/ จว./ ปภ.
มูลนิธิใน
จังหวัด/
พื้นที่
อปท./เอกชน/
มูลนิธิ ใน
จังหวัด
อปท./
คพ./สป.ทส./
เทศบาล
อปท./จว.
อปท./
คพ./สป.ทส.
อปท.
เทศบาล
อปท./
อปท./คพ.
เทศบาล
อปท./
เทศบาล
อปท.
เทศบาล

ระดับ 3
ปภ./ ทล./ ทาง
หลวงชนบท /
ยผ./ อปท.
ปภ. กห. อส.
ตชด.

จว./ ปภ./
อปท./เอกชน/
มูลนิธิ

คพ./สป.ทส./
อปท./จว.
คพ./ สป.ทส./
อปท.
อปท./คพ.

คพ.

คพ.

อปท./กรม
อนามัย/จว.

อปท./กรม
อนามัย/จว.
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2.9 สนับสนุนเฮลิคอปเตอร และกําหนดจุดพิกัด
2.10 สํารวจความเสียหาย ติดตามและรายงานสถานการณ
อุทกภัย เพื่อเผยแพรสูชุมชนพื้นที่ใกลเคียง
2.11จัดพื้นที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการอพยพ
เคลื่อนยายพืชผลการเกษตรหรือปศุสัตวสําหรับพื้นที่
ทวมไมมาก และหากพื้นที่ทวมมากใหจัดพื้นที่สําหรับ
คน ยานพาหนะ และสิ่งของ
2.12แจกจายน้ําสะอาด สิ่งจําเปนตอการยังชีพ และอาหาร

2.13จัดระบบการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย
ใหแกชีวิต และทรัพยสินของประชาชน
3. แผนหลังเกิดอุทกภัย
3.1 ประสานงานมูลนิธิ องคกรการกุศล อําเภอ หรือจังหวัด
เพื่อใหการสงเคราะหผูประสบภัย
3.2 การควบคุมโรคระบาด

3.3 การฟนฟูบูรณะสิ่งสาธารณะประโยชนที่ชํารุดเสียหาย
และการเปดเสนทางคมนาคมในจุดวิกฤติ
3.4 ขนยายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ตกคางสําหรับพื้นที่
ทวมขนาดเล็ก และขนยายไมซุงสําหรับอุทกภัยขนาด
ใหญ
3.5 ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา สูบระบายน้ําเสียและเติม
EM ในพื้นที่น้ําทวมขัง

หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับภัยตางๆ
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 1
ไมมี
ทหารใน
กห. ตชด.
พื้นที่/ ตชด. สป.ทส.
อปท.
จว. ปภ.
ทุกหนวยงาน
เทศบาล
จังหวัด
อปท.
ปภ.จังหวัด / ปภ./ จว./ อปท.
เทศบาล
จว./ อปท.

อปท.
เทศบาล
ตร.พื้นที่ /
อปท./ ทหาร
ในพื้นที่
ระดับที่ 1
อปท. /
เทศบาล
สธ.ประจํา
หมูบาน หรือ
ตําบล
ทุกหนวยงาน
ในหมูบาน
หรือตําบล
อปท./
เทศบาล

ทน.ภาค /
ปภ.จังหวัด /
ทบ.ภาค
ตร.พื้นที่/
อปท./ ทหาร
ในพื้นที่
ระดับที่ 2
ปภ.จังหวัด/
อปท. / จว.
สธ.จังหวัด

ปภ./ พช./
ทล.

ทน./ ปภ./ ทบ./
พช.
ตร./ จว./ กห.

ระดับที่ 3
ปภ./ อปท. /
จว./ ทุก
หนวยงาน
สธ.

ปภ./ พช./ ทล

3.6 การติดตามและประเมินผลการใหความชวยเหลือ

ปภ. จังหวัด/
ทน.ภาค

อปท. องคการ
อุตสาหกรรมปา
ไม
คพ. ในพื้นที่/ คพ./ทน./อปท./
จว.
ทน. ภาค /
อปท./จว.
ปภ.จังหวัด / ปภ./ ทน.
ทน.ภาค

3.7 สรุปความเสียหายทุกดาน อัตรากําลัง เครื่องจักรกลที่
เขาปฏิบัติงาน ขอมูลการชวยเหลือ ขอมูลพื้นที่วิกฤต
จุดที่เสนทางคมนาคมถูกตัดขาด จํานวนประชาชนที่
ประสบภัย

อปท./
เทศบาล/
ปภ.

ปภ.จังหวัด/ ปภ./ ทธ./ ทน.
ทธ.ภาค /ทน.
ภาค

คพ./ทน./
อปท./จว.

อปท./
เทศบาล

- 11 ขอเสนอของฝายเลขานุการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
1. รับทราบสถานการณน้ํา
2 ใหความเห็นชอบแผนเตรียมความพรอมและใหหนวยงานนําไปปฏิบัติ
3. ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณน้ําและ
เตรียมความพรอมดานอุทกภัย
ความเห็นของที่ประชุม
1. การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย ในข อ 13 “ใหมีศูนยแจงเตือนภั ย โดยใช
เครือขายสื่อสารเพื่อแจงสถานการณและเตือนภัย...” ศูนยแจงเตือนภัยจะซ้ําซอนกับศูนยเตือนภัย
พิบัติแหงชาติ ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบหรือไม
2. การรายงานสถานการณ หากมีกรณีที่เกิดภัยควรจะตองมีการรายงานทุกสัปดาห
เพื่อใหทันเหตุการณ
3. การดําเนินการแกไขปญหาภัยแลงในป 2548 และการแกไขปญหาอุทกภัย ในป
2549 ซึ่งเปนปที่ประเทศไทยไดรับผลกระทบมาก คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ควรจะนําขอมูล
การแกไขปญหาของทั้ง 2 ปดังกลาว มาเปนแนวทางในการแกไขปญหาหากมีเหตุการณเกิดขึ้นครั้ง
ตอ ๆ ไป ซึ่งจะเปนประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีการแตงตั้งคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหา
ภัยธรรมชาติ ซึ่งมีอํานาจหนาที่การเตรียมพรอมรับสถานภัยกอนเกิด ระหวางเกิด และหลังเกิดอุทกภัย
โดยเนนทางดานการเกษตร และมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ และจัดตั้งศูนยติดตามและแกไข
ปญหาภัยธรรมชาติ ทั้งในกระทรวงฯและจังหวัด จึงใหเปนขอมูลเพื่อใชเชื่อมโยงขอมูลได
5. อํ า นาจหนา ที่ข องคณะอนุก รรมการติด ตามสถานการณน้ํ า และเตรี ย มความ
พรอมดานอุทกภัย ในขอ 1 “เสนอนโยบาย แนวทาง ในการติดตามสถานการณน้ําและเตรียมความ
พรอมรับอุทกภัย” เนื่องจากมีหนวยงานที่ตองปฏิบัติหลายหนวยงาน จึงขอใหชี้แจงใหชัดเจนวาตอง
ปฏิบัติอยางไร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นายสุวิทย คุณกิตติ)
ชี้แจงตอที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการติดตามสถานการณน้ําและเตรียมความพรอมดานอุทกภัย ทีจ่ ะ
แตงตั้งขึ้น จะดําเนินการโดยขอความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานตางๆเพื่อเตรียมความ
พรอมในการแกไขปญหาอุทกภัย ซึ่งจะจัดใหมีการประชุมทุกวันจันทร เวลา 12.00 น. และจะรายงาน
ใหประธานทราบสถานการณ พรอมทั้งแจงเวียนใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติทราบดวย
/2. ขอให...

- 12 2. ขอใหเพิ่มอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯในขอ 4 จากเดิม “ปฏิบัติงานอื่น
ใดตามที่ประธานมอบหมาย” เปน “ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติหรือ
ประธาน มอบหมาย”
มติที่ประชุม
1. ที่ประชุมรับทราบสถานการณน้ํา
2. เห็ น ชอบแผนเตรี ย มความพร อ มและให ห น ว ยงานนํ า ไปปฏิ บั ติ โดยให ฝ า ย
เลขานุการประสานงานกับกระทรวงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในเรื่องศูนย
เตือนภัย และปรับปรุงแผนตามที่คณะกรรมการนําเสนอ
3. เห็นชอบในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณน้ําและเตรียมความ
พรอมดานอุทกภัย
4. ใหคณะอนุกรรมการจัดทําและติดตามแผนการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย
และภัยแลง ภายใต กนช. รวบรวมและนําเสนอขอมูลในการดําเนินการแกไขปญหาภัยแลงในป 2548
และแกไขปญหาภัยอุทกภัย ในป 2549
3.2 เรื่องโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ ภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจ
ระยะที่ 2
เรื่องเดิม
คณะกรรมการรั ฐ มนตรี เ ศรษฐกิ จ ได มี ม ติ เ มื่ อ วั น พุ ธ ที่ 25 มี น าคม 2552
เห็นชอบแผนฟนฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (Stimulus Package) และแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
โครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเปนประธาน ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปนกรรมการ และผูอํานวยการสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ เปนเลขานุการ เพื่อทําหนาที่ในการกลั่นกรองโครงการในรายละเอียด กํากับ และ
ติตตามการดําเนินงานโครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2
วัตถุประสงคของแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 ประกอบดวย
1) สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน รวมทั้งการอนุรักษระบบนิเวศนและ
สิ่งแวดลอม และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
2) ปรับปรุงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ที่ทันสมัย
และจําเปนตอการเพิ่มความสามารถในการแขงขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
3) เรงรัดและสรางศักยภาพในการหารายไดจากการทองเที่ยว
/4)สรางฐาน...

- 13 4) สรางฐานรายไดใหมของประเทศจากเศรษฐกิจความคิดสรางสรรคหรือเศรษฐกิจ
เชิงสรางสรรค
5) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูทั้งระบบใหทันสมัย
6) ปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสูงสําหรับคนไทย
7) สรางอาชีพและรายไดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับชุมชน
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ดังนี้
1. รับทราบแผนการลงทุนสําหรับภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (Stimulus
Package 2 :SP2) “โครงการ SP2” ในชวงปงบประมาณ 2553 – 2555 วงเงินลงทุนรวม 1,431,330
ลานบาท
2. อนุมัติใหดําเนินโครงการ SP2 ประเภทที่ 1 ที่มีความพรัอมที่จะดําเนินการไดใน
ปงบประมาณ 2553 วงเงินลงทุนรวม 1,063,673 ลานบาท โดยในกรณีที่โครงการดําเนินการตาม
ขั้นตอนของระเบียบและกฏหมายใดใหหนวยงานเจาของโครงการดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ
และกฏหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัดตอไป และหากหนวยงานเจาของโครงการสามารถเริ่มดําเนินการ
ในปงบประมาณ 2552 ก็ใหดําเนินการได สําหรับโครงการ SP2 ประเภทที่ 2 และ 3 เมื่อหนวยงาน
ดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ เรียบรอยแลวและพรอมดําเนินงาน ใหเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
โครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 พิจารณากลั่นกรองและนําเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให
ดําเนินโครงการ
3. อนุมัติแผนการระดมทุนและกลยุทธการระดมทุนสําหรับโครงการ SP2 ที่รัฐบาล
เปนผูรับภาระในการลงทุน และมอบหมายใหกระทรวงการคลังพิจารณาดําเนินการในการจัดหาเงิน
ลงทุนสําหรับโครงการ SP2
4. เห็นชอบแนวทางการดําเนินโครงการ SP2 และมอบหมายใหหนวยงานที่
เกี่ยวของเรงรัดดําเนินการใหเรียบรอยโดยเร็ว ดังนี้
4.1 การเตรียมการดานการจัดซื้อจัดจาง : เรงรัดใหหนวยงานเจาของโครงการ
ใหเปนผูรับผิดชอบในการจัดเตรียมความพรอมในการจัดซื้อจัดจางของโครงการที่ไดรับอนุมัติ ทั้งใน
เรื่องแบบเอกสาร ประกวดราคา และเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถเรงเบิกจายงบลงทุนเขาสู
ระบบเศรษฐกิ จ ได โ ดยเร็ ว คณะกรรมการฯเห็ น ควรให ห น ว ยงานเจ า ของโครงการสามารถเริ่ ม
กระบวนการจัดซื้อจัดจางลวงหนาได โดยใหดําเนินการตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวของตอไป
4.2 การเตรี ย มความพร อ มในการเบิ ก จ า ยงบลงทุ น :
มอบหมายให
กระทรวงการคลัง จัดเตรียมความพรอมในการเบิกจายงบลงทุน ในสวนของโครงการของรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลเปนผูรับภาระในการลงทุนและจะตองไดรับการจัดสรรงบลงทุนจากรัฐบาลภายใต
/โครงการ...

- 14 โครงการ SP2 โดยเห็นควรใหดําเนินการผานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(Government Fiscal Management Information System: GFMIS) ซึ่งเปนระบบที่สวนราชการตาง ๆ
ใชในการเบิกจายงบประมาณปกติอยูแลว และจะทําใหการเบิกจายงบลงทุนโครงการ SP2 เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทั้งนี้ ใหกระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบในการประสานงานและ
เตรียมระบบใหมีความพรอมและสามารถเบิกจายเงินไดทันทีตั้งแตเดือนกรกฏาคม 2552 เปนตนไป
4.3 การกํากับดูแล เรงรัด และติดตามประเมินผลโครงการ : กําหนดให
กระทรวงเจาสังกัดและหัวหนาหนวยงานเจาของโครงการเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินโครงการให
เปนไปตามแผนงานและเปาหมายตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ทั้งนี้ ใหถือเปนตัวชี้วัดในการประเมินผล
การปฏิบั ติง านของส ว นราชการและรัฐวิ ส าหกิ จ เจ าของโครงการดว ย และเห็น ควรมอบหมายให
กระทรวงการคลั ง และสํ า นั ก งบประมาณรั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตาม ดู แ ล และเร ง รั ด
การเบิกจายเงินลงทุนของโครงการ SP2 ใหเปนไปตามเปาหมายและแผนงานที่ไดรับอนุมัติ และให
สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ รั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตามและ
ประเมินผลโครงการ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ รวมทั้งการประเมินผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจในภาพรวม
5. เห็นชอบแนวทางการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอบรรจุเขาโครงการ
SP2 เพิ่มเติม ดังนี้
5.1 การเสนอโครงการ : กําหนดหลักเกณฑการเสนอโครงการโดยใหรัฐมนตรี
เจ า สั ง กั ด ของส ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ เป น ผู เ สนอโครงการ/แผนการลงทุ น ที่ ส อดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคของโครงการ SP2 ตามที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหลักการไว โดยตองเปนโครงการที่มี
ความพรอมในการดําเนินงาน รวมทั้งผานขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองโครงการจากหนวยงานที่
เกี่ยวของตามกฏหมาย รวมทั้งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหดําเนินโครงการแลว สําหรับ
การพิจารณากลั่นกรองโครงการ คณะกรรมการฯจะใชหลักเกณฑเดียวกับที่ไดพิจารณาในรอบแรก
และเนนโครงการที่สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วเปนลําดับแรก เพื่อใหสอดคลองกับมาตรการ
ฟนฟูเศรษฐกิจที่มีวัตถุประสงคในการกระตุนการลงทุนในระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็ว
5.2 กรอบระยะเวลาการพิจารณาโครงการ : กําหนดกรอบระยะเวลาการ
พิจารณาโครงการ โดยใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําขอเสนอโครงการเพิ่มเติมภายใตกรอบ
วัตถุประสงคโครงการ SP2 และจัดสงใหคณะกรรมการฯภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2552 โดยคณะ
กรรมการฯจะพิ จารณากลั่นกรองโครงการและนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ
ภายในเดือนกรกฏาคม 2552

/คณะรัฐ...

- 15 คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติม ในสวนของกรอบระยะเวลาการพิจารณาโครงการที่
เสนอขอบรรจุเขาในแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (โครงการ SP2) เพิ่มเติมนั้น ใหสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 เรงรัดการ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของใหรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใหคณะกรรมการฯนําเสนอโครงการที่พิจารณา
กลั่นกรองแลวตอคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนมิถุนายน 2552
ขอเท็จจริง
แผนกระตุนเศรษฐกิจระยะที่ 2 ในดานทรัพยากรน้ํา วงเงินที่ไดรับความเห็นชอบให
ดําเนินการป 2553 – 2555 รวม 239,019 ลานบาท ประกอบดวยสาขาทรัพยากรน้ําและการเกษตร
สาขาขนสง สาขาการลงทุนระดับชุมชน และสาขาสนับสนุนการทองเที่ยว รวม 4 กระทรวง คือ
สรุปโครงการภายใตแผนฟน ฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 ดานทรัพยากรน้าํ
วงเงินที่อนุมัตดิ ําเนินการ
ลําดับ
หนวยงาน/โครงการ
2553
2554
2555
9,125
11,584
3,843
1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
1.1 กรมทรัพยากรน้าํ
8,607
9,276
3,558
1.2 กรมทรัพยากรน้าํ บาดาล
518
2,308
285
56,282
68,361
80,717
2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ

3

4

2.1 กรมชลประทาน
2.2 กรมพัฒนาที่ดนิ
กระทรวงมหาดไทย
3.1 โยธาธิการและผังเมือง
3.2 การประปาสวนภูมิภาค
กระทรวงคมนาคม
4.1 กรมการขนสงทางน้าํ ฯ
รวมทัง้ สิ้น

55,447
835
1,371

67,526
835
3,297

856
515
48
48

1,712
1,585
160
160

66,826

83,402

80,062
655
3,759
1,712
2,047
568
568
88,886

/กระทรวง...

รวม
24,551
21,441
3,110
205,360
203,035
2,325
8,332
4,279
4,053
776
776
239,019

- 16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
โ ค ร ง ก า ร ภ า ย ใ ต แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ไท ย เ ข ม แ ข็ ง 2555 (แผนฟ น ฟู เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ร ะ ย ะ ที่ 2 )
รอบที่ 2 เพื่อใชดําเนินการในป 2553 เปนคาศึกษา สํารวจ ออกแบบ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
และดินแบบบูรณาการ รวม 15 โครงการ วงเงิน 4,403 ลานบาท ทั้งนี้ เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
ของโครงการในการดําเนินการกอสราง ตั้งแตป 2554 เปนตนไป และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดเสนอ
ของบประมาณเปนคาสํารวจและพัฒนาน้ําบาดาล วงเงิน 13,902 ลานบาท
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 2555 (แผนฟน ฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2)
รอบที่ 2 กรมทรัพยากรน้าํ
ลําดับ โครงการ
ปริมาณ
วงเงิน (ลานบาท)
จํานวน
พื้นที่รับ น้ําที่เพิม่
(แหง)
ประโยชน (ลาน ออกแบบ กอสราง รวมทัง้ สิ้น
(ไร)
ลบ.ม.)
1 โครงการอนุรัก ษฟนฟูแหลง 5,387 1,252,000 727
180 12,155 12,335
น้ําระยะที่ 1
2 โครงการอนุรัก ษฟนฟูแหลง 23,448 4,480,600 3,165 650 43,380 44,030
น้ําระยะที่ 2
3 โครงการปรับปรุงสิ่งกอสราง 1,060 3,200,000
36
80
5,300 5,380
ดานแหลงน้ํา
168,000
60
3,300 3,360
4 โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง ร ะ บ บ 130
เครื อ ข า ยน้ํ า จากแหล ง น้ํ า ที่
กอสรางไวแลว
5 โครงการระบบเครือขายน้ํา
19
843}028
784 49,604 50,388
6 โครงการผัน น้ํา ห ว ยหลวง –
หนองหาน(กุมภวาป) ลําปาว
– ชี ระยะที่ 1
7 โครงการผันน้ํายวมตอนลาง
- ภูมิพล
8 โครงการผันน้ํารัชชประภา ภูเก็ต
9 โครงการผันน้ําสตึงนัม –
ประแสร

1

1,000,000

-600

525

32,108

32,633

1

853,000

2,180

312

43,581

43,893

1

-

180

45

4,000

4,045

1

465,000

546

360

55,,000 53,360

- 17 10 โครงการผันน้ําเมย -ภูมิพล

1

3,140,000

1,588

318

15,911

16,229

11 โครงการผันน้ําภูมิพล กําแพงเพชร
12 โครงการผันน้ํานครสวรรค อุทัยธานี
13 ผันน้ําแมสาย-กก-ยม

1

1,700,000

-

94

4,673

4,767

1

2,000,000

-

46

2,277

2,323

1

1,700,000 -2,040

83

4,133

4,216

14 ผันน้ํากก-ปง

1

1,300,000

1,560

64

3,160

3,224

15 ฝายในแมน้ําโขง(ปากชม)

1

330,000

396

802

80,161 80,963

รวม

30,054

22,431,628 13,018 4,403 358,743 3636,146

ขอเสนอของฝายเลขานุการ
1. ใหหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการรายป เพื่อรายงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แห ง ชาติ ท ราบ เพื่ อ กํ า กั บ ติ ด ตามและเร ง รั ด และให ก รมทรั พ ยากรน้ํ า ประสานแจ ง จั ง หวั ด
คณะกรรมการลุมน้ํา และประชาชน เพื่อทราบเปนการประสานการดําเนินการในระดับพื้นที่ตอไป
2. ใหกรมทรัพยากรน้ําดําเนินการศึกษา สํารวจ ออกแบบ โครงการตามที่ไดเสนอ
ของบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 (แผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2) รอบที่ 2 ใน
วงเงิน 4,403 ลานบาท
ความเห็นของที่ประชุม
ควรมีการจัดงบประมาณใหคณะกรรมการลุมน้ําในแตละลุมน้าํ เพื่อใชในการพัฒนา
ศักยภาพกลุมผูใชน้ําใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ อนุรักษและฟน ฟู
แหลงน้ําอยางยั่งยืน และชุมชนสามารถเขามามีสว นรวมในการรับผิดชอบการบริหารจัดการน้าํ ใหมี
ประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบในหลักการใหหนวยงานที่ไดรับอนุมัติจัดทําแผนปฏิบัติการรายปรายงาน
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ทราบ และกํากับติดตาม เรงรัดการดําเนินงาน และใหฝาย
เลขานุการประสานแจงจังหวัด คณะกรรมการลุมน้ํา และประชาชน ทราบ
2. เห็นชอบใหกรมทรัพยากรน้ําดําเนินการศึกษา สํารวจ ออกแบบโครงการและ
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลดําเนินการแกไขปญหาน้ําอุปโภคบริโภคในพื้นที่หาน้ํายากใหกับหมูบานที่ไม
/มีระบบ...

- 18 มีระบบประปา รวมทั้งพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อใชสําหรับการเกษตรและทองเที่ยว ตามที่ไดเสนอขอ
งบประมาณภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP 2) รอบที่ 2 โดยสามารถปรับปรุงรายละเอียดให
เหมาะสมและใหเสนอขอแปรญัตติงบประมาณ ป 2553
3.3 เรื่องผลการประชุมระดับรัฐมนตรีของ World Water Forum
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุม
Ministerial Conference of the 5th World Water Forum ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 20-22 มีนาคม 2552
ณ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการแกปญหาเกี่ยวกับน้ําที่โลกกําลัง
เผชิญ และไดจัดทําผลการประชุม สรุปไดดังตอไปนี้
1. การประชุม World Water Forum ครั้งที่ 5 เปนการประชุมเรื่องน้ําที่ใหญที่สุดของ
โลก มีการจัดประชุม 3 ปตอครั้ง หมุนเวียนไปตามประเทศตางๆ สําหรับในครั้งนี้มีผูเขารวมประชุม
จํา นวน 30,000 คน จาก 192 ประเทศ ในสวนของคณะผูแทนไทยและผู เขา รว มการประชุมจาก
ประเทศไทย ประกอบดวยผูแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงคมนาคม
2. ในการประชุมระดับรัฐมนตรีของ World Water Forum ครั้งที่ 5 ที่ประชุมได
พิจารณาประเด็นที่สําคัญโดยสรุปคือ
2.1 ภัยธรรมชาติจากน้ํา
- ที่ประชุมเสนอใหบรรจุเรื่องนี้ไวในแผนพัฒนาและแผนลงทุนของชาติ
- ประเทศควรใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลที่ถูกตอง และสนับสนุน
ความรวมมือระดับภูมิภาค ทั้งดานภัยแลง และน้ําทวม
- เสนอใหบรรจุเ รื่องนี้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อการพั ฒนา
อยางยั่งยืน (Commission on Sustainable Development: CSD) ของสหประชาชาติ
- ในการใชเทคโนโลยีตางๆ ควรตองดําเนินการรวมกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการลดปญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและสภาพภูมิอากาศ
- ควรสรางความตระหนักถึงเรื่องนี้ในทุกระดับ
- ในการเตรียมการดานการรับมือ ควรเนนการปรับตัว (Adaptation) ของ
สังคมและประชาชน
- สนับสนุนการใชเทคโนโลยี เชน การทําน้ําเค็มเปนน้ําจืด การใชน้ําที่
บําบัดแลว เปนตน
/2.3 น้ําเพื่อ...
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- ที่ประชุมเห็นวาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกันอยางใกลชิด ควรตองพิจารณา
แบบองครวมเปนระบบลุมน้ําอยางบูรณาการ ทั้งการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ และการให
ความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการแกปญหาอยางยั่งยืน
2.4 การลงทุน และความโปรงใส
- ที่ประชุมใหความสําคัญในเรื่องนี้มาก โดยเห็นวาผูนําประเทศควรเพิ่ม
งบประมาณการลงทุนในเรื่องน้ํา โดยใหความสําคัญเปนพิเศษแกการเขาถึงน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภค
บริโภค การสุขาภิบาล รวมถึงการบริหารจัดการน้ํา ใหเพิ่มมากขึ้น
- สนับสนุนใหภาคเอกชน องคกรทองถิ่น มีบทบาทในการลงทุนมากขึ้น
- เสริมสรางความโปรงใส มีระบบตรวจสอบในทุกระดับ
2.5 การพัฒนาองคกร และบุคลากร
- ที่ประชุมเห็นวาควรเรงยกระดับความรู ความสามารถของบุคลากรดาน
น้ําเพื่อสนองการดําเนินงาน ในทุก ๆ ดาน โดยใหความสําคัญกับการวิจัย และการใชเทคโนโลยีใหมๆ
- สนับสนุนใหสรางศูนยกลางแหงการเรียนรู (Knowledge Hub) ในระดับ
ภูมิภาค เพื่อดําเนินการดังกลาวขางตน
- สนับสนุนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนประสบการณ ระหวางรัฐมนตรีดาน
น้ํา ใหแนนแฟนยิ่งขึ้น
3. ที่ประชุมไดใหความเห็นชอบแถลงการณรัฐมนตรีรวมกัน โดยจะนําผลของการ
ประชุมไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
ผลการดําเนินการ
1. กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ได ส รุ ป ผลการประชุ ม เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการ ดังนี้
1) ใหหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศแบบองค
รวม มีการบูรณาการหนวยงานและกิจกรรมในระบบลุมน้ํา และกําหนดนโยบายการจัดการทรัพยากรน้ํา
โดยการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งนี้ใหพิจารณาน้ํา อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดลอม ใหเกี่ยวโยงกัน
อยางเปนระบบ ตลอดจนมีการเฝาระวังเตือนภัยจากน้ํา โดยการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
2) ใหผลักดันการกอสรางและปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบาน และระบบ
สุขาภิบาล ทุกหมูบานใหบรรลุ Millennium Development Goals ของสหประชาชาติ เพื่อสนองตอบ
ความตองการน้ําอุปโภค-บริโภค และระบบสุขาภิบาล
/3)ใหสํานัก...
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ลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการน้ําและการชลประทาน ที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไวแลวเมื่อวันที่ 10
มิถุนายน 2551 เพื่อดําเนินการเปนรูปธรรมในการปฏิบัติตอไป
2. คณะรัฐมนตรีไดประชุมเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 และมีมติ ดังนี้
1) เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ
ทั้ง 3 ขอ โดยใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไป
พิจารณาดําเนินการดวย
2) มอบหมายให ค ณะกรรมการทรั พ ยากรน้ํ า แห ง ชาติ รั บ ไปรวบรวมข อ มู ล
รายละเอียด ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําในภาพรวมทั้งหมด รวมทั้งในสวนที่ไดมีการ
โอนกิจการบางอยางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับไปดําเนินการดวย เชน กิจการประปาที่มีปญหา
เกี่ ย วกั บ การซ อ มแซมท อ ประปาที่ ชํ า รุ ด พร อ มทั้ ง จั ด ทํ า แนวทางแก ไ ขป ญ หาแล ว ให นํ า เสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป
จากมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล า วที่ ม อบให ค ณะกรรมการทรั พ ยากรน้ํ า แห ง ชาติ
ดําเนินการรวบรวมขอมูล รายละเอียด ปญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําในภาพรวม
ทั้งหมด รวมทั้งในสวนที่ไดมีการโอนกิจการบางอยางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับไปดําเนินการ
พรอมทั้งจัดทําแนวทางการแกไขปญหา ฝายเลขานุการขอเสนอแนวทาง ดังนี้
1. การบริหารจัดการน้ําในภาพรวม ไดกําหนดวิสัยทัศน นโยบายน้ําแหงชาติ และมี
การจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 25 ลุมน้ํา แผนการบรรเทาผลกระทบอุทกภัยและภัย
แลงระยะกลางระยะยาว รวมทั้งแผนการลงทุนพัฒนาและการบริหารจัดการน้ําและการชลประทาน
และแผนการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ไวแลว
2. ฝ า ยเลขานุ ก าร ได เ ชิ ญ ผู แ ทนกรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกระจายอํานาจ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล รวมประชุมหารือเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2552
ที่ประชุมไดแยกประเด็นพิจารณาออกเปนประเด็นตางๆดังนี้
2.1.การจัดทําขอมูลระบบประปาหมูบานทั่วประเทศ
ปจจุบันขอมูลระบบประปาหมูบานทั่วประเทศ เกี่ยวกับจํานวนหมูบานที่มี
และไมมีระบบประปาหมูบานที่มีระบบประปาชํารุด เพื่อนํามาใชในการวางแผนแกไขปญหาการขาด
แคลนน้ําอุปโภค บริโภค ยังไมครบถวนเทาที่ควร ควรมีการปรับปรุงขอมูลใหถูกตอง ซึ่งปจจุบันกรม
ทรัพยากรน้ําไดรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสํารวจเมื่อป 2548 และจากการตรวจสอบขอมูลโครงการ
ของกรมทรัพยากรน้ํา (โครงการน้ํากินน้ําใชทั่วไทย) สรุปไดดังนี้
/กรมทรัพ...
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หมูบานทั้งหมดที่ ทน.ตรวจสอบ

กรมทรัพยากรน้ํา (ทน.)

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (ทบ.)

จํานวนหมูบา น

จํานวนหมูบา น
74,073

มีระบบประปาแลว

67,582 (96,087 แหง)

ระบบประปาใชการได

49,315 (49,818 แหง)

ระบบประปาชํารุด
หมูบานที่ยงั ไมมีระบบประปา

18,267(ตองปรับปรุง 19,269 แหง)

18,692

6,491(ตองกอสราง 6,498 แหง)

3,798

ป จ จุ บั น กรมทรั พ ยากรน้ํ า และกรมทรั พ ยากรน้ํ า บาดาล ได รั บ คํ า ขอให เ ข า ไป
ดําเนินการชวยเหลือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค โดยกอสรางปรับปรุงและเจาะบอ
บาดาล จากกํานัน ผูใหญบาน อบต. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พระ และโรงเรียน เปนจํานวนของ
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 1,681 หมูบาน กรมทรัพยากรน้ํา 788 แหง
2.2 แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาน้ําอุปโภคบริโภคระดับตําบล
ป จ จุ บั น ยั ง ไม มี แ ผนการแก ไ ขป ญ หาการขาดแคลนน้ํ า อุ ป โภคบริ โ ภคใน
ภาพรวมทั้งระบบ จึงทําใหการแกไขปญหาดานน้ําอุปโภคบริโภคยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ําไดพิจารณาและเห็นวาควรมีการ
จัดทําแผนและกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการดานน้ําอุปโภคทั้งระบบ (จัดทําแผนพัฒนาน้ํา
อุปโภคบริโภคระดับตําบล โดยการสํารวจ ออกแบบ ประมาณราคาคากอสราง/ปรับปรุงระบบประปา
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ําดิบ ตลอดจนอบรมใหความรูในการควบคุมการผลิตและการบริหาร
จัดการระบบประปาหมูบาน) เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปดําเนินการแกไขปญหาการขาด
แคลนน้ําอุปโภคบริโภคในพื้นที่ไดอยางถูกตอง เหมาะสมตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ กรม
ทรัพยากรน้ําไดตรวจสอบขอมูลที่มีอยู ณ ปจจุบัน พบวา มีตําบลที่ยังคงมีปญหาดานการขาดแคลน
น้ําอุปโภคบริโภค ไดรับบริการน้ําสะอาดยังไมครอบคลุมทุกหมูบานในระดับตําบลจํานวนถึง 5,058
ตําบล ซึ่งกรมทรัพยากรน้ํากําหนดแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาน้ําอุปโภคบริโภคระดับตําบล
ใหแกตําบลที่มีปญหาดังกลาว ในระยะเวลา 10 ป โดยแบงเปน 3 ระยะ ดังนี้
1) ระยะแรก วิกฤติเรงดวน จํานวน 2,075 ตําบล
โดยดําเนินการนํารองในป 2553 จํานวน 75 ตําบล ซึ่งกรมทรัพยากรน้ําไดรับ
งบประมาณในป 2553 และดําเนินการในป 2554 – 2556 ดังนี้

/ป 2554...
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ป 2555 จํานวน 700 ตําบล
ป 2556 จํานวน 600 ตําบล
2) ระยะที่สอง วิกฤติปานกลาง จํานวน 1,800 ตําบล
ป 2557 จํานวน 600 ตําบล
ป 2558 จํานวน 600 ตําบล
ป 2559 จํานวน 600 ตําบล
3) ระยะที่สาม วิกฤตินอย จํานวน 1,183 ตําบล
ป 2560 จํานวน 400 ตําบล
ป 2561 จํานวน 400 ตําบล
ป 2562 จํานวน 383 ตําบล
ขอเสนอของฝายเลขานุการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
1. ขอความเห็นชอบในหลักการดังนี้
1.1 การบริหารจัดการน้ําในภาพรวม เห็นสมควรใหมีการบูรณาการทบทวนสิ่งที่
ไดดําเนินการไวแลวตามแผนงานตางๆ เชน วิสัยทัศนและนโยบายน้ําแหงชาติ รางแผนยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการ 25 ลุมน้ํา แผนการบรรเทาผลกระทบอุทกภัยและภัยแลงระยะกลางและระยะยาว
แผนการลงทุนพัฒนาการบริหารจัดการน้ําและการชลประทาน แผนการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําเพื่อ
จัดทําเปนแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําในภาพรวมของประเทศ
1.2.การดํ า เนิ น การในสว นที่ไดมี ก ารโอนกิจการให องคก รปกครองท อ งถิ่น ที่
เกี่ยวกับระบบประปาหมูบาน
1.2.1 ใหมีการจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศการบริหารจัดการน้ําอุปโภค
บริโภคในภาพรวมของประเทศ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการรวมกัน และกรมทรัพยากรน้ํา เปน
หนวยงานหลัก
1.2.2 เห็นควรใหมีการจัดทําแผนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค
บริโภคในภาพรวมของประเทศทั้งระบบ ตั้งแตการกําหนดกรอบแนวทาง การจัดทําแผนการสํารวจ
ออกแบบ กอสราง การปรับปรุงซอมแซม ดูแล และบํารุงรักษา รวมทั้งการบริหารจัดการ โดยใหกรม
ทรั พ ยากรน้ํ า เป น หน ว ยงานหลั ก ในการเสนอขอตั้ ง งบประมาณดํ า เนิ น การร ว มกั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
/1.2.3 เห็นควร...

- 23 1.2.3 เห็นควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานสําหรับหมูบานที่ยังไมมีระบบประปา และใหกรมทรัพยากรน้ํารวมกับกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล สนับสนุนดานวิชาการและสามารถดําเนินการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบานเดิมที่มี
ความเสียหาย ชํารุด ใชงานไมได ตามคํารองขอขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหเปนไปตามแผน
ในขอ 2
1.2.4 เห็นชอบใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลสามารถใหความชวยเหลือแก
ทองถิ่น ในการจัดหาแหลงน้ําในพื้นที่หาน้ํายาก โดยพัฒนาแหลงน้ําบาดาลและจัดทําระบบประปา
หมูบาน
2. แตงตั้งคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ รับผิดชอบ
ดําเนินการเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบในหลักการตามที่ฝายเลขานุการเสนอทั้ง 2 ขอ โดยใหเสนอเรื่องขอ
ทบทวนการถายโอนภารกิจที่เกี่ยวกับการกอสรางและปรับปรุงซอมแซมระบบประปาใหคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณา ในกรณีที่องคการปกครองสวนทองถิ่น
ไมสามารถดําเนินการไดหรือดําเนินการไดแตไมมีประสิทธิภาพ ใหกรมทรัพยากรน้ําและกรมทรัพยากร
น้ําบาดาลดําเนินการแทน ทั้งนี้ตามความตองการและคํารองขอจากองคการปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ
เปนกรณีๆไปโดยถือเปนภารกิจของกรมทรัพยากรน้ําและกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
2. ให แ ต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการภายใต ค ณะกรรมการทรั พ ยากรน้ํ า แห ง ชาติ
รับผิดชอบในการดําเนินงานทั้งในขอ 1.1 และ 1.2
3.4 เรื่องการดําเนินการกําหนดลําดับความสําคัญเพื่อการจัดสรรและควบคุม
การใชทรัพยากรน้ํา
1. การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย ได มี ห นั ง สื อ ที่ อก 5140.2/8168
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 เพื่อขออนุญาตใชน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยาไปใชในกระบวนการผลิต
น้ําประปาบริการแกผูประกอบกิจการอุตสาหกรรมใน
1.1 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จํานวน 27,000 ลบ.ม./วัน (0.312 ลบ.ม./วินาที)
หรือ 810,000 ลบ.ม./เดือน
1.2 นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค) ขออนุญาตใชน้ําเพื่อการผลิตน้ํา
ประปาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 25,000 ลบ.ม./วัน (9.13 ลาน ลบ.ม./ป) หรือ
750,000 ลบ.ม./เดือน
/1.3 บริษัท...
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ไปใชในกระบวนการผลิตน้ําเพื่ออุตสาหกรรมในเขตสงเสริมอุตสาหกรรม นวนคร (ปทุมธานี) เพื่อ
สนับสนุนการใชน้ําของโรงงานอุตสาหกรรมภายในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมฯ ซึ่ง
มีจํานวนโรงงานประมาณ 200 โรงงาน จํานวน 75,000 ลบ.ม./วัน หรือ 2,250,000 ลบ.ม./เดือน
1.4 บริษ ัท โนเบล เอ็น ซี จํ า กัด ไดข อใชน้ํ า ดิบ จากแมน้ํ า เจา พระยาเพื ่อ
สนับสนุนกิจกรรมการผลิต ซึ่งบริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตไนโตรเซลลูโลส อุตสาหกรรม ตั้งอยูบริเวณ
หมูที่ 1 ตํ า บลโพนางดํ าออก อํ าเภอสรรพยา จัง หวัดชัยนาท มีความตองการใชน้ําเพื่อสนั บสนุ น
กิจกรรมการผลิตของโรงงาน จํานวนประมาณ 14,400 ลบ.ม./วัน หรือ 432,000 ลบ.ม./เดือน
2. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาและสรุปเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550
2.1 การใชน้ําของโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอใชน้ํารวม 141,000 ลบ.ม./วัน
หรือ 1.64 ลบ.ม./วินาที จะไมมีผลกระทบในฤดูฝน และในฤดูแลงที่มีปริมาณน้ําตนทุนอยูในเกณฑ
ปกติ สําหรับในปน้ํานอย และปริมาณน้ําระบายทายเขื่อนของเจาพระยาต่ํากวา 50 ลบ.ม./วินาที
ขอใหลดการใชน้ําตามเกณฑที่กรมชลประทานกําหนด
2.2 เพื่อลดความเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา และลดผลกระทบตอผูใชน้ําอื่นๆ
โดยใหผูขอสรางแหลงน้ําสํารองไวใชในฤดูแลง ประมาณ 3 เดือน
ที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ มีมติใหคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
รวมกับผูทรงคุณวุฒิ(ดร.มิ่งสรรพ ขาวสะอาด) ศึกษาแนวทางหลักเกณฑ และรายละเอียดเพิ่มเติมทั้ง
ดานกฎหมายและระเบียบการอนุญาตใชน้ํา ความเหมาะสม เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพ เพื่อใหมี
ความรัดกุมยิ่งขึ้น
3. การประชุม คณะกรรมการทรัพ ยากรน้ํา แหง ชาติ ครั้ ง ที่ 3/2551 เมื่อวั น ที่ 31
ตุลาคม 2551 ไดพิจารณาในประเด็นตาง ๆ ที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯรวมกับผูทรงคุณวุฒิ เสนอ
ดังนี้
3.1 การใชน้ําของผูขออนุญาตใชน้ําจากลุมน้ําเจาพระยาดังกลาวไมมีผลกระทบ
กับผูใชนําในลุมน้ํา ซึ่งไดผานการดําเนินการตามหลักเกณฑของคณะทํางานฯ และผานการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการลุมน้ําเจาพระยาแลว
3.2 ปจจุบันไมมีกฎหมายรองรับการใหอนุญาตใชน้ํา
3.3 ระเบี ย บสํ า นั ก นายกฯพ.ศ.2550 มี ผ ลบั ง คั บ ใช เ ฉพาะภาคราชการและ
รัฐวิสาหกิจในเรื่องจัดลําดับความสําคัญในการจัดสรร และควบคุมการใชน้ํา

/คณะกรรมการ...

- 25 คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ พิจารณาในประเด็นตาง ๆ และมีมติวายัง
ขาดขอมูลบางประการ ในการพิจารณา เชน ในสวนของการประปานครหลวงและภูมิภาค จึงให
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เชิญหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของมาพิจารณารายละเอียดการใชน้ําเสนอ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติอีกครั้งหนึ่ง
ผลการดําเนินการ
1. คณะทํ า งานพิ จ ารณากํ า หนดแนวทางและหลั ก เกณฑ ก ารขออนุ ญ าตใช น้ํ า
(นายเจษฎา แกวกัลยา เปนประธาน) ไดมีการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2552 พิจารณาประเด็นตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.)
ตามเรื่องเดิม ขอ 3 และไดจัดทํารางหลักเกณฑการนําน้ําในแหลงน้ําไปใชงาน สรุปไดดังนี้
1.1 ผูแทนการประปานครหลวง และการประปาสวนภูมิภาค ไดพิจารณาการใช
น้ํ า ในแหล ง น้ํ า สาธารณะตามมติ ข องคณะกรรมการทรั พ ยากรน้ํ า แห ง ชาติ ต ามเรื่ อ งเดิ ม
(ขอ 3.3) ปรากฏวาผูแทนของทั้ง 2 หนวยงานไมมีขอชี้แจงเพิ่มเติม
1.2 คณะทํางานฯ ไดพิจารณารางหลักเกณฑการนําน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไป
ใชงานโดยแบงประเภทของการใชน้ําเปน 4 ประเภทคือ
1.2.1 การใชน้ําประเภทที่หนึ่ง ไดแก การใชน้ําในแหลงน้ําเพื่อการดํารงชีพ
การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตวเพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน
และการใชน้ําในปริมาณเล็กนอย การรักษาสมดุลและคุณภาพของระบบนิเวศ
1.2.2 การใชน้ําประเภทที่สอง ไดแก การใชน้ําในแหลงน้ําเพื่อการพาณิชยใน
กิจการดังตอไปนี้ การเพาะปลู ก การเลี้ยงสัตว การเลี้ยงสัตวน้ํ า การอุตสาหกรรม การทองเที่ย ว
โรงแรม สถานที่พักผอน รานอาหาร สนามกอลฟ การผลิตพลังงานไฟฟา การประปา และกิจการอื่น
ตามที่กําหนด
1.2.3 การใชน้ําประเภทที่สาม ไดแก การใชน้ําในแหลงน้ําเพื่อกิจการขนาด
ใหญที่ใชน้ําปริมาณมากหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบขามลุมน้ํา หรือครอบคลุมพื้นที่กวางขวาง
1.2.4 การใช น้ํ าประเภทที่ สี่ ไดแก การใช น้ํ าเพื่ อการสาธารณประโยชน ของ
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น และการกอสรางโครงการที่นําน้ําในแหลงน้ําไป
ใชโดยหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.3 ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ไดนํารางหลักเกณฑไปรับฟงความคิดเห็นเพื่อ
ปรับปรุงรางหลักเกณฑการนําน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใชงาน ดังนี้
1.3.1 รับฟงความเห็นจากคณะกรรมการลุมน้ํายม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552
/1.3.2 รับฟง...
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2552
1.3.3 นํ า ร า งหลั ก เกณฑ ดั ง กล า วไปทดลองใช ใ นการพิ จ ารณาการขอ
อนุญาตการใชน้ําของบริษัท ทรัพยทิพย จํากัด ในพื้นที่ลุมน้ําปาสัก
1.4 ผลการรับฟงความคิดเห็น สรุปไดดังนี้
1.4.1 กําหนดใหมีการบริหารการจัดการ การสูบน้ํา โดยมีผูมีสวนไดสวน
เสียเปนคณะกรรมการรวม
1.4.2 กรณีของการประปานครหลวง และการประปาสวนภูมิภาค เปนการ
จัดหาน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค การประปานครหลวง และการประปาสวนภูมิภาคมีความเห็นวาไม
ตองยื่นการขอพิจารณาการใชน้ํา
1.4.3 กําหนดใหมีการทําประชาวิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นของการใชนา้ํ
สําหรับการใชน้ําในประเภทที่สาม
1.4.4 ปริมาณน้ําที่ไดรับการพิจารณาแลว อาจเปลี่ยนแปลงไดตามสภาวะ
การขาดแคลนน้ําโดยคณะกรรมการลุมน้ํา
2. คณะทํา งานฯ ได รวบรวมขอมูลจํา นวนผูขอใชน้ํา ทั้ง หมด ณ วัน ที่ 29
มิถุนายน 2552 ปรากฏวามีผูขอใชน้ําจากแหลงน้ําสาธารณะรวมทั้งสิ้น 20 ราย แสดงรายละเอียดไดดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผูขออนุญาตการใชน้ําจําแนกเปนรายลุมน้ํา
ชื่อลุมน้ํา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชี
ยม
เจาพระยา
ปาสัก
ทาจีน
แมกลอง
ภาคใตฝงตะวันออก
ภาคใตฝงตะวันตก
ปง
รวมทั้งสิ้น

กอน/และป
2550
3
3
2
3
1
1
1

ป 2551

ป 2552

1
1
-

1
1
1
1
-

รวม
ทั้งสิ้น
3
1
5
4
1
3
1
1
1

14

2

4

20

- 27 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
1. เนื่องจากขณะนี้ไมมีระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของในการอนุญาตนําน้ํา
ในแหลงน้ําสาธารณะไปใชงาน ดังนั้นหากผูประกอบการมีความจําเปนจะตองนําน้ําจากแหลงน้ํา
สาธารณะไปใช ควรสงขอมูล และรายละเอียดพรอมทั้งไปชี้แจงใหคณะกรรมการลุมน้ํา รวมทั้งผูใช
น้ํารายอื่นที่เกี่ยวของไดพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งมาตรการ แนวทางการปองกัน
แกไขปญหา
2. เพื่ อ เป น การกระตุ น เศรษฐกิ จ การลงทุ น การจ างงาน การสนั บสนุ นกิ จการที่
ดําเนินการขอใชน้ําจากแหลงน้ําสาธารณะ จึงขอเสนอใหเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แห ง ชาติ ตอบผลการพิ จ ารณาโดยไม ใ ชก ารอนุ มัติห รือ อนุญ าตแต เ ปน การให คํา แนะนํา ชี้แ จง
และใหความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทางมาตรการลดผลกระทบ โดยผูขออนุญาตตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการลุมน้ํากําหนดไปพลางกอนที่จะมีระเบียบหรือ
กฎหมายรองรับ
3. เนื่อ งจาก การดํา เนิ น การในการพิจ ารณาหลัก เกณฑก ารนํา น้ํา ในแหลง น้ํา
สาธารณะไปใชงาน จะตองมีผูเชี่ยวชาญทางดานตางๆ รวมกันพิจารณาในแงมุมและองคประกอบตาง
ๆ ใหครอบคลุมครบถวน เพื่อใหการพิจารณาเปนไปอยางเปนธรรม ไมกอใหเกิดปญหาผลกระทบการ
ใชน้ําในภาพรวมของลุมน้ํา จึงเห็นสมควรจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดแนวทางและ
หลักเกณฑการนําน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใชงาน แทนคณะทํางานฯ ที่ไดแตงตั้งไวเดิม โดยมี นาย
เจษฎา แกวกัล ยา เปนประธานคณะอนุก รรมการ และ ผูอํานวยการสํา นัก บริหารจัดการน้ํา กรม
ทรัพยากรน้ํา เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
4. เพื่ อ ให ห ลั ก เกณฑ ดั ง กล า วมี ผ ลในทางปฏิ บั ติ จึ ง ขอให ค ณะอนุ ก รรมการฯ
ดั ง กล า วศึ ก ษา เสนอแนะแนวทางการที่ จ ะทํ า ให ห ลั ก เกณฑ ดั ง กล า วมี ผ ลในทางปฏิ บั ติ ต อ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเพื่อดําเนินการตอไป
ขอเสนอของฝายเลขานุการ
1. สมควรให ค วามเห็ น ชอบในหลั ก การ และให ฝ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ ตอบผลการพิจารณาการขออนุญาตใชน้ํา ตามประเด็นเสนอในขอ 1 และ 2
2. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดแนวทางและหลักเกณฑการ
นําน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใชตามประเด็นเสนอขอ 3 และ 4

/ความเห็น...

- 28 ความเห็นของที่ประชุม
รัฐ มนตรี ว าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล อม ใหขอเสนอแนะว า
กฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ําตองมีการบูรณาการรวมกันอยางแทจริง และยังมีประเด็นที่ตอง
พิจารณาใหรอบคอบหลายประเด็น จึงขอรับเรื่องกฎหมายน้ําไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
มติที่ประชุม
1. ให ป รั บ ปรุ ง องค ป ระกอบคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณากํ า หนดแนวทางและ
หลักเกณฑการนําน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใช ใหกะทัดรัดเพื่อความความรวดเร็วในการดําเนินงาน
2. ใหเพิ่มอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ ในการพิจารณาในแงของกฎหมาย
เพื่อจะสามารถนําผลการดําเนินงานไปสูการปฏิบัติได
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปสถานการณภัยแลง
กรมทรัพยากรน้ํา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทําและติดตามแผนการบรรเทา
ผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแลง ไดมีการประชุมหารือเพื่อเตรียมการรับสถานการณภัยแลง ครั้งที่
1/2552 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 โดยเชิญอนุกรรมการและผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมการ
ประชุม เพื่อประเมิน สถานการณภัยแลง ป 2552 พรอมกําหนดแนวทางการใหความชว ยเหลือ
บรรเทาป ญ หาภั ย แล ง และมี ก ารจั ด ประชุ ม ติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การเป น ระยะ ซึ่ ง
สถานการณภัยแลงไดสิ้นสุดแลว จึงขอสรุปสถานการณภัยแลงที่เกิดขึ้นและการใหความชวยเหลือ
โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. สถานการณภัยแลง
สถานการณภัยแลง ในป 2552 มีจังหวัดที่ประสบภัยแลงรวม 53 จังหวัด 484 อําเภอ
2,326 ตําบล 17,459 หมูบาน และมีจํานวนจังหวัดนอยกวาสถานการณภัยแลงในป 2551
รายละเอียดตามตารางที่ 1.1และ1.2
ตารางที่ 1.1 พื้นที่ประสบภัยแลง ป 2552

/ตาราง...

- 29 ตารางที่ 1.2 พื้นที่ประสบภัยแลง ป 2552 เปรียบเทียบกับป 2551

พื้นที่ประสบภัยแลงในป 2552 นอยกวาป 2551 จํานวน 2 จังหวัด 9,000 หมูบาน
2. มาตรการในการใหความชวยเหลือบรรเทาภัยแลงแบบบูรณาการ จาก
ห ล า ย ห น ว ย ง า น ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด ว ย ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น้ํ า ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น้ํ า บ า ด า ล
กรมชลประทาน กรมปองกันและบรรเทาสาธารภัย สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร การไฟฟาฝาย
ผลิต การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค รายละเอียดในการชวยเหลือตามตารางที่ 2.1และ
2.2
ตารางที่ 2.1 สรุปการใหความความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆแบบบูรณาการ

ตารางที่ 2.2 งบประมาณในการใหความชวยเหลือดานภัยแลงป 2548 -2552 (หนวย:ลานบาท)

/มติที่ประชุม...

- 30 มติที่ประชุม
รับทราบขอมูลตามที่ฝายเลขานุการนําเสนอ
4.2 เรื่องรายงานผลการคัดเลือกกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ(เพิ่มเติม)
สื บ เนื่ อ งจาก การประชุ ม คณะกรรมการทรั พ ยากรน้ํ า แห ง ชาติ ครั้ ง ที่ 1/2552
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 ระเบียบวาระที่ 3.3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ เพิ่มเติม ดังนี้
1. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. ผูทรงคุณวุ ฒิที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนท องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
3 คน โดยใหสมาคม อบจ.แหงประเทศไทย สมาคม อบต.แหงประเทศไทยและสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย เปนผูพิจารณาคัดเลือกเสนอสมาคมละ 1 คน
4. ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ป น ผู แ ทนกรรมการลุ ม น้ํ า ให พิ จ ารณาคั ด เลื อ กจากผู แ ทน
กรรมการลุมน้ําในสวนขององคกรผูใชน้ํา โดยแบงกลุมลุมน้ําออกเปน 4 กลุมลุมน้ํา และใหพิจารณา
คั ด เลื อ กเสนอผู แ ทนกลุ ม ลุม น้ํ า ละ 2 คน ยกเว น กลุ ม ลุ ม น้ํ า ภาคกลาง ตะวัน ออก และตะวั น ตก
เสนอผูแทน 3 คน รวมเปน 9 คน
ผลการดําเนินการ
1. ฝายเลขานุการไดยกรางคําสั่งแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม ซึ่งทานนายกรัฐมนตรีไดลงนามแลวตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่
80/2552 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2552
2. ฝ ายเลขานุ การได มี หนั งสื อถึ งนายกสมาคมทั้ ง 3 เพื่ อให แต งตั้ งผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่
เหมาะสมแลว
3. กรมทรัพยากรน้ํา ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ได
ดําเนินการจัดใหมีการประชุมผูที่ไดรับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการลุมน้ําทั้ง 4 กลุมดังกลาว เพื่อ
คัดเลือกเปนกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ เพิ่มเติม เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2552 โดยใหผูแทน
คณะกรรมการลุมน้ําในแต ละกลุ มพิจารณาคัดเลือกกันเอง ผลการคัดเลือกไดสรุปเสนอประธาน
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติทราบแลว ดังนี้
1. นายสุริยา มาเกิด
กรรมการลุมน้ําปง
ผูแทนภาคเกษตรกรรม จังหวัดตาก
2. นายวิโรจน ริมจันทร
กรรมการลุมน้ํากกและโขง(ภาคเหนือ)
ผูแทนภาคเกษตรกรรม จังหวัดเชียงราย
/3. นาย...

- 31 3. นายอภิชาติ ศรีสวัสดิ์

4. นายนิมิต งามยิ่งไพศาล
5. นายวินัย รุงฤทธิเดช

6. ผศ.เจริญ ปยารมย
7. นายสมภพ โสมาภา

8. นายจิระวุฒิ จิรภาพงพันธ

9. นายไกรวรรณ อัครกุล

กรรมการลุมน้ําโขง(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผูแทนภาคพาณิชย บริการและการทองเที่ยว
จังหวัดมุกดาหาร
กรรมการลุมน้ําชี
ผูแทนภาคอุตสาหกรรม จังหวัดกาฬสินธุ
กรรมการลุมน้ําแมกลอง
ผูแทนภาคพาณิชย บริการและการทองเที่ยว
จังหวัดสุมทราสงคราม
กรรมการลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก
ผูแทนภาคเกษตรกรรม จังหวัดจันทบุรี
กรรมการลุมน้ําปาสัก
ผูแทนภาคพาณิชย บริการและการทองเที่ยว
จังหวัดลพบุรี
กรรมการลุมน้ําปตตานี
ผูแทนภาคพาณิชย บริการและการทองเที่ยว
จังหวัดยะลา
กรรมการลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก
ผูแทนภาคเกษตรกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช

มติที่ประชุม
รับทราบผลการดําเนินการตามที่ฝายเลขานุการนําเสนอ
4.3 เรื่องรายงานผลการดําเนินงานจัดงานวันน้ําโลก
ในการประชุ ม คณะกรรมการทรั พ ยากรน้ํ า แห ง ชาติ ครั้ ง ที่ 1/2552 เมื่ อ วั น ที่ 23
มกราคม 2552 มีมติเห็นชอบใหกรมทรัพยากรน้ํา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ จัดงาน”น้ําไรพรมแดน” เนื่องในสัปดาหอนุรักษทรัพยากรน้ําแหงชาติและวันน้ําโลก ระหวาง
วันที่ 25 -27 มีนาคม 2552 ณ หองประชุมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หอประชุมกรม
ประชาสัมพันธ และอาคารชาเลนเจอร อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยสํานักงบประมาณ
อนุมัติใหใชงบกลางสํารองจายเพื่อการฉุกเฉิน เปนเงินจํานวน 7,000,000 บาท

/ผลการ...

- 32 ผลการดําเนินงาน
การจั ด งาน “น้ํ า ไร พ รมแดน” เนื่ อ งในสั ป ดาห อ นุ รั ก ษ ท รั พ ยากรน้ํ า แห ง ชาติ และ
วั น น้ํ า โลก เมื่ อ วั น ที่ 25 – 27 มี น าคม 2552 มี ผู เ ข า ร ว มงานจํ า นวน 2,300 คน ประกอบด ว ย
คณะกรรมการทรัพ ยากรน้ํ าแห ง ชาติ คณะกรรมการลุม น้ํา และเครื อขา ย ผู แ ทนจากส ว นราชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ภาคเอกชน ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา อาจารย องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ประชาชนทั่ ว ไป และหน ว ยงานจากต า งประเทศ ได แ ก คณะกรรมการร ว มคณะกรรมาธิ ก าร
แมน้ําโขง (MRC) สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพเมียนมาร ธนาคารโลก ( World Bank) ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) คณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยการชลประทานและการ
ระบายน้ํา (ICID) องคการความรวมมือเพื่อการพัฒนาแหงประเทศญี่ปุน (JICA) โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นายสุวิทย คุณกิตติ) เปนประธานกลาวเปดงาน และ
มอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ และปาฐกถาแนวทางการบริหารจัดการน้ํา
ของประเทศ
การจัดกิจกรรมระหวางวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2552 ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมปลูกจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ํา ณ หองประชุมกรม
ประชาสัมพันธ วันที่ 25 มีนาคม 2552
2. การจั ด นิ ท รรศการของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก กรมทรั พ ยากรน้ํ า กรม
ชลประทาน กรมทรัพยากรน้ําบาดาล การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย การประปานครหลวง บริษทั
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรือ อีสต วอเตอร คณะกรรมาธิการ
แมน้ําโขง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย JICA เปนตน
3. จัดสัมมนาวิชาการ ณ อาคารชาเลนเจอร อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 26 -27
มีนาคม 2552 ในหัวขอ
3.1 การใชน้ําระหวางประเทศ ในประเด็นกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขง (Greater Mekong Subregion : GMS) และกรอบความรวมมือของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง
(Mekong River Commission : MRC )
3.2 การดําเนินการของคณะกรรมการลุมน้ําในลุมน้ําโขง ในประเด็น IWRM ใน
ลุมน้ําโขงตอนลาง
3.3 การอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติ ในประเด็น การอนุรักษพื้นที่
ชุมน้ําและแหลงน้ําจืด และการอนุรักษและปองกันการกัดเซาะชายฝง
3.4 ผลกระทบจากภาวะโลกรอนตอการจัดการทรัพยากรน้ํา
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Experience on the River Basin Committee)
4. จัดประชุมคณะกรรมการรวมคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ครั้งที่ 29 (29th MRC
Joint Committee Meeting) ณ อาคารชาเลนเจอร อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2552
5. ผลสัมฤทธิ์จากการสัมมนาวิชาการและการประชุม ไดรับความสนใจจากผูเขารวม
การสัมมนาวิชาการและการประชุมเปนอยางมาก โดยผูเขารวมสัมมนาไดรับทราบนโยบายและแนว
ทางการจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ของประเทศตลอดจนได มี โ อกาสรั บ ทราบข อ มู ล องค ค วามรู ใ หม ที่
หลากหลายจากแตละหัวขอของการสัมมนา ไดมีการซักถาม และเสนอความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณอยางกวางขวาง
ความเห็นที่ประชุม
ใหมีการขยายการจัดงานออกไปในภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อเปนการเสริมสรา ง
ความรูและการมีสวนรวมของประชาชนใหมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม
รับทราบและใหฝายเลขานุการพิจารณาขยายการจัดงานออกไปในภูมิภาคตางๆ
เพื่อใหสามารถเขาถึงประชนไดมากยิ่งขึ้น
4.4 รายงานผลการจัดประชุมรวมกับ UNEP เรื่องการเสริมสรางความ
เขมแข็งในการบริหารจัดการน้ําพรมแดน
1. คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติมีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่
23 มกราคม 2552 เห็นชอบใหกรมทรัพยากรน้ําในฐานะและเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ รวมกับสํานักเลขาธิการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ ( United Nations Environment
Program : UNEP) จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเรื่องการสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการน้ํา
พรมแดน ระหวางวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2552 ณ กรุงเทพฯ
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 0606
/1125 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติจัดประชุม UNEP High –
level Ministerial Conference on Strengthening Transboundary Freshwater Governance และ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร 0402/4188 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2552
แจงวานายกรัฐมนตรีมีบัญชาอนุมัติจัดประชุมดังกลาว
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สํานักงานเลขาธิการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations Environment
Program: UNEP) รวมกับการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมทรัพยากรน้ํา จัด
ประชุมระดับรัฐมนตรีเรื่องการสรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการน้ําพรมแดน (Strengthening
Transboundary Freshwater Governance ) โดยมีผูเขารวมประชุมระดับรัฐมนตรี จากเอเชีย
แอฟริกา ลาตินอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย รวม 26 ประเทศ ระหวางวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม
2552 ซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ
1. การประชุมดานวิชาการของเจาหนาที่อาวุโส ระหวางวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม
2552 เพื่อปรึกษาหารือและจัดทํารางแผนการดําเนินงานกรุงเทพฯ (Bangkok Plan of Action) เพื่อ
นําเสนอตอที่ประชุมระดับรัฐมนตรีพิจารณา
2. การประชุมระดับรัฐมนตรีในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 โดยมีนายกรัฐมตรี(นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เขารวมประชุมในพิธีเปดการประชุมและกลาวปาฐกถาพิเศษ และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นายสุวิทย คุณกิตติ) เปนประธานการประชุม โดยที่
ประชุมไดพิจารณาแผนการดําเนินงานกรุงเทพฯ และไดตกลงรับรอง “แผนการดําเนินงานกรุงเทพฯ”
เพื่อใหมีการนําไปดําเนินการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการน้ําพรมแดนในแตละ
ภูมิภาค ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) ขอใหรัฐบาลชาติตางๆตระหนักถึงขอเสนอแนะที่ไดรับจากการประชุมระดับ
รัฐมนตรีในครั้งนี้ ที่ปรากฏอยูใน Chair Summary และทํางานรวมกับ UNEP และหุนสวน
อื่น ๆ ในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะดังกลาว
2) ขอใหรัฐบาลชาติตางๆ ทบทวนและพิจารณาการประชุมของสหประชาชาติ
เรื่อง Non – Navigational Uses of International Watercourses และรางกฏหมายน้ําบาดาลขาม
พรมแดน
3) ขอให UNEP จัดเวทีการหารือสําหรับลุมน้ําพรมแดน เพื่อชวยใหมีการ
ปรับปรุงความตระหนักดานสิ่งแวดลอม รวมทั้ง ใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางองคกรลุม
น้ํา โดยการจัดเวทีครั้งแรก ในป 2554
4) ขอให UNEP สงเสริมการตระหนักรูถึงมติดานสิ่งแวดลอมในกรอบกฏหมาย
น้ําในทุกระดับ และใหเกิดความกลมกลืนในระดับขามพรมแดน รวมทั้งใหเกิดการพัฒนากรอบความ
รวมมือดานการบริหารจัดการระบบนิเวศน้ําขามพรมแดน
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วิ ช าการ และระดั บ การเมื อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น ความพยายามของกรรมาธิ ก ารกฎหมายนานาชาติ
UNESCO และอื่นๆ
6) ขอให UNEP UNESCO และองคกรนานาชาติที่เกี่ยวของ สงเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําแบบผสมผสานในระดับขามพรมแดน
7) ขอใหผูสนับสนุนและสถาบันการเงินที่เกี่ยวของชวยเหลือ UNEP ในการ
ดําเนินงานตามแผนงานนี้
8) ขอใหองคกรนานาชาติและหนวยงานที่เกี่ยวของเชิญผูเชี่ยวชาญจาก UNEP
ไปรวมสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําพรมแดนและมิติดานสิ่งแวดลอม
9) ขอเชิญรัฐบาลไทยใหคงความสนับสนุนการบริหารจัดการน้ําพรมแดนใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค โดยทํางานรวมกับ UNEP และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานนี้
มติที่ประชุม
รับทราบผลการดําเนินตามที่ฝายเลขานุการนําเสนอ
4.5 รายงานการแกไขปญหาอุทกภัยในลุมน้ําเจาพระยา
ฝ า ยเลขานุ ก าร รายงานที่ ป ระชุ ม ว า ในการประชุ ม คณะกรรมการทรั พ ยากรน้ํ า
แหงชาติ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 มีมติเห็นชอบใหกรมชลประทานทบทวนความเห็น
ของดร.สุภัทท วงศ วิ เศษสมใจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เกี่ ยวกับการแกไขป ญหาอุ ทกภัย ในลุ ม น้ํ า
เจาพระยา โดยการขุดคลองมะขามเฒา – อูทอง เพื่อผันน้ําลงสูแมน้ําทาจีน
ผลการดําเนินการ
กรมชลประทานไดปรึกษาหารือและประสานงานกับ ดร.สุภัทท วงศวิเศษสมใจ ใน
ประเด็นการผันน้ําเจาพระยาแลว ไมติดใจประเด็นนี้อีก
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.6 รายงานโครงการผันน้ําในคลองพระองคไชยานุชิต - บางพระ
ฝ า ยเลขานุ ก าร รายงานที่ ป ระชุ ม ว า ในการประชุ ม คณะกรรมการทรั พ ยากรน้ํ า
แหงชาติ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 มีมติใหกรมชลประทาน นําเสนอรายละเอียดการ
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แมน้ําบางปะกงไปเติมที่อางเก็บน้ําบางพระ ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก
จํากัด (มหาชน) หรือ East Water หรือไม และไดมีการศึกษาศักยภาพของน้ําในคลองพระองคไชยา
นุชิต วามีปริมาณเพียงพอหรือไม นําเสนอในการประชุมครั้งตอไป
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
กรมชลประทาน ได จั ด ทํ า เอกสารรายงานสรุ ป โครงการผั น น้ํ า จากพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า
เจาพระยาฝงตะวันออก – อางเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี ดังนี้
1. ความเปนมาของโครงการ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2548 ใหดําเนินการโครงการแกไขปญหา
วิกฤตภัยแลงในป 2548 เพื่อเพิ่มเติมน้ําตนทุนใหแกภาคตะวันออก อาทิเชน การขุดบอบาดาล การ
ขุดลอกลําน้ํา การกอสรางอางเก็บน้ํา ระบบผันน้ําเชื่อมโยงอางเก็บน้ําและแหลงน้ําตางๆ ในจังหวัด
ระยอง-ชลบุรี โดยรวมถึงการศึกษาสํารวจออกแบบรายละเอียดโครงการผันน้ําจากแมน้ําบางปะกง
มายังอางเก็บน้ําบางพระ และโครงการผันน้ําจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหลงกักน้ําจังหวัดระยอง ซึ่ง
ปจจุบันไดดําเนินการศึกษาสํารวจออกแบบรายละเอียดแลวเสร็จ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการชลประทาน ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ให
กระทรวงเกษตรและสหกรณเริ่มดําเนินการโครงการขนาดใหญรวม 4 โครงการในปงบประมาณ 2552
ไดแก
(1) โครงการผันน้ําจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหลงเก็บกักน้ําจังหวัดระยอง
(2) โครงการผันน้ําจากพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก-อางเก็บน้ําบางพระ จังหวัด
ชลบุรี
(3) โครงการพัฒนาลุมน้ําตาป- พุมดวง จังหวัดสุราษฎรธานี
(4) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) จังหวัดจันทบุรี
โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเริ่มดําเนินการเปนรายโครงการตอไป
และมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับดานการเงินและการลงทุนสําหรับโครงการลงทุนขนาดใหญของ
ภาครัฐรับไปพิจารณาจัดหาแหลงเงินลงทุน/วิธีการระดมทุนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตาม
เปาหมายและระยะเวลาที่กําหนด

/คณะรัฐมนตรี...

- 37 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2552 อนุมัติในหลักการใหกรมชลประทาน
ดําเนินการโครงการชลประทานขนาดใหญ จํานวน 4 โครงการ ดังกลาวขางตนตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณเสนอ
2. สภาพปญหาและเหตุผลความจําเปนของโครงการ
(2.1) จังหวัดชลบุรี เปนแหลงทองเที่ยวและเมืองอุตสาหกรรมที่สําคัญในภาค
ตะวันออก การขยายตัวของแหลงชุมชนเปนไปอยางตอเนื่องและรวดเร็วในทุกๆ ดาน เปนสาเหตุให
การใชน้ําทวีมากขึ้น ทําใหพื้นที่เมืองชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และแหลงทองเที่ยวเมือง
พัทยา เขาสูสภาวะวิกฤตขาดแคลนน้ําหากปริมาณฝนตกนอยกวาเกณฑปกติ โดยเฉพาะในชวงการ
เกิดวิกฤติขาดแคลนน้ําในพื้นที่ภาคตะวันออกในป 2548 อางเก็บน้ําหลักตางๆ มีระดับน้ําและปริมาณ
น้ําลดลงอยางรวดเร็ว ในขณะที่ความตองการน้ําในพื้นที่มีถึง 127.7 ลาน ลบ.ม. ศักยภาพแหลงน้ํา
ตนทุนในอางเก็บน้ําหลักของจังหวัด คือ อางเก็บน้ําบางพระ มาบประชัน และชากนอก มีเพียง 69.5
ลาน ลบ.ม. ขาดแคลนถึง 58.2 ลาน ลบ.ม. จําเปนตองสงน้ําจากอางเก็บน้ําหนองปลาไหลเขามาชวย
เสริม ซึ่งเปนแหลงน้ําของจังหวัดระยองที่ประสบปญหาการขาดแคลนน้ําเชนเดียวกัน รวมทั้งการใช
มาตรการลดการใชน้ําตางๆ ในพื้นที่ ซึ่งเปนการแกปญหาเฉพาะหนาเทานั้น อยางไรก็ตาม ในอนาคต
อีก 20 ปขางหนา (ป 2568) ความตองการน้ําจะเพิ่มมากขึ้นเปน 207.98 ลาน ลบ.ม. หากไมมีการ
พัฒนาปริมาณน้ําตนทุนเพิ่มเติมจากเดิมที่มีเพียง คือ 69.5 ลาน ลบ.ม. จะเกิดการขาดแคลนน้าํ เพิม่ ขึน้
ถึง 138.48 ลาน ลบ.ม.
(2.2) เนื่องจากอางเก็บน้ําบางพระ มีความจุเก็บกักถึง 117 ลาน ลบ.ม. ในขณะ
ที่มีปริมาณน้ําไหลลงอางเฉลี่ย 41 ลาน ลบ.ม. จึงยังมีที่วางอีกมากในการเก็บกักน้ํา และเพื่อใหการ
ดําเนินการจัดหาแหลงน้ําใหกับพื้นที่เมืองชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และแหลงทองเที่ยวเมือง
พั ท ยา เป นไปได อย า งพอเพี ย งทั้ง ในป จจุ บัน และอนาคต กรมชลประทานจึง ได ดํา เนิ น ศึก ษาแนว
ทางการผันน้ําจากลุมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก-อางเก็บน้ําบางพระ โดยจะผันน้ําจากคลองพระองค
ไชยานุชิตมาลงอางเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี
(2.3) โครงการผั นน้ํ าจากพื้ นที่ ลุ มน้ํ าเจ าพระยาฝ งตะวั นออกไปยั งอ างเก็ บน้ํ า
บางพระ จังหวัดชลบุรี เปนการผันน้ําจากคลองพระองคไชยานุชิตไปยังอางเก็บน้ําบางพระ เพื่อเพิ่ม
ปริมาณน้ําใหกับอางเก็บน้ําบางพระมีระดับน้ําถึงระดับเก็บกักทุกป ซึ่งจะเปนการสรางเสถียรภาพ
ทางดานการบริหารจัดการน้ําใหแกพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี

/3.วัตถุ...

- 38 3. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อสรางเสถียรภาพทางดานการจัดการน้ําใหแกพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี โดย
การวางระบบทอผันน้ําในชวงฤดูฝน จากคลองพระองคไชยานุชิตบริเวณจุดตัดผานถนนมอเตอรเวย
กม. 29+000 ไปยังอางเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะสามารถผันน้ําไดสูงสุดปละประมาณ 70
ลานลูกบาศกเมตร และยังสามารถบรรเทาน้ําทวมขังในพื้นที่คลองพระองคไชยานุชิตไดอีกดวย
4. ที่ตั้งโครงการ
บริเวณที่จะทําการกอสรางอยูบริเวณถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 7 (มอเตอร
เวย) เริ่มตั้งแต กม. 29+000 ของมอเตอรเวย (บริเวณคลองพระองคไชยานุชิตตัดผานถนนมอเตอร
เวย) ไปจนถึง 87+000 ของมอเตอรเวย และตามถนนเขาอางเก็บน้ําบางพระ ประมาณ 500 เมตร
5. ลักษณะของโครงการ
เป น การก อสร า งงานสถานีสูบน้ํา ติดตั้งเครื่องสูบ 5 เครื่อง อัตราการสู บน้ํ ารวม
ประมาณ 5.50 ลบ.ม./วินาที และงานระบบทอสงน้ํา ขนาด φ 1.80 เมตร ความยาวประมาณ 58.5
กิโ ลเมตร โดยจะทํ าการสู บน้ํ าจากคลองพระองค ไชยานุ ชิ ตไปยั งอ างเก็ บน้ํ าบางพระในช วงเดื อน
มิถุนายน-ตุลาคม (5 เดือน) ไดสูงสุดปละประมาณ 70 ลาน ลบ.ม. โดยงานกอสรางแบงเปน 2 สัญญา
ดังนี้
ระบบทอสงน้ําคลองพระองคไชยานุชิต-อางเก็บน้ําบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ 1
ประกอบดวยสถานีสูบน้ําดวยมอเตอรไฟฟา 5 ชุด (สํารอง 1 ชุด) อัตราการสูบน้ํา 1.375 ลบ.ม./วินาที/
เครื่อง และงานวางทอเหล็กเหนียว ขนาด Dai. 1.80 เมตร อัตราการไหลประมาณ 5.5 ลบ.ม./วินาที ความ
ยาวทอประมาณ 19.50 กม. พรอมอาคารประกอบ วงเงินงบประมาณ 2,044,504,600 บาท
ระบบทอสงน้ําคลองพระองคไชยานุชิต-อางเก็บน้ําบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ 2
ประกอบดวย งานวางทอเหล็กเหนียว ขนาด Dia. 1.80 เมตร อัตราการไหลประมาณ
5.5 ลบ.ม./วินาที ความยาวทอประมาณ 39.02 กม. พรอมอาคารประกอบ วงเงินงบประมาณ
2,230,622,300 บาท
6. แผนการดําเนินงานโครงการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556)
7. วงเงินโครงการ วงเงินโครงการทั้งสิ้น 4,936.33 ลานบาท
- งบบุคลากร
60.00
ลานบาท
- งบดําเนินงาน
14.50
ลานบาท
- งบลงทุน
4,611.98
ลานบาท
249.85
ลานบาท
- เผื่อเหลือเผื่อขาด
/โดยมีแผน...

- 39 โดยมีแผนการใชจายงบประมาณในแตละป ดังนี้
ปงบประมาณ พ.ศ.
2553
2554
2555
2556

งบประมาณ (ลานบาท)
ปกติ
SP2
รวม
126.6627
884.9513
1,011.6140
24.7500
1,700.0760
1,724.8260
24.0000
1,700.0760
1,725.0760
474.8140
474.8140

8. ผลการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร (ที่อตั ราคิดลด 10%)
อัตราสวนผลตอบแทนตอการลงทุน (B/C)
มูลคาผลประโยชนปจจุบนั สุทธิ (NPV)
อัตราผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตร (EIRR)
9. ผลประโยชนจากโครงการ

1.41
1,864 ลานบาท
14.65 %

- เพิ่มปริมาณน้ําใหอางเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี ไดสูงสุดปละประมาณ
70 ลาน ลบ.ม.
- สามารถบรรเทาน้ําทวมขังในพื้นที่คลองพระองคไชยานุชิตในชวงฤดูฝน
10. ความกาวหนาโครงการ
1) การออกแบบรายละเอียด ดําเนินการแลวเสร็จ
2) การจัดหาที่ดิน
- สถานีสูบน้ํา จัดซื้อประมาณ 16 ไร การสํารวจปกหลักเขตดําเนินการแลวเสร็จ
- แนวทอสงน้ํา อยูในพื้นที่ของหนวยราชการ และไดรับการอนุญาตใหใช
พื้นที่แลว
3) การมีสวนรวมของประชาชน
กรมชลประทานได มี ก ารจั ด การประชุ ม กลุ ม ย อ ยเพื่ อ ชี้ แ จงและรั บ ฟ ง
ขอคิดเห็น จากตัว แทนองคกรปกครองทองถิ่นและประชาชนในพื้น ที่ รวมทั้ง มีก ารจัดปจฉิม นิเ ทศ
โครงการในระดับจังหวัดเพื่อเสนอผลการศึกษาและรับฟงขอคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของระดับ
ภูมิภาค สวนกลาง ตัวแทนองคกรปกครองทองถิ่น และจากตัวแทนกลุมผูใชน้ํา
/4) กรมชล...

- 40 4) กรมชลประทานประกาศวั น เริ่ ม ดํ า เนิ น การโครงการ เมื่ อ วั น ที่ 20
พฤษภาคม 2552
5) การดํ า เนิ น การประกวดราคา ป จ จุ บั น อยู ร ะหว า งการจั ด ทํ า เอกสาร
ประกวดราคาคาดวาจะแลวเสร็จภายใน มิถุนายน 2552
ความเห็นที่ประชุม
1. การวางระบบท อ ผั น น้ํ า จากคลองพระองค ไ ชยานุ ชิ ต บริ เ วณจุ ด ตั ด ผ า นถนน
มอเตอรเวย ไปยังอางเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี ซึ่งขนานไปกับทอสูบน้ําของบริษัท East Water ที่
สูบน้ําจากแมน้ําบางปะกงไปยังอางเก็บน้ําบางพระ ทําไมไมเชื่อมตอทอจากคลองดานเขาไปยังทอของ
East Water ซึ่งจะเปนการประหยัดงบประมาณไดมากกวา
2. การสรา งเขื่ อนทดน้ําบางปะกง ซึ่ง ทํา ใหเ กิ ดปญหา และเปนป ญ หามาจนถึง
ปจจุบัน จะดําเนินการแกไขไดอยางไร
3. กรณีการขุดบอบาดาลเปนจํานวนมาก เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนในภาค
ตะวันออก เมื่อป 2548 ปจจุบันยังใชไดหรือไม
มติที่ประชุม
1. รับทราบการรายงานรายละเอียดโครงการของผูแทนกรมชลประทาน
2. ใหกรมชลประทานพิจารณาศึกษาและชี้แจงเพิ่มในประเด็นการบริหารจัดการน้ํา
รวมกับทอสงน้ําของบริษัท East Water
3. ใหกรมชลประทานนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดจากการกอสรางเขื่อน
ทดน้ําบางปะกง
4.7 ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดทําแผนการอนุรักษฟนฟู
แหลงน้ําและพื้นที่ชุมน้ํา และการดําเนินงานเรื่องบึงเสนาท
4.7.1 การนําเสนอหลักเกณฑและแนวทางการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
และพื้นที่ชุมน้ําตอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ครั้งที่ 2/2551 ลงวันที่ 12
มิถุนายน 2551 เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําและพื้นที่ชุมน้ํา โดยขอให
เพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในมาตรการต า ง ๆ ให ชั ด เจน ก อ นนํ า เสนอ
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551
/การดําเนิน...

- 41 การดําเนินงานที่ผานมา
2.1. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดเวียนหลักเกณฑและแนวทางในการ
อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําและพื้นที่ชุมน้ํา เพื่อขอความเห็นชอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ และสํ า นั ก
งบประมาณ ไดเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยความเห็นสวนใหญเห็น
ดวยกับหลักเกณฑและแนวทางที่คณะอนุกรรมการ ฯ เสนอเพียงแตใหเพิ่มเติมสวนของรายละเอียด
เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
2.3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอถอนเรื่อง
ออกจากวาระประชุมในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2552 เพื่อพิจารณาทบทวนอีก
ครั้งหนึ่ง
2.4. ฝ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการ ฯ ได ท บทวนและปรั บ ปรุ ง ตาม
ขอเสนอแนะของหนวยงาน ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานัก
งบประมาณ เสร็จ เรีย บรอ ยและขณะนี้อ ยูร ะหว า งการเสนอเรื่ อ งเพื่ อให รัฐ มนตรี วา การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
4.7.2 การจัดทําหลักเกณฑและแนวทางการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําและ
พื้นที่ชุมน้ํา ประเภท พื้นที่ชายฝงทะเล
เนื่องจากคณะอนุกรรมการไดจัดทําหลักเกณฑและมาตรการที่จัดทําเปนพื้นที่
ชุมน้ําประเภท หนอง บึง ทะเลสาบน้ําจืด และ แมน้ํา ลําคลอง เทานั้น เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ชุมน้ํา
ทุกประเภทคณะอนุกรรมการฯ จะไดจัดทําหลักเกณฑและแนวทางในการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําและ
พื้นที่ชุม น้ํา ประเภท พื้น ที่ชายฝงทะเล โดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ เพื่อพิ จารณากรอบ
แนวทางแลวหนึ่งครั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552 และอยูระหวางดําเนินการตอไป
4.7.3 การดําเนินงานโครงการนํารอง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวัน
ศุกรที่ 23 มกราคม 2552 ใหฝายเลขานุการ ฯ ประสานงานกับผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค ไมใหมี
การขยายสิ่งกอสรางหรือการใชประโยชนพื้นที่ไมถูกตองเพิ่มเติมในพื้นที่อีก และใหฝายเลขานุการ ฯ
รวมกับผูทรงคุณวุฒิ (ดร.อภิชาต อนุกูลอําไพ และ ดร.สุภัทท วงศวิเศษสมใจ) รับไปดําเนินการศึกษา
การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบในพื้นที่บึงเสนาทหากไมมีงบประมาณในการดําเนินงาน ใหขอใชงบกลาง
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- 42 การดําเนินงานที่ผานมา
1 บึงเสนาท
2.1.1 วันที่ 5 กุมภาพันธ 2552 ดร.อภิชาต อนุกูลอําไพ พรอมดวยผูแทน
สํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา และผูแทนสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 กรมทรัพยากรน้ํา ไดเขารวม
ประชุ ม พรอ มกั บผู นํ า ชุ ม ชนในเขตพื้ น ที่ อบต. บึ ง เสนาท เพื่อ รับ ฟ ง ความคิด เห็ น เพิ่ ม เติ ม และหา
แนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่บึงเสนาท ซึ่งสรุปวาจะมีการจัดตั้งกลุมเครือขายกลุมอนุรักษพื้นที่
ชุมน้ําบึงเสนาทและศึกษาดูงานพื้นที่ชุมน้ําตัวอยาง ณ เขตหามลาสัตวปาหนองบงคาย ตําบลโยนก
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
2.1.2 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 โดยสวนประสานและบริหารจัดการ
ลุมน้ําเจาพระยา/สะแกกรัง (สํานักงานคณะกรรมการลุมน้ําเจาพระยา) ไดจัดโครงการศึกษาดูงาน
สําหรับกลุมอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําบึงเสนาท โดยผูเขารวมโครงการประกอบดวย องคการบริหารสวนตําบล
บึงเสนาท กํานัน ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน วิทยากรและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ รวมจํานวน 52 คน
ในระหวางวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2552 ณ เขตหามลาสัตวปาหนองบงคาย ตําบลโยนก อําเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
2.1.3 หลังเสร็จสิ้นการดูงาน ไดประชุมกลุมอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําบึงเสนาท
เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน โดยไดขอสรุปดังนี้
(1) ใหมีการสอบเขตบึงเสนาท เพื่อสําหรับพิจารณาแบงเขตตอไป
(2) ให มี ก ารจั ด ตั้ ง กลุ ม กิ จ กรรมต า ง ๆ ตามรู ป แบบตั ว อย า ง
หนองบงคาย
(3) ใหจัดทําเวทีชาวบานเพื่อกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการและแนว
ทางการอนุรักษฟนฟูบึงเสนาท
2.2 บึงสีไฟ
ดร.อภิชาต อนุกูลอําไพ พรอมดวยผูแทนสํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ําและ
ผูแทนสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 ไดเดินทางไปหาขอมูลเบื้องตนที่บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่ 28
เมษายน 2552 ไดรับทราบขอมูลจากหนวยงานและผูแทนภาคประชาชน มีขอสังเกตดังตอไปนี้
1. การพัฒนาที่ผานมา มีการวัดกันเขตและจัดสภาพที่สําหรับการทองเที่ยว
โดยงบประมาณส ว นใหญ ม าจากงบของกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ได รั บ งบสนั บ สนุ น จากการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยเพื่อทําหอดูนกและสถานที่พักสําหรับดูนก
2. หอดูนกและสถานที่ พักสําหรับดูนก ไม มีผูรับผิดชอบในการบํารุงรักษา
ปจจุบันอยูในสภาพที่เสื่อมโทรมและไมไดใชงานตามวัตถุประสงค
/3. ผูแทน...

- 43 3. ผูแทนภาคประชาชนสนใจที่จะตั้งชมรม เพื่อมีสวนรวมในการวางแผนและ
พัฒนาบึงสีไฟในอนาคต แตขาดการสนับสนุนจากภาคราชการ
4. สระบัวในบึงนอกจากเปนเอกลักษณของระบบนิเวศแลว ยังเปนแหลงสราง
รายได ใ ห แ กช าวบ า น ดั ง นั้ น การจะขุ ด ลอกหรื อ นํา บั ว พัน ธุ ต า งถิ่ น เข า มา จํ า เป น ต อ งตระหนั ก ถึ ง
ผลกระทบตอบัวพื้นเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศนของบึง
5. สําหรับโครงการและแผนการดําเนินงานในอนาคต จําเปนตองเนนการให
โอกาสภาคประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น
2.3 ปญหาอุปสรรค
ขออุปสรรคในการดําเนินงาน จากมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551 เห็นชอบใหดําเนินโครงการนํารอง 5 โครงการ ภายใตกรอบงบประมาณที่
นําเสนอโดยคณะอนุกรรมการ ฯ ปรากฏวางบประมาณป 2552 ไมไดรับงบประมาณเลยตามแผนที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
ความเห็นที่ประชุม
1. ใหนําหลักเกณฑและกรอบแนวทางในการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําและพื้นที่ชุมน้ํา
นําเสนอคณะรัฐมนตรี
2. ขอใหสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการโครงการนํารองทั้ง 5 โครงการ
3. ขอใหพิจารณาดําเนินการพื้นที่ชุมน้ําสามรอยยอดเพิ่มเติม
มติที่ประชุม
1. รับทราบผลการดําเนินงานการจัดทําหลักเกณฑและกรอบแนวทางในการ
อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําและพื้นที่ชุมน้ํา ตามที่ประธานอนุกรรมการฯ นําเสนอ
2. รับทราบผลการดําเนินงานโครงการนํารองบึงเสนาท และบึงสีไฟ
3. ให ฝ า ยเลขานุ ก ารเสนอขอตั้ ง งบประมาณป 2553 เพื่ อดํ า เนิ น งานใน 2
โครงการดังกลาว คือบึงเสนาทและบึงสีไฟ
4. ใหฝายเลขานุการพิจารณาดําเนินการเรื่องพื้นที่ชุมน้ําสามรอยยอด
4.9 รายงานผลการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการจัดสรรน้ําสําหรับภาค
การใชน้ําดานตาง ๆ
สมาคมทรัพยากรน้ําแหงประเทศไทยไดจัดการเสวนาเรื่อง “การจัดสรรน้ําเพื่อภาค
การใชน้ําตางๆ” โดยเชิญผูแทนจากภาคเอกชน สมาชิกวุฒิสภา นักวิชาการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
/เขารวม...

- 44 เขารวมเสวนาเมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2552 ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ
และไดรวมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดเสวนาเรื่อง“ศักยภาพน้ําบาดาลในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2552 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยการเสวนาทั้ง 2 ครั้ง มีวัตถุประสงคเพื่อระดมความคิดเห็น
และตรวจสอบขอมูลดานความตองการใชน้ํา น้ําตนทุนในปจจุบันและศักยภาพของการจัดหาน้ํา
ตนทุนเพิ่มเติม เพื่อกําหนดแนวทางการจัดสรรน้ําสําหรับภาคการใชน้ําดานตางๆ สําหรับนําเสนอให
รัฐบาลพิจารณาตอไป
ผลการดําเนินงาน
จากการเสวนาทั้ง 2 ครั้ง สามารถสรุปผลเบื้องตนเพื่อเปนขอมูลสําหรับการประชุม
เสวนาตอไป ดังนี้
1. ขอมูลความตองการใชน้ําสําหรับภาคการใชตางๆ
ข อ มู ล ที่ นํ า เสนอโดยหน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ สามารถนํ า มาสั ง เคราะห ใ ห เ ห็ น
ภาพรวมของความตองการใชน้ําทั้งในปจจุบันและอนาคตได และเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนและอยูใน
มาตรฐานเดียว สําหรับใชประโยชนรวมกัน จึงขอใหหนวยงานรับผิดชอบไปปรับปรุงตามขอสังเกตของ
ที่ประชุมดังนี้
1.1 การประปาสวนภูมิภาค ทบทวนขอมูลการใชน้ําเพื่อการทองเที่ยว จําแนก
การใชน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว และจัดทําขอมูลเปนลุมน้ําและ
กลุมลุมน้ํา
1.2 การประปานครหลวง แยกประเภทการใช น้ํ า เพื่ อ อุ ป โภคบริ โ ภคและ
อุตสาหกรรม
1.3 หนวยงานเกี่ยวกับน้ําอุตสาหกรรม จัดทําตัวเลขการใชแหลงน้ําจากแหลงใด
1.4 กรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบตัวเลขประมาณการใชน้ําของโรงงานที่
ขึ้นทะเบียนทั้งประเทศใหทันเหตุการณและขอขอมูลประมาณการความตองการใชน้ําในอนาคตดวย
ทั้งนี้ ขอใหสงขอมูลที่ปรับปรุงแกไขแลวใหกับกรมทรัพยากรน้ําภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2552 เพื่อ
จัดทําขอมูลในภาพรวม
อนึ่ง หนวยงานที่รับผิดชอบไดทําการปรับปรุงขอมูลและสงใหกรมทรัพยากรน้ําเพื่อ
รวบรวมสังเคราะหแลว โดยมีการประชุมตรวจสอบขอมูลเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ขอมูลน้ําตนทุนในปจจุบันและศักยภาพในการพัฒนา
กรมชลประทานไดเสนอขอมูลน้ําตนทุนของโครงการชลประทานขนาดใหญและ
ขนาดกลาง พรอมแผนการพัฒนาในอนาคต การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย นําเสนอโครงการ
/ผลิตไฟฟา...
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แองเจาพระยาโดยอาจารยปองศักดิ์ พงษประยูร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ที่ประชุมมีมติดังนี้
2.1 รั บตั ว เลขน้ํา ผิว ดิ น ตน ทุน และศั ก ยภาพในการพั ฒ นาที่ นํ า เสนอโดยกรม
ชลประทานและกรมทรัพยากรน้ํา
2.2 สวนศักยภาพของน้ําบาดาลนั้น เห็นควรจะมีการจัดประชุมผูเชี่ยวชาญดาน
น้ําบาดาล เพื่อรวมกันประเมินศักยภาพของน้าํ บาดาลที่สามารถจะนํามาใชไดโดยสมาคมทรัพยากร
น้ําแหงประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.3 ปริมาณน้ําเพื่อการรักษาระบบนิเวศน เปนเรื่องที่จําเปนและควรมีการกําหนด
เกณฑใหชัดเจนเพื่อเปนแนวทางในการจัดสรรน้ําทั้งจากธรรมชาติและแหลงเก็บกักที่กอสรางขึ้น
3. กรอบการพิจารณาการจัดสรรน้ํา
ที่ประชุมไดเสวนาเพื่อรวมกันหาแนวทางที่เหมาะสมเปน กรอบการพิจารณา
จัดสรรน้ํา เพื่อนําเสนอใหใชในการวางแผนและการบริหารจัดการน้ําตอไป ที่ประชุมมีมติดังนี้
3.1 การจัดลําดับความสําคัญของประเภทการใชน้ํา
3.1.1 น้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค
3.1.2 น้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศน
3.1.3 น้ําเพื่อการเกษตร ภาวะวิกฤตจัดสรรเฉพาะน้ําเพื่อการเกษตรสําหรับ
ยังชีพ
3.1.4 น้ําเพื่ออุตสาหกรรม
3.2 น้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศน
น้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศนเปนสวนสําคัญและจําเปนตอการดํารงอยูของทุก
ระบบ การบริหารจัดการน้ําจึงมีการกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรน้ําเพื่อระบบนิเวศนดังนี้
3.2.1 จัดสรรน้ําเพื่อระบบนิเวศนอยางนอย 17% ของปริมาณน้ําทารวมราย
ปของแตละลุมน้ํา
3.2.2 ในการบริ หารอางเก็ บน้ํา การระบายน้ํา ลงสูทายน้ํา ในฤดูฝน จะ
ระบายน้ําเท ากั บขีดความสามารถระบายน้ํา สูง สุดของทางน้ําธรรมชาติดานระบายน้ําเทากับขีด
ความสามารถระบายน้ําสูงสุดของทางน้ําธรรมชาติดานทายน้ํา สวนในฤดูแลง จะตองระบายน้ําใหมี
น้ําในทางน้ําธรรมชาติดานทายน้ําไมนอยกวาระดับน้ําที่ไหลเดิมในธรรมชาติ (Historical Low Flow)
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และที่คาดการณในอนาคตแลวนําตัวเลขเหลานี้มากําหนดสัดสวน เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการเสวนา
ครั้งตอไป
3.4 จากขอมูลเบื้องตน ความตองการใชน้ําในปจจุบันมีมากกวาน้าํ ผิวดินตนทุนที่
มีอยูแลว การขยายความตองการในอนาคตจะตองคํานึงถึงขอจํากัดดานน้ําตนทุน และศักยภาพของ
การขยายแหลงเก็บกักก็ยังนอยกวาความตองการตามแผนงานของหนวยงานตาง ๆ จําเปนตองมีการ
พิจารณาการบริหารจัดการน้ําเพื่อรองรับสถานการณน้ําขาดแคลน ทั้งนี้สามารถนําน้ําบาดาลมา
ทดแทนไดในระดับหนึ่ง แตตองมีมาตรการดานอื่นๆ เชน การประหยัด / การเพิ่มประสิทธิภาพ การ
ปรับเปลี่ยนแผนการผลิต การนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช เปนตน
4. ศักยภาพน้ําบาดาลในประเทศไทย
ผูเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาตางๆและกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดนําเสนอ
ขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับศักยภาพน้ําบาดาล ซึ่งไดมาจากการสํารวจและประเมินดวยวิธีการ
แตกตางกัน โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดประเมินศักยภาพน้ําบาดาลในแตละแองน้ําและแสดง
แผนที่ไวเปนรายจังหวัด และผูเขาประชุมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง
ที่ประชุมมีมติดังนี้
ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
4.1 ขอมูลเบื้องตนจากการประเมินจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
- ปริมาณน้ําบาดาลของประเทศที่คาดวาสามารถนํามาใชได มีประมาณ
100,000 ลาน ลบ.ม.
- ปจจุบันมีการนํามาใชประมาณ 8,000 ลาน ลบ.ม. ซึ่งแสดงวายังมี
ปริมาณที่นํามาใชไดอีกมาก
4.2 ขอมูลศักยภาพน้ําบาดาลยังมีความเบี่ยงเบน จําเปนตองมีการศึกษาสํารวจ
ขุด เจาะเฉพาะแหง ประกอบการทําแบบจําลองคณิตศาสตร เพื่อใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือมากขึ้น ซึ่ง
จําเปนตองมีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมากขึ้น
ประเด็นทางดานวิชาการ
4.3 การแบงประเภทน้ําใตดินเปน Confined และ Unconfined มีความจําเปน
เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารและควบคุมระดับน้ําและคุณภาพน้ําใตดิน
4.4 มาตรฐานการเจาะบอและการกอสรางบอ รวมทั้งการติดตามเฝาระวัง
ระดับและคุณภาพน้ําบาดาล (Field Monitoring) มีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารจัดการน้ํา
บาดาลใหยั่งยืน
/4.5 ในการ...
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อนาคต ตองคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ และควรใหความสําคัญตอ
การศึกษากรณีเรงดวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
- ศั ก ยภาพน้ํ า บาดาลในพื้ น ที่ วิ ก ฤตขาดแคลนน้ํ า เช น กรุ ง เทพและ
ปริมณฑล ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง เปนตน
- ผลกระทบเรื่องแผนดินทรุด
- ผลกระทบของการฟนตัวของระดับน้ําบาดาลตอสิ่งกอสรางขนาดใหญ
- วิธีการเติมน้ําบาดาลอยางมีประสิทธิภาพ
จากขอมูลเบื้องตนสามารถสรุปไดวา ความตองการใชน้ําสําหรับภาคการใช
ตางๆ ในปจจุบันมีปริมาณมากกวาน้ําตนทุนสําหรับแหลงน้ําผิวดิน และศักยภาพในการพัฒนาน้ํา
ตนทุนผิวดินมีไมมากและไมเพียงพอตอความตองการใชน้ําที่คาดการณไวสําหรับอนาคต ในขณะที่
น้ําบาดาลมีศักยภาพสามารถนํามาใชรวมกับน้ําผิวดินได แตยังขาดขอมูลที่มีความชัดเจนทั้งในดาน
ปริมาณและพื้นที่ ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ ตองตระหนักถึงขอจํากัดของ
แหลงน้ําตนทุน และตองมีแผนอื่นๆรองรับดวย เชน มาตรการประหยัดน้ํา การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชน้ํา การปรับเปลี่ยนแผนการผลิต การนําเทคโนโลยีใหมๆมาใช และที่สําคัญตองมีการปรับเปลี่ยน
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําของทุกภาคสวน นอกจากนั้นผูเขารวมประชุมยังมีปฏิญญา
รวมกันในการแสดงเจตนารมณที่จะรวมกันศึกษาและหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ําในภาพรวม
ใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน เพื่อนําเสนอรัฐบาลตอไป
มติทีประชุม
รับทราบผลการประชุมตามที่นําเสนอ และใหกรมทรัพยากรน้ําและกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาลศึกษาศักยภาพน้ําบาดาลเพื่อการพัฒนารวมกับน้ําผิวดิน
4.9 การดําเนินการจัดทําทะเบียนแหลงน้ําขนาดเล็ก
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550 ได
กําหนดใหกระทรวงมหาดไทยประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีแหลงน้ําขนาดเล็กอยูใน
เขตพื้นที่ เพื่อจัดทําทะเบียนแหลงน้ําขนาดเล็กสงไปยังจังหวัดและคณะกรรมการลุมน้ําอันเปนที่ตั้ง
ของแหลงน้ํานั้นปละหนึ่งครั้ง และใหจังหวัดและคณะกรรมการลุมน้ํารวบรวมขอมูลดังกลาว เพื่อจัดตั้ง
เปนศูนยขอมูลแหลงน้ําขนาดเล็กของจังหวัดและของลุมน้ํา
การดําเนินการ
ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ํารวมกับ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รวมกันดําเนินการจัดทํา
/1. กระทรวง...

- 48 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทําหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย ใน
การดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา ดวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
พ.ศ.2550 ตามหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ทส 0609/1283 ลงวันที่
13 มิถุนายน 2551
2. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดทําหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่ อ งการจั ด ทํ า ทะเบี ย นแหล ง น้ํ า ขนาดเล็ ก ตามหนั ง สื อ กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ที่ มท
0801.4/ว 1247 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2551
3. กรมทรัพ ยากรน้ํา รว มกับกรมสง เสริม การปกครองทอ งถิ่น สมาคมองคก ารบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ไดรวมกันกําหนดแนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานและได
ดําเนินการไปแลว ดังนี้
1) จัดทํ า คู มื อ การจั ดทํ า ทะเบีย นแหล ง น้ํ า ขนาดเล็ก ประกอบดว ย รูป แบบ
ขั้นตอนการจัดทําทะเบียนแหลงน้ํ าขนาดเล็ก เพื่อใช เปนแนวทางการดํ าเนินงานใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน สามารถนําไปใชงานรวมกันไดทั้ง 25 ลุมน้ําทั่วประเทศ
2) จัดอบรมวิทยากรของกรมทรัพยากรน้ํา
3) จัดอบรมวิธีการจัดเก็บขอมูล การใชเครื่องมือจับพิกัด GPS การอานแผนที่
และการบันทึกขอมูล ใหแก เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมทั่วประเทศ โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเขารับการฝกอบรมทั้งสิ้น 7,361 คน
ในสวนของทองถิ่นที่ไมไดสงเจาหนาที่มาเขาอบรม กรมทรัพยากรน้ําจะสงเจาหนาที่เขาไปใหความรู
เพิ่มเติม
4) เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล จัดเก็บขอมูลลงในแบบฟอรม
และนําขอมูลลงใน Microsoft Excel สงใหกรมทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด ตั้งแผนไวใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2552 ขณะนี้ ยังไดรับไมมากนักและขอมูลที่ได
ยังไมสมบูรณ
5) กรมทรัพยากรน้ําพัฒนาขอมูลดังกลาวดวยโปรแกรม Microsoft Access
และในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อแสดงผลในระบบแผนที่ และสงขอมูลที่ปรับปรุงแลว
ใหแกทองถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดใชในการดําเนินงานตอไป ตั้งแผนไวให
แลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2552
/4. กรม...

- 49 4. กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลดานทรัพยากรน้ํา ในพื้นที่ 70 ลุมน้ํา
สาขา / ยอยนํารอง เพื่อใชเปนตัวอยางในการจัดทําและศึกษาปญหาอุปสรรคตาง ๆ ขณะนี้จัดทําแลว
เสร็จ จึงขอนําเสนอใหที่ประชุมไดทราบ
ขอเสนอของฝายเลขานุการ
เนื่องจากการดําเนินงานดังกลาวเปนการทํางานรวมกันหลายหนวยงาน ซึ่งจะตองมี
การประสานงานทั้งระดับผูบริหารของหนว ยงาน และผูปฏิบัติที่จะตองเปนผูดําเนินงานในพื้น ที่
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดขอมูลอยางครบถวนถูกตอง สามารถนํามาใช
วิเ คราะห เพื่อ ประกอบการตั ดสิน ใจของผูบริ ห ารในเรื่อ งนโยบายต า ง ๆ ทั้ง ในระดั บ พื้น ที่แ ละใน
ระดับประเทศได จึงขอความรวมมือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แจงใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกแหงใหความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลใหถูกตองครบถวนและสมบูรณ สงใหกรมทรัพยากร
น้ํา ดําเนินการรวบรวมจัดทําใหเปนระบบสําหรับใชเปนขอมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบผลการดําเนินงานตามที่ฝายเลขานุการรายงาน และใหกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ ดําเนินการจัดเก็บขอมูลใหถูกตองสมบูรณสง
ใหกรมทรัพยากรน้ํา
ปดประชุมเวลา 17.40 น.

(นายวิทยา ผลประไพ)
ผูอํานวยการกลุมงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้าํ แหงชาติ
ผูจัดทํารายงานการประชุม

(นายสุรพล ปตตานี)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้าํ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้าํ แหงชาติ
ผูตรวจรายงานการประชุม

