
คณะท้ำงำนภำยใต้กองอ้ำนวยกำรน ้ำแห่งชำติ 
ครั งท่ี 11 /2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎำคม 2563 เวลำ 10.00 น.

ณ ห้องประชุมกองอ้ำนวยกำรน ้ำแห่งชำติ  ชั น 4 อำคำรจุฑำมำศ 1



ระเบียบวำระที่ 1 เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชมุทรำบ

ระเบียบวำระที่ 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม
เรื่องรองรับรำยงำนกำรประชุมคณะท้ำงำนภำยใต้กองอ้ำนวยกำรน ำ้แห่งชำต ิ 
ครั งที่ 10 /2563 เม่ือวันพฤหัสบดทีี่ 28 พฤษภำคม 2563

ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องเพื่อทรำบ
3.1 รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนของคณะท้ำงำนภำยใตก้องอ้ำนวยกำรน ำ้แหง่ชำติ (สทนช.)
3.2  ผลประชุมกองอ้ำนวยกำรน ำ้แหง่ชำติ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนำยน 2563 (สทนช.)
3.3  ค้ำสั่งกองอ้ำนวยกำรน ำ้แห่งชำตทิี่ 3/2563 และ 4/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 63 
(สทนช.)
3.4 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันอังคำรที่ 9 มิถุนำยน 2563 เรื่อง รำยงำนผลกำรบรหิำรจัดกำร
ทรัพยำกรน ำ้ฤดูแล้ง ปี 2563 และเตรียมควำมพร้อมรองรบัฤดูฝน 
(สทนช. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง )
3.5  รำยงำนสภำพอำกำศและคำดกำรณ ์(อต./สสน.)



ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำ้เนินงำนตำมมตคิณะรัฐมนตรี
เม่ือวันอังคำรที่ 7 มกรำคม 2563 และวันอังคำรที่ 17 มีนำคม 2563 (สทนช.) 
4.2 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำ้เนินกำรตดิตำมำตรกำรรองรับสถำนกำรณฤ์ดฝูน 2563

4.2.1 กำรส้ำรวจปริมำณผักตบชวำ (เพิ่มเติม) (GISTDA)
4.2.2 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยของลำ้น ้ำ (ชป./จท./กทม.)

4.3 กำรคำดกำรณพ์ื นทีเ่ฝำ้ระวังน ้ำท่วม (สสน.)

ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องพิจำรณำ
5.1  ควำมก้ำวหน้ำกำรเชื่อมโยงข้อมูลและกำรคำดกำรณ์น ำ้ฝน น ้ำท่ำ (สสน.)
5.2  แผนเร่งดว่นตดิตั งสถำนีตรวจวัดของหนว่ยงำนตำ่ง ๆ เพื่อให้ใช้งำนได้ในฤดูฝน 
(สทนช.) 
5.3  กำรเตรียมพื นที่ลุ่มต่ำ้รองรับน ำ้หลำก (ชป.)
5.4 กำรปฏิบัตหินำ้ที่ของคณะท้ำงำนภำยใตก้องอ้ำนวยกำรน ้ำแห่งชำติ(สทนช.) 

ระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ



ระเบียบวำระที่ 1

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ



ระเบียบวำระที่ 2
เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม

เรื่องรองรับรำยงำนกำรประชุมคณะท้ำงำนภำยใตก้องอ้ำนวยกำรน ้ำแห่งชำติ 
ครั งที่ 10 /2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภำคม 2563



ระเบียบวำระที่ 3

เรื่องเพื่อทรำบ



ระเบียบวำระที่ 3 : เรื่องเพื่อทรำบ
3.1 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะท้ำงำนภำยใต้กองอ้ำนวยกำรน ้ำแห่งชำติ

ฝ่ำยเลขำนุกำร ขอรำยงำนให้ที่ประชุมทรำบว่ำ 

คณะท้ำงำนภำยใต้กองอ้ำนวยกำรน ้ำแห่งชำติ จ ำนวน 4 คณะ มีกำรจัดประชุมรวม 21 ครั ง รำยละเอียดดังน้ี

1) คณะท้ำงำนด้ำนประเมินสถำนกำรณ์ มีกำรจัดประชุม รวม 7 ครั ง
2) คณะท้ำงำนด้ำนบริหำรจัดกำรน ้ำ มีกำรจัดประชุม รวม 9 ครั ง
3) คณะท้ำงำนด้ำนสร้ำงกำรรับรู้และประชำสัมพันธ์ มีกำรจัดประชุม รวม 2 ครั ง
4) คณะท้ำงำนด้ำนบูรณำกำรและขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำน ้ำท่วมในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล มีกำรจัดประชุม รวม 3 ครั ง



ระเบียบวำระที่ 3 : เรื่องเพื่อทรำบ

ข้อเสนอเพื่อทรำบ

3.1 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะท้ำงำนภำยใต้กองอ้ำนวยกำรน ้ำแห่งชำติ

➢ เพ่ือรับทรำบผลกำรปฏิบัติงำนของคณะท ำงำนภำยใต้
กองอ ำนวยกำรน้ ำแห่งชำติ



ระเบียบวำระที่ 3 : เรื่องเพื่อทรำบ
3.2 ผลประชุมกองอ้ำนวยกำรน ำ้แห่งชำต ิเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนำยน 2563

รับทรำบ รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำโครงกำรปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำ ปี 2562/63
และโครงกำรเร่งด่วนเพื่อกำรกักเก็บน ้ำในฤดูฝน ปี 2563

รับทรำบผลกำรด้ำเนินกำรตำม 8 มำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำฤดูฝน ปี 2563

รับทรำบ ค้ำสั่งกองอ้ำนวยกำรน ้ำแห่งชำติ ท่ี 2/2563 เร่ือง แต่งตั งคณะท้ำงำนภำยใต้กองอ้ำนวยกำร
น ้ำแห่งชำติ ด้ำนบูรณำกำรและขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำน ้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล สั่ง ณ วันท่ี 14 พฤษภำคม 2563

เห็นชอบกำรปรับปรุงองค์ประกอบ หน้ำที่และอ้ำนำจ ของคณะท้ำงำนด้ำนอ้ำนวยกำรภำยใต้ กอนช.

เห็นชอบกำรแต่งตั งคณะท้ำงำนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงกำร โดยให้ฝ่ำยเลขำนุกำร
พิจำรณำด้ำเนินกำรต่อไป

มอบหมำย สทนช. และ ทบ. เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรด้ำเนินงำนกำรพัฒนำบ่อน ้ำบำดำลและธนำคำร
น ้ำใต้ดิน ให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเร่งจัดท้ำแผนกำรพัฒนำบ่อน ้ำบำดำลและธนำคำรน ้ำใต้ดิน ตำม
หลักเกณฑ์



ระเบียบวำระที่ 3 : เรื่องเพื่อทรำบ
3.2 ผลประชุมกองอ้ำนวยกำรน ำ้แห่งชำต ิเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนำยน 2563

เห็นชอบกำรแต่งตั งคณะท้ำงำนขับเคลื่อนโครงกำรธนำคำรน ้ำใต้ดิน และให้ฝ่ำยเลขำนุกำรพิจำรณำ
ด้ำเนินกำร ต่อไป

รับทรำบ กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำงบกลำง 17 มีนำคม 2563 และให้ฝ่ำยเลขำนุกำรประสำน
หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเร่งจัดท้ำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำเนินกำร ต่อไป และให้สงป. เร่ง
พิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ ในส่วนท่ีเหลือโดยเร็ว

รับทรำบข้อเสนอของกรมชลประทำน กำรบริหำรจัดกำรน ้ำในลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ โดยไม่เพิ่มกำร
ระบำยน ้ำจำกเข่ือนภูมิพล สิริกิติ์ และแควน้อยบ้ำรุงแดน



ระเบียบวำระที่ 3 : เรื่องเพื่อทรำบ

ข้อเสนอเพื่อทรำบ

3.2 ผลประชุมกองอ้ำนวยกำรน ำ้แห่งชำต ิเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนำยน 2563

➢ เพ่ือรับทรำบผลประชุมกองอ ำนวยกำรน้ ำแห่งชำติ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนำยน 2563



ระเบียบวำระที่ 3 : เรื่องเพื่อทรำบ
3.3.1. ค้ำสั่งกองอ้ำนวยกำรน ้ำแห่งชำติท่ี 3/2563 ลงวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 เร่ืองกำรปรับปรุงองค์ประกอบ
หน้ำที่และอ้ำนำจของคณะท้ำงำนด้ำนอ้ำนวยกำรภำยใต้กองอ้ำนวยกำรน ้ำแห่งชำติ (เพิ่มเติม)

8.   ผู้แทนกองทพัอำกำศ 
9.   ผู้แทนกรมแผนที่ทหำร
10. ผู้แทนกรมอุทกศำสตร์ กองทัพเรือ 
11. ผู้แทนกรุงเทพมหำนคร 
12. ผู้แทนกำรไฟฟำ้ฝำ่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
13. ผู้แทนสถำบันสำรสนเทศทรพัยำกรน ำ้ (องค์กำรมหำชน) 
14. ผู้แทนส้ำนักงำนพฒันำเทคโนโลยีอวกำศและ
ภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน)

1. ผู้แทนกรมอุตนุยิมวิทยำ 
2. ผู้แทนกรมชลประทำน 
3. ผู้แทนกรมทรพัยำกรน ำ้ 
4. ผู้แทนกรมพฒันำพลังงำนทดแทนและอนรุกัษ์พลงังำน
5. ผู้แทนกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น 
6. ผู้แทนกรมปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภัย 
7. ผู้แทนกรมประชำสัมพนัธ์ 

1. คำดกำรณ์และวิเครำะห์สภำพอำกำศ ปริมำณน ้ำในล้ำน ้ำ แหล่งเก็บกักน ้ำพื นท่ีน ้ำหลำกและแจ้งเตือน
สถำนกำรณ์น ้ำ 

2. ติดตำม ตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเสนอมำตรกำร และประสำนหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องด้ำเนินกำรแก้ไข
สถำนกำรณ์น ้ำป่ำไหลหลำกดินโคลนถล่ม และอุทกภัยให้กลับสู่ภำวะปกติโดยเร็ว

องค์ประกอบ (เพ่ิมเติม)

หน้ำท่ีและอ้ำนำจ (เพ่ิมเติม)



ระเบียบวำระที่ 3 : เรื่องเพื่อทรำบ
3.3.2. ค้ำสั่งกองอ้ำนวยกำรน ้ำแห่งชำติท่ี 4/2563 ลงวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 เร่ืองแต่งตั งคณะท้ำงำนติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลโครงกำร (สทนช.)



ระเบียบวำระที่ 3 : เรื่องเพื่อทรำบ

ข้อเสนอเพื่อทรำบ

➢ เพื่อรับทรำบค ำสั่งกองอ ำนวยกำรน้ ำแห่งชำติที่ 3/2563  ลงวันที่ 
30 มิ.ย. 63 เรื่องกำรปรับปรุงองค์ประกอบหน้ำที่และอ ำนำจของ
คณะท ำงำนด้ำนอ ำนวยกำรภำยใต้กองอ ำนวยกำรน้ ำแห่งชำติ 
(เพ่ิมเติม) 

➢ เพื่อรับทรำบค ำสั่งกองอ ำนวยกำรน้ ำแห่งชำติท่ี 4/2563  
ลงวันที่  30 มิ .ย. 63 เรื่องแต่งตั้ งคณะท ำงำนติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลโครงกำร

3.3 ค้ำสั่งกองอ้ำนวยกำรน ้ำแห่งชำติท่ี 3/2563 และ 4/2563 ลงวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (สทนช.)



ระเบียบวำระที่ 3 : เรื่องเพื่อทรำบ
3.4  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคำรที่ 9 มิถุนำยน 2563 เรื่อง รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน ้ำฤดูแล้ง ปี 2563 และเตรียมควำมพร้อมรองรับฤดูฝน

1. รับทรำบผลกำรดำ้เนนิกำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 และ
มอบหมำยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับฤดูฝน ปี 2563

2. ให้ สทนช. ร่วมกับ กอนช. และหน่วยงำนที่เกีย่วข้องรวบรวมข้อมูลแหล่งกกัเกบ็น ้ำทัว่ประเทศและ
แหล่งกักเก็บน้ ำตำมธรรมชำติ รวมท้ังปริมำรน้ ำท่ีกักเก็บได้ และจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในระยะยำว
ต่อไป

3. ให้ ทส. พิจำรณำศึกษำควำมเหมำะสม และเป็นไปไดใ้นกำรกำ้หนดพื นที่ป่ำเปน็แหล่งรบัน ำ้ฝน โดยมี
กำรสร้ำงเข่ือนหรือฝำยเพื่อกักกันหรือชะลอกำรไหลของน้ ำในจุดท่ีเหมำะสม เพื่อช่วยเพิ่มปริมำณน้ ำใต้ดิน
และเป็นประโยชน์ต่อกำรขุดเจำะน้ ำบำดำลในระยะต่อไป

4. ให้ ทส. มท. และ กษ. เร่งรัดกำรดำ้เนนิกำรขุดเจำะบอ่บำดำลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ด ำเนินกำรใน
พื้นท่ีเสี่ยงขำดแคลนน้ ำเป้นล ำดับแรก 

5. ให้ ทส. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำเนินกำรขอควำมร่วมมือประชำชนในพื นที่ตำ่ง ๆ  ในกำรส ำรวจ
และขุดเจำะบ่อบำดำลในท่ีดินของประชำชน เพื่อพัฒนำระบบกำรกระจำยน้ ำบำดำล และให้ประชำชน
เข้ำถึงแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภคและมีน้ ำใช้เพื่อกำรเกษตรมำกยิ่งข้ึน
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ข้อเสนอเพื่อทรำบ

3.4  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคำรที่ 9 มิถุนำยน 2563 เรื่อง รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน ้ำฤดูแล้ง ปี 2563 และเตรียมควำมพร้อมรองรับฤดูฝน

➢ เพื่อรับทรำบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคำรที่ 9 มิถุนำยน 2563 
เรื่อง รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำฤดูแล้ง ปี 2563 
และเตรียมควำมพร้อมรองรับฤดูฝน 

➢ ขอให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง วำงแผนปฏิบัติงำน ตำมมติ ครม. ข้อ 3 
4 และ 5 เสนอในกำรประชุมครั้งต่อไป
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3.5  รำยงำนสภำพอำกำศและคำดกำรณ์ (อต./สสน.)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า 
(องค์การมหาชน)

กรมอุตุนิยมวิทยา



ระเบียบวำระที่ 3 : เรื่องเพื่อทรำบ

ข้อเสนอเพื่อทรำบ

3.5  รำยงำนสภำพอำกำศและคำดกำรณ์ (อต./สสน.)

➢ เพ่ือรับทรำบสภำพอำกำศและคำดกำรณ์ 



ระเบียบวำระที่ 4

เรื่องสืบเนื่อง



ระเบียบวำระที่ 4 : เรื่องสืบเนื่อง
4.1 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด้ำเนินงำนตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันอังคำรที่ 7 มกรำคม 2563 และวันอังคำรที่ 17 มีนำคม 2563 (สทนช.) 

ผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63
ตำมมติ ครม. วันท่ี 7 ม.ค. 63

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63
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4.1 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด้ำเนินงำนตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันอังคำรที่ 7 มกรำคม 2563 และวันอังคำรที่ 17 มีนำคม 2563 (สทนช.) 

ผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน ้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงกำรปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำกำร
ขำดแคลนน ้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) ตำมมติ ครม. วันท่ี 17 มี.ค. 63 
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ข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ

4.1 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด้ำเนินงำนตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันอังคำรที่ 7 มกรำคม 2563 และวันอังคำรที่ 17 มีนำคม 2563 (สทนช.) 

➢ เร่งรัดให้หน่วยงำนที่ได้รับงบประมำณ เร่งด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมแผน หำกติดปัญหำ อุปสรรค ให้รำยงำนปัญหำ 
อุปสรรค ต่อกองอ ำนวยกำรน้ ำแห่งชำติโดยด่วน
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4.2 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด้ำเนินกำรติดตำมำตรกำรรองรับสถำนกำรณ์ฤดูฝน 2563

4.2.1 กำรส้ำรวจปริมำณผักตบชวำ (เพิ่มเติม) (GISTDA)
4.2.2 ผลกำรด้ำเนินกำรกำรก้ำจัดผักตบชวำ (ยผ.)

ก้ำจัดได้ 0.45 ล้ำนตัน ทั งประเทศ ปี 63 ก้ำจัดได้ 4.646 ล้ำนตัน

กำรก้ำจัดผักตบชวำและวัชพืช โดย ยผ. บูรณำกำรร่วมกับ
ชป. จท. สถ. และ กทม. จ้ำนวน 128 จุด ในลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ
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กรมโยธาธิการและผังเมือง
ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน)

4.2 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด้ำเนินกำรติดตำมำตรกำรรองรับสถำนกำรณ์ฤดูฝน 2563

4.2.1 กำรส้ำรวจปริมำณผักตบชวำ (เพ่ิมเติม) 4.2.2 ผลกำรด้ำเนินกำรกำรก้ำจัดผักตบชวำ
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ข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ

➢ ขอให้ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ติดตำมเร่งรัดหน่วยงำน
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จในฤดูน้ ำหลำกนี้

4.2 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำ้เนินกำรตดิตำมำตรกำรรองรับสถำนกำรณฤ์ดฝูน 2563
4.2.1 กำรส้ำรวจปริมำณผักตบชวำ (เพิ่มเติม) (GISTDA)
4.2.2 ผลกำรดำ้เนนิกำรกำรกำ้จัดผักตบชวำ (ยผ.)
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4.2 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด้ำเนินกำรติดตำมำตรกำรรองรับสถำนกำรณ์ฤดูฝน 2563

4.2.3 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยของล้ำน ้ำ (ชป./จท./กทม.)

01 02 

03 04
เกณฑ์กำรบริหำรจัดกำร อ่ำงเก็บน ้ำ

แหล่งน ้ำขนำดใหญ่ 38 แห่ง คงเหลือ 2 แห่ง
แหล่งน ้ำขนำดกลำง 354 แห่ง คงเหลือ 7 แห่ง

.

เกณฑ์กำรระบำยน ำ้ อ่ำงเก็บน ้ำ 
แหล่งน ้ำขนำดใหญ่ 38 แห่ง คงเหลือ 7 แห่ง 

อ่ำงเก็บน ้ำขนำดกลำง จ้ำนวน 22 แห่ง ด้ำเนินกำรแลว้

เข่ือนระบำยน ้ำในล้ำน ้ำสำยหลัก 

จ้ำนวน 33 แห่ง ด้ำเนินกำรแล้ว

เกณฑ์กำรควบคมุระดับน ำ้ทีป่ระตรูะบำยน ้ำ
บริเวณพื นท่ีรอยต่อระหว่ำง กทม. ปริมณฑล 

และ ชป. จ้ำนวน 13 แห่ง ด้ำเนินกำรแล้ว
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ข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ

➢ มอบหมำยให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเร่งด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมแผนงำน

4.2 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด้ำเนินกำรติดตำมำตรกำรรองรับสถำนกำรณ์ฤดูฝน 2563
4.2.3 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยของล้ำน ้ำ (ชป./จท./กทม.)



ระเบียบวำระที่ 4 : เรื่องสืบเนื่อง
4.3 กำรคำดกำรณ์พื นที่เฝ้ำระวังน ้ำท่วม (สสน.)



ระเบียบวำระที่ 4 : เรื่องสืบเนื่อง
4.3 กำรคำดกำรณ์พื นที่เฝ้ำระวังน ้ำท่วม (สสน.)



ระเบียบวำระที่ 4 : เรื่องสืบเนื่อง

ข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ

4.3 กำรคำดกำรณ์พื นที่เฝ้ำระวังน ้ำท่วม (สสน.)

➢ รับทรำบกำรคำดกำรณ์พื้นท่ีเฝ้ำระวังน้ ำท่วม และขอให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลคำดกำรณ์พื้นที่เฝ้ำระวังไปใน
ทิศทำงเดียวกัน

➢ มอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดท ำแผนป้องกันน้ ำท่วม
ตำมกำรคำดกำรณ์พื้นที่เฝ้ำระวังน้ ำท่วม และให้มำรำยงำน
ผลในกำรประชุมครั้งต่อไป



ระเบียบวำระที่ 5

เรื่องพิจำรณำ



ระเบียบวำระที่ 5 : เรื่องพิจำรณำ
5.1  ควำมก้ำวหน้ำกำรเชื่อมโยงข้อมูลและกำรคำดกำรณ์น ้ำฝน น ้ำท่ำ (สสน.)

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้รายงานสถานการเชื่อมโยงข้อมูลและคลังข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการติดตาม เฝ้า
ระวังและบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ดังนี้

สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน า้ (องค์การมหาชน)

มีกำรรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนรวม 
45 แห่ง จ ำนวน 420 รำยกำร

กรมอุตนุยิมวทิยา

มีควำมพร้อมในกำรเชื่อมโยงข้อมูล

กรมชลประทาน

มีกำรเช่ือมโยงข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน

การไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย

ส่งข้อมูลรวบรวมที่ สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ

กรมทรพัยากรน า้

ส่งข้อมูลรวบรวมที่ สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ

กรมควบคุมมลพษิ

ส่งข้อมูลรวบรวมที่ สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ

ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)

ส่งข้อมูลรวบรวมที่ สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ส่งข้อมูลรวบรวมที่ สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ

การประปานครหลวง

ส่งข้อมูลรวบรวมที่ สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ



ระเบียบวำระที่ 5 : เรื่องพิจำรณำ
5.1  ควำมก้ำวหน้ำกำรเชื่อมโยงข้อมูลและกำรคำดกำรณ์น ้ำฝน น ้ำท่ำ (สสน.)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า 
(องค์การมหาชน)
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ข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ

5.1  ควำมก้ำวหน้ำกำรเชื่อมโยงข้อมูลและกำรคำดกำรณ์น ้ำฝน น ้ำท่ำ (สสน.)

➢ ขอให้หน่วยงำนส่งเส้นทำงกำรเชื่อมโยงทำงออนไลน์ท่ีเป็นปัจจุบัน 
ให้ สทนช. ภำยในวันท่ี 15 ก.ค. 63

➢ มอบ  สสน .  จั ดท ำ ข้ อ มู ล ก ำ ร ติ ดต ำ ม ส ถ ำ นก ำ ร ณ์ น้ ำ แ ล ะ
กำรคำดกำรณ์สถำนีหลักแห่งชำติ ให้แล้วเสร็จภำยในเดือน ก.ค. 63 
โดยขอให้หน่วยงำนจัดส่งผลกำรคำดกำรณ์ ให้ สสน. ด ำเนินกำรต่อไป

➢ มอบส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติร่วมกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง
จัดท ำแผน เชื่อมโยงข้อมูลและก ำหนดแล้วเสร็จภำยในเดือนธันวำคม 
2563
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5.2 แผนเร่งด่วนติดตั งสถำนีตรวจวัดของหน่วยงำนต่ำง ๆ  เพื่อให้ใช้งำนได้ในฤดูฝน

ล าดับ หน่วยงาน รายละเอียดสถานี แผนการตดิตั้ง

1 สถาบนัสารสนเทศ

ทรัพยากรน า้ 

(องค์การมหาชน)

สถานีท้ังหมด 951 แห่ง เป็นสถานีหลัก 51 

แห่ง

มีแผนติดตั้งเพิ่ม 171 แห่ง แบ่งเป็น สถานี

ฝน 85 แห่ง และสถานีน ้าท่า 86 แห่ง

2 กรมอุตนุยิมวทิยา มีสถานีโทรมาตร 800 แห่ง 

ใช้งานได้ 300 แห่ง

มีการพัฒนาระบบจาก 2G เป็น 4G

3 การไฟฟา้ฝา่ยผลติแห่ง

ประเทศไทย

สถานีท้ังหมด 130 แห่ง -

4 กรมชลประทาน สถานีท้ังหมด 1,225 แห่ง -

5 กรมทรพัยากรน า้ มีสถานี Early warning 1550 แห่ง มี

สถานีหลัก 6 แห่ง บริเวณแม่น ้าโขง จาก

ท้ังหมด 13 แห่ง

มีแผนติดต้ังเพิ่ม 542 แห่ง แบ่งเป็น สถานี

เตือนภัยล่วงหน้า 363 แห่ง สถานีโทรมาตร

ในล าน ้า 109 แห่ง และสถานีโทรมาตรใน

แห่งน ้า 70 แห่ง

6 กรมควบคุมมลพษิ มีสถานีตรวจวัดคุณภาพน ้า 74 แห่ง -

7 การประปานครหลวง มีสถานีตรวจวัดฯ 11 แห่ง -

ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะท้ำงำนกำ้หนดหลักเกณฑ์และมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรน ำ้ ได้ตรวจสอบสถำนีตรวจวัดของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ และ ไม่มีควำมซ้ ำซ้อนกันระหว่ำงหน่วยงำน
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5.2 แผนเร่งด่วนติดตั งสถำนีตรวจวัดของหน่วยงำนต่ำง ๆ  เพื่อให้ใช้งำนได้ในฤดูฝน

➢ มอบห น่ ว ย ง ำนที่ มี แ ผน เพิ่ ม เ ติ ม  ข อ ใ ห้ จั ด ส่ ง ใ ห้ 
กองอ ำนวยกำรน้ ำแห่งชำติ ภำยในวันท่ี 9 ก.ค. 63
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5.3 กำรก้ำหนดพื นทีลุ่่มต่้ำเพื่อรองรับน ้ำหลำก

ฝ่ำยเลขำนุกำร ขอรำยงำนให้ที่ประชุมทรำบว่ำ กรมชลประทำนมีกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำร
น้ ำและกำรเตรียมกำรรับมือฤดูฝน ปี 2563 ดังนี้

1. พื นที่ลุ่มต้่ำทุ่งบำงระก้ำ ติดตำม วิ เครำะห์ แนวโน้ม
สถำนกำรณ์และกำรสั่งกำร บริหำรจัดกำรน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำให้อยู่ใน
เกณฑ์เก็บกัก ใช้พื้นที่ลุ่มต่ ำเป็นพื้นที่รับน้ ำหลำก

2. พื นที่ลุ่มต้่ำ12 ทุ่ง ทุ่งบำงพลวง ติดตำม วิเครำะห์ 
แนวโน้มสถำนกำรณ์และกำรสั่งกำร บริหำรจัดกำรน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำให้
อยู่ในเกณฑ์เก็บกัก ใช้พื้นที่ลุ่มต่ ำเป็นพื้นที่รับน้ ำหลำก

3. ควำมก้ำวหน้ำกำรด้ำเนินกำรพื นที่ ลุ่ม ต้่ำทุ่ ง
บำงพลวงและล้ำน ้ำยัง
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กรมชลประทาน
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5.3 กำรก้ำหนดพื นที่ลุ่มต่้ำเพื่อรองรับน ้ำหลำก

➢ มอบให้กรมชลประทำน ยืนยันควำมพร้อมของพื้นที่ลุ่มต่ ำ 12 
ทุ่ง และทุ่งบำงระก ำเป็นพื้นที่รับน้ ำนอง โดยให้ก ำหนดเป็น
ปริมำณที่สำมำรถรับได้ในแต่ละช่วงเวลำ

➢ มอบให้กรมชลประทำน วำงแผนจัดท ำโครงสร้ำงเพ่ือท ำให้
ทุ่งบำงพลวงและล ำน้ ำยังสำมำรถเป็นพ้ืนที่รับน้ ำนอง เสนอ 
กอนช. ต่อไป

➢ มอบให้ มท. และ กษ. เป็นเจ้ำภำพหลัก ก ำหนดมำตรกำร
ชดเชยจำกกำรใช้พ้ืนที่รับน้ ำนอง



5.4 กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะท้ำงำนภำยใตก้องอ้ำนวยกำรน ้ำแห่งชำติ

ตำมค้ำส่ังกองอ้ำนวยกำรน ้ำแห่งชำติที่ 3/2563 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 
63 เรื่องกำรปรับปรุงองค์ประกอบหน้ำที่และอ้ำนำจของ
คณะท้ำงำนด้ำนอ้ำนวยกำรภำยใต้กองอ้ำนวยกำรน ้ำแห่งชำติ 
(เพิ่มเติม) ประกอบกับสถำนกำรณ์น้ ำปัจจุบันเข้ำสู่ฤดูฝนแล้ว และ
มีพื้นท่ีบำงแห่งประสบอุทกภัยแล้ว ดังน้ัน
1.ขอให้ส่งรำยช่ือเจ้ำหน้ำท่ีภำยใต้กองอ ำนวยกำรน้ ำแห่งชำติ ภำยในวันท่ี 9 ก.ค. 63
2.ขอให้เ จ้ำหน้ำที่ภำยใต้กองอ ำนวยกำรน้ ำแห่งชำติเข้ำ มำปฏิบัติงำนประจ ำ
กองอ ำนวยกำรน้ ำแห่งชำติตั งแต่วันที่ 15 ก.ค. 63 เป็นต้นไป

ที่ส ำนักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ อาคารจฑุามาศ 
ชัน้ 4 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่
จงัหวดักรุงเทพมหานคร
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➢ ขอให้หน่วยงำน ส่งรำยชื่อเจ้ำหน้ำท่ี มำปฏิบัติประจ ำ
กองอ ำนวยกำรน้ ำแห่งชำติ ภำยในวันท่ี 9 ก.ค. 63

➢ มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่มำปฏิบัติงำนประจ ำกองอ ำนวยกำร
น้ ำแห่งชำติ ตั้งแต่วันท่ี 15 ก.ค. 2563

5.4 กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะท้ำงำนภำยใตก้องอ้ำนวยกำรน ้ำแห่งชำติ
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เรื่องร้องเรียนต้ำบลแพรกหนำมแดง
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ขอบคุณครับ


