สรุปข้อสั่งการทีเ่ กีย่ วข้องกับกระทรวงมหาดไทย
ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทําเนียบรัฐบาล
ลําดับ
ประเด็นข้อสั่งการตามมติ กนช. ครั้งที่ 1/2562
1. เร่งรัดบูรณาการการบริหารจัดการน้ํา โดยเฉพาะปัญหาการจัดการน้ําในชุมชน ซึ่งต้องให้ชุมชนสามารถ
เข้าถึงแหล่งน้ําได้ทุกพื้นที่ และให้แก้ไขปัญหาการดําเนินการที่ซ้ําซ้อนของหน่วยงานในเรื่องการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําในชุมชน
2.

3.
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15.
16.

หน่วยงานรับผิดชอบ
สป. (สนผ.) ปภ. สถ.
กปน. กปภ.
จังหวัดทุกจังหวัด
อปท.
เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง ทั้งน้ําอุปโภค บริโภค และน้ําเพื่อการเกษตร โดยให้หาแนวทาง ปภ. ปค. สถ. (อปท.)
และมาตรการที่สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งได้ทันท่วงที รวมถึงการหา กปน. กปภ.
มาตรการเชิญชวนเกษตรกรให้ปลูกพืชใช้น้ําน้อย การประกันราคาพืชผล และการเยียวยาความเดือดร้อน จังหวัดทุกจังหวัด
จากปัญหาน้ําแล้ง
ทําความเข้าใจพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ทุกหน่วยงาน
และนําไปใช้ในทางปฏิบัติให้ถูกต้อง รวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทํากฎหมายลําดับรองให้เสร็จ
ภายในกําหนด
พิจารณาเร่งรัดดําเนินการแผนงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่ได้รับ ทุกหน่วยงาน
งบประมาณแล้ว เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
การจัดทําแผนงานโครงการ ต้องคํานึงถึงงบประมาณที่มี หากมีโครงการขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณสูง ทุกหน่วยงาน
ให้พิจารณาโครงการขนาดกลางหรือโครงการขนาดเล็ก ที่สามารถดําเนินการได้ก่อนเพื่อให้เห็นเป็น
รูปธรรมโดยเร็ว และโครงการขนาดใหญ่ที่ยังดําเนินการไม่ได้ ให้บรรจุไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 20 ปี
สร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอแผนงานโครงการที่สอดคล้อง พช. ปค. สถ. สป. (สบจ.)
กับความต้องการในพื้นที่
จังหวัดทุกจังหวัด
หน่วยงานในท้องถิ่นจะต้องมีการปรับตัวให้เข้มแข็ง และพัฒนาตนเอง เพื่อให้การจัดทําแผนงานโครงการมี สถ.
ประสิทธิภาพ
อปท.
ให้ สทนช. และหน่วยงานไปจัดทํารายละเอียดแผนงานโครงการให้ครบถ้วน สอดคล้องกับเป้าหมาย ทุกหน่วยงาน
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ตรวจสอบและเร่งรัดการดําเนินการแผนงานโครงการสําคัญที่สอดคล้องกับประเด็นเร่งด่วน 15 ประเด็น ทุกหน่วยงาน
(Quick Win) ในปี 2562 - 2563
ส่งข้อมูลให้กับ สทนช. เพื่อสรุปให้เห็นภาพรวมการบริหารจัดการน้ําทั้งหมด
ทุกหน่วยงาน
เร่งรัดดําเนินการน้ําอุปโภคบริโภคในพื้นที่หาน้ํายากให้แล้วเสร็จภายในปี 2562
สถ. กปน. กปภ.
อปท.
การดําเนินงานขุดลอกคลอง การก่อสร้างฝาย/ประตูระบายน้ํา เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย ให้ทบทวน ปภ. ยผ. สถ. ปค.
และชี้แจงอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่ได้รับและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จังหวัดทุกจังหวัด
โครงการขนาดใหญ่และโครงการสําคัญ ให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมของโครงการให้ครบทุกองค์ประกอบ ทุกหน่วยงาน
ก่อนเสนอ ครม.
โครงการที่ไ ด้รับ งบประมาณแล้ว แต่ยัง ไม่ส ามารถขั บ เคลื่ อ นได้ เนื่ อ งจากติด ปั ญ หามวลชน ได้แ ก่ จ.นครศรีธรรมราช
โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.นครศรีธรรมราช และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง
นครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ของ ชป. ให้หน่วยงานดําเนินการปรับแผน พร้อมทั้งสร้าง
การรับรู้ ทําความเข้าใจกับประชาชน เพื่อลดความขัดแย้งในการดําเนินการ
โครงการที่ยังไม่เสนอ ครม. ได้แก่ โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จ.สุโขทัย ของ ชป. ให้เร่งดําเนินการ จ.สุโขทัย
หากมีปัญหามวลชน ให้สร้างการรับรู้
เร่งรัดปรับแผน และดําเนินการโครงการอุโมงค์ระบายน้ําทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ อุโมงค์ระบายน้ําใต้คลอง กทม.
ทวีวัฒนา อุโมงค์ระบายน้ําใต้คลองแสนแสบ และอุโมงค์ระบายน้ําใต้คลองเปรมประชากร โดยเฉพาะ
โครงการคลองเปรมประชากร หากติดขัดปัญหาให้เร่งปรับแผนดําเนินการ

-2ลําดับ
ประเด็นข้อสั่งการตามมติ กนช. ครั้งที่ 1/2562
17. ให้ สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนในด้านการบริหาร
จัดการน้ํา และสรุปผลความก้าวหน้าในการดําเนินงาน 4 ปีที่ผ่านมา โดยให้บูรณาการข้อมูลระหว่าง
มท. กษ. และ สทนช.
18.
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22.
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24.

หน่วยงานรับผิดชอบ
ปภ. สถ. ยผ. ปค.
สป. (สนผ.)
กปน. กปภ. อจน.
จังหวัดทุกจังหวัด
วางแผนการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และให้ชี้แจงอธิบายให้ประชาชนทราบถึงผลการดําเนินงานที่ ทุกหน่วยงาน
ผ่านมาว่า ดําเนินการไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไรบ้างในพื้นที่ และที่ยังมีปัญหาอยู่จะดําเนินการแก้ไข
อย่างไร
ให้ สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนด้านการจัดทําแผนงาน ทุกหน่วยงาน
โครงการ และขั้นตอนการเสนอขอแผนงานโครงการด้านน้ําในพื้นที่ และการเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆ ด้วย
โครงการที่มีแผนดําเนินการ ปี 2564 - 2565 ใหเร่งดําเนินการเตรียมความพร้อม
ทุกหน่วยงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา ป้องกันน้ําท่วม และบําบัดน้ําเสียคลองเปรมประชากร ทั้งระบบตั้งแต่ กทม. จ.ปทุมธานี
จ.พระนครศรีอยุธยา - กทม.
จ.พระนครศรีอยุธยา
1) ให้ มท. (ยผ./กทม.) กษ. (ชป.) ดําเนินการตามกรอบแผนงานหลักระยะแรก ปี 2562 - 2565
ยผ. กทม.
งบประมาณ 4,466 ล้านบาท
2) ให้ กทม. เสนอโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากถนนเทศบาลสงเคราะห์ถึงสุดเขต กทม. กทม.
งบประมาณ 3,443 ล้านบาท ต่อ ครม. เพื่อขอความเห็นชอบให้ดําเนินโครงการ และดําเนินการตาม
ระเบียบงบประมาณต่อไป
3) ให้ มท. (กทม.) นําแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรม กทม.
ประชากร ขึ้นทูลเกล้าถวายรายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ภายในเดือนเมษายน 2562 โดยให้รายงานทั้ง 3 จังหวัดที่เกี่ยวข้อง มีการดําเนินการอย่างไร มี
โครงการที่ดําเนินการไปแล้วเท่าไร และให้จัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนให้ทนั กับปีงบประมาณนี้
จ.ชุมพร
โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมชน (ลุ่มน้ําคลองชุมพร) ของ ชป.
หากมีการขุดลอกคลองของโครงการให้คํานึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศ และหาวิธีการที่เหมาะสมที่ลด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่โครงการ และการดําเนินการโครงการต้องทําให้เสร็จพร้อมกัน
จ.พิษณุโลก
การฟื้นฟูบึงราชนก จ.พิษณุโลก ของ สทนช.
1) ให้ สทนช. นําเสนอ ครม. พิจาณาให้ความเห็นชอบ และดําเนินการตามระเบียบงบประมาณต่อไป ทั้งนี้
มอบหมาย ชป. เป็นหน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในบึงราชนก
2) ให้หน่วยงานเร่งรัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วน จํานวน 11 โครงการ วงเงิน 754.56 ล้านบาท
ปี 2563 - 2564 โดยให้เตรียมความพร้อมให้ชัดเจน อะไรที่สําคัญตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วน ให้เร่ง
ดําเนินการ พร้อมทั้งวางแผนเยียวยาในเรื่องการจัดหาที่อยู่ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปด้วย
จ.นครสวรรค์
การฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ของ สทนช.
1) ให้ สทนช. นําเสนอ ครม. พิจาณาให้ความเห็นชอบ และดําเนินการตามระเบียบงบประมาณต่อไป ทั้งนี้
มอบหมาย ชป. ทน. ปม. เป็นหน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในบึงบอระเพ็ด และมอบให้ กสก.
และ พด. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปฏิทินปลูกพืชในพื้นที่บึงบอเพ็ด
2) สร้างความเข้าใจและการรับรู้ให้กับประชาชน
3) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดเตรียมความพร้อม และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแผนที่กําหนด

หมายเหตุ : ชื่อย่อหน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กรมชลประทาน (ชป.)
สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (สทนช.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) กรมการปกครอง (ปค.)
กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) การประปานครหลวง (กปน.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.)
กรุงเทพมหานคร (กทม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.) / สํานักกฎหมาย สป.
(สกม.) /สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. (สบจ.) / สํานักนโยบายและแผน สป. (สนผ.)

