รายงานการประชุม
คณะกรรมการและคณะทํางานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 7 มกราคม 25๖2 เวลา ๑3.3๐ น.
ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
รายนามคณะกรรมการผู้เข้าประชุม
1. นายวิเชียร
จันทรโณทัย
2. พันเอก วัชรพล คันธา
3. ร้อยตรี วินัย

ขุนเจริญ

4. พันโท จีราชัย
5. นายสมพงษ์
6. นายวิชา
7. นายธนากร
8. นางวิมลภัทร์

มุสิกะพุกก์
ทวีสัตย์
เลิศวราดิเรก
ศรีพนม
งามจรัสวาณิชย์

9. นายจุลกร

เมืองแก้ว

10. นางสาวนิตยา แทนผักแว่น
11. นายเกริกเกียรติ กุมารสิงห์
12. นายสัมพันธ์
13. นายวิพุธพงศ์

กรัชกายพันธ์
หอมนวล

14. นายอดิศักดิ์

ศุภสีมานนท์

15. นายนันธะกร

ตาตะคุ

16. นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์
17. นายสมชาย ตังคโนภาส
18. นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว
19. นายสุนทรี
แทบประสิทธิ
20. นางลัดดาพร ชานันโท
21. นายไชยรัตน์ ศุภพฤกษพงศ์
22. พันเอก ประสิทธิ์ เติมชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธานคณะกรรมการ
แทน รองแม่ทัพภาคที่ 2
ที่ปรึกษา
(รับผิดชอบงานด้านกิจการพลเรือน)/
เลขาธิการศูนย์บริหารจัดการน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แทน รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน
รองประธาน
จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21
กรรมการ
แทน ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
กรรมการ
แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
กรรมการ
แทน พลังงานจังหวัดนครราชสีมา
กรรมการ
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3
กรรมการ
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7
กรรมการ
(นครราชสีมา)
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 8 กรรมการ
รักษาราชการแทน
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕
แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
กรรมการ
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7
กรรมการ
สาขานครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานจังหวัด
กรรมการ
นครราชสีมา
แทน หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
จังหวัดนครราชสีมา
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
กรรมการ
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 1 กรรมการ
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2 กรรมการ
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 3 กรรมการ
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
กรรมการ
ผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 5 กรรมการ
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 5
กรรมการ
หน่วยทหารพัฒนา
/23. นายอิสระ…

-223. นายอิสระ

พรหมเดชบุญ

รายนามคณะทางานผู้เข้าประชุม
1. นายจรัสชัย
โชคเรืองสกุล
2. นายสุรชัย
3. นางชฎาพร
4. นายสมพงศ์

ยุทธชนะ
ดีสวัสดิ์
แสงศิริ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. พันเอก ประสิทธิ์ ไพบูลย์
2. นายศุภชัย
เอี่ยมแย้ม
3. นายอาทิตย์
ยางน้อย
4. นายรติ

ลอยทวินันทร์

5. นางสาวระพีพรรณ มีโภคา
6. นางสาวอุษณา

ชูสกุล

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
กรรมการ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
และเลขานุการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ประธานคณะทํางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ผู้แทน สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
คณะทํางาน
ผู้แทน การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา คณะทํางาน
ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
คณะทํางาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
ฝุายเสนาธิการ สํานักงานรองแม่ทัพภาคที่ 2 กองทัพภาคที่ 2
นายช่างโยธาชํานาญงาน แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ ๘
ผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
พนักงานธุรการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

รายนามผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 5
2. ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
4. ผู้แทนสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะทํางาน

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จังหวัดนครราชสีมา ได้ มีคําสั่ง คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา ตามคําสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 5892/2561 และแต่งตั้งคณะทํางานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตามคําสั่งจังหวัด นครราชสีมา ที่ 5893/2561 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยคณะ
กรรมการฯ มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกรรมการ และรองแม่ทัพภาคที๒่ (รับผิดชอบงานด้านกิจการ
พลเรือน ) และเลขาธิการศูนย์บริหารจัดการน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่ปรึกษา
ผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะทํางานฯ
/แบ่งเป็น...

-3แบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ
กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
เพื่อรวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการของแต่ละหน่วยงานและนํามาจัดเก็บแสดงผลในระบบ GIS เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที2่ ค่ายสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาได้นําเสนอ
การบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่อ่างเก็บน้ําลําเชียงไกร
ซึ่งในวันนี้จะได้นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาการดําเนินงานต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอําเภอเมือง
นครราชสีมา โดยฝุายเลขานุการได้นําส่ง รายงานการประชุมให้คณะกรรมการและคณะทํางานฯ แล้ว ทั้งนี้ไม่ได้รับแจ้ง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม

รับทราบ รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ.2561
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ สํานักทรัพยากร ภาค ๕ : พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ .ศ.
2561 ซึ่งประกาศในราชกิจ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้หลังจากประกาศ ๓๐ วัน พระราชบัญญัติ นี้เป็น
กฎหมายฉบับแรก ที่จัดทํามาเพื่อเป็นกฎ หมายหลักในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ําของทั้งประเทศ เนื่องจาก
ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ําหลายด้าน มีหน่วยงานที่
ดําเนินงาน เกี่ยวกับเ รื่องน้ํา ๓๘ หน่วยงาน
๙ กระทรวง และแต่ละหน่วยงานมีกฎหมายหลายฉบับ ทําให้ขาดความเป็นเอกภาพและกฎหมายจะบูรณาการ
การใช้การพัฒนาบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่ อให้เกิดความเป็นเอกภาพ ต้องมีการ
กําหนดมาตรการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและภัยแล้ง โดยจะต้องกําหนดแผนแต่ละลุ่มน้ํา ทุกปี จํานวน
๒๕ ลุ่มน้ํา ในพื้นที่ 76 จังหวัด นอกจากนั้นมีการวางหลักเกณฑ์ใน การประกัน สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการ
เข้าสู่ทรัพยากรน้ําสาธารณะ จะมีการระบุไว้ สุดท้ายองค์กรการ บริหาร จัดการน้ํา ระดับชาติ ระดับลุ่มน้ํา ระดับ
องค์กรผู้ใช้น้ํา จะสะท้อน การ มีส่วนร่วมของประชาชน ที่ เคยมียังไม่เป็นกฎหมายจึงทําให้ยังไม่เป็นเอกภาพ
โดย พ.ร.บ. มีทั้งหมด ๑๐๖ มาตรา ๙ หมวด คือ หมวดทรัพยากรน้ํา หมวดสิทธิในน้ํา หมวดองค์กรการบริหาร
จัดการน้ํา การจัดสรรน้ํา การใช้ น้ํา ภาวะน้ําแล้ง ภาวะน้ําท่วม การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ํา พนักงานเจ้าหน้าที่
ทุกหมวดจะมีผลใน ๓๐ วัน ยกเว้นหมวดที่ ๔ คือ การจัดสรรน้ําและการใช้น้ํา เนื่องจากน้ําแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท
๑) เพื่อการยั้งชีพ ไม่มีการเสียค่าน้ํา ๒) มีการเสียค่าน้ํา ๓) มีการเสียค่าน้ํา แต่จะใช้เวลา ๒ ปี ออกกฎหมาย
คณะกรรมการลุ่มน้ําต้องเป็นไปตามกฎหมาย และการเสนอของบประมาณจะพิจารณาว่าผ่าน Area Base หรือไม่
3.2 แนวทางการบริหารจัดการน้า
ผู้แทน ศูนย์บริหารจัดการน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
: แนวทางบริหารจัดการน้ําภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ใช้มาตรา ๔๔ มีคําสั่งที่ ๔๖/2560 เรื่อง การจัดตั้ง
/สํานัก...

-4สํานักการบริหารการจัดการน้ําแห่งชาติ เพื่อให้การบริหารการจัดการน้ําเป็นไปอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคําสั่ง ๕๑/25๖๐ เรื่อง การแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจ
หน้าที่ รองรับ สถานการ ณ์อันเป็นภัย อันเนื่องมาจาก ภายในและนอกประเทศอาจเกิ ดจากการกระทําบุคคลและ
ภัยธรรมชาติ อีกทั้ง เพื่อให้ก ารปฏิบัติงานเรื่องความมั่นคง ปูองกันบรรเทาสาธารณภัยมีการบูรณา การร่วมกัน
ระหว่างห น่วยงานของรัฐ ในทุกระดับ ตามคําสั่ง นี้ ดร.รอยล จิตรดอน ประธาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และคณะ ได้เดินทาง เข้ามาเยี่ยมการจัดการบริหารน้ําในพื้นที่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๒ ครั้ง กํากับดูแลในภาพรวมเพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินการดังกล่าว กองทัพ
ภาคที่ 2 จึงได้ ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการจัด การน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้น เพื่อบูรณาการ
การแก้ไขปัญหาสาธารณภัยอันเกิดจากน้ํา ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมี ท่านแม่ทั พภาคที่ ๒ เป็นประธาน
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง ๒๐ จังหวัดใน พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นคณะกรรมการ
ท่านแม่ทัพ ภาคที่ ๒ ได้มอบหมายให้ ท่ านพลตรี ธัญ ญา เกียรติสาร ท่านรองแม่ทัพภาคที่ ๒
ซึง่ รับผิดชอบด้านกิจการพลเรือน ได้รวบรวมปัญหาข้อขัดข้อง ของการปฏิบัติงานส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องบริหารจัดการน้ํา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายหลังจากการทราบปัญหาดัง กล่าวได้กระจายลงไปประสาน
การปฏิบัติในทุกพื้นที่ ทําให้เป็นไปได้ยากต่อการขับเคลื่อน ท่านรองแม่ทั พภาคที่ ๒ จึงได้เสนอให้จัดตั้งคณะทํางาน
ขนาดเล็ก เป็น ศูนย์บริหารจัดการน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขึ้น ซึ่งโครสร้างศูนย์บริหารจัดการน้ําภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบไปด้วย ๓ ส่วน คือ ๑) ส่วนบริหารงานที่ปรึกษา ๒) ส่วนติดตามวิเคราะห์สถานการณ์
๓) ส่วนประสานงานการบริหารจัดการน้ํา ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วน ราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5
หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานชล ประทานที่ 8 ,สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 ,สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 5
ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 และสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขานครราชสีมา ตลอดจน
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้านร่วมเป็นที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
โดยได้ดําเนินงานตาม
ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านแนวความคิด คือ น้ําคือชีวิต น้ําคือ
ความมั่นคง
การดําเนินงาน ที่ผ่านมามีการจัดการประชุมหารือคณะทํางานศูนย์บริหารจัดการน้ําภาค
เพื่อจัดตั้งห้องติด ตามสถานการณ์ และผลักดัน การจัดตั้ง คณะกรรมการในระดับจังหวัดขึ้นทั้ง ๒๐ จังหวัด และได้มี
การเตรียมบุคคลการฝึกอบรมในเรื่องของการบริหาร จัดการน้ํา โดยผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทั้ง ๒๐
จังหวัด เพื่อจะนําแนวความคิดและองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องบริหารการจัดการน้ํา ลงไปสู่การปฏิบัติในทุกพื้นที่ เช่น
โครงการสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของกระทรวงพลังงาน มีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ,โครงการ
ขุดบ่อจิ๋ว ขนาด 1,๒๖0 ลูกบาศก์เมตร ของกรมพัฒนาที่ดิน ,โครงการกระจายน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของ
กรมทรัพยากรน้ํา และโครงการขุดเจาะน้ําบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ต่อจากนั้นเป็นการขับเคลื่อนให้จัดตั้งคณะการทํางานศูนย์บริหารจัดการน้ําในระดับจังหวัด โดย
เดินทางไปจังหวัดต่างๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเน้นจังหวัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต้นน้ํา กล างน้ํา ปลายน้ํา
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ บริหารจัด การน้ํา มีการประชุมหารือ ร่วมกับสมาพันธ์ เอส เอ็ม อี ไทย และ
สมาชิกกลุ่มเกษตรต่างๆ ที่ร่วมโครงการฯ เรื่อง การตลาดนําการผลิต จัดชุดวิทยากรลงพื้นที่ชี้แจงแนวทาง
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-5องค์ความรู้การจั ดการบริหารจัดการน้ําเป็นการสร้างการรับรู้เพื่อการจัดการบริหารน้ําในชุมชนเพื่ อให้ชุมชนมีการ
วางแผนการใช้น้ําให้เกิดความสมดุลในการกักเก็บและการใช้น้ํา จากปริมาณน้ําในระดับชุมชน ต้นน้ํา ชุมชนเกษตร
ชุมชนเมือง หรือว่าภาคอุตสาหกรรม ต้องมีการรับรู้และมีการวางแผนบริหารจัด การน้ําของตนเองอย่างเหมาะสม
การจัดทําผังน้ําระดับชุมชนโดยมุ่งเน้นชุมชนที่อยู่ตามลุ่มน้ําที่ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการน้ํา โดยการวางแผน
จัดทําผังน้ําเพื่อดูทิศทางน้ําที่ไหลเข้า -ออก การกักเก็บน้ําในพื้นที่เพื่อการบริหารการจัดการน้ําให้เกิดความสมดุล
และมีการจัดการบริหารน้ําใต้ดิน ในเรื่องของการนําแหล่งน้ําแหล่งหนึ่งมาเป็นทางเลือกนํามาบริหารในการใช้
ประโยชน์ได้ สามารถลดปริมาณน้ําท่วมได้การกักเก็บน้ําลงใต้ดิน เมื่อถึงฤดูแล้งสามารถนําน้ําใต้ดินมาใช้ประโยชน์
โดยไม่จําเป็นต้องใช้แหล่งน้ําบนผิวดินเท่านั้น สุดท้ายเป็นเ รื่องการกระจายน้ําสู่ชุมชน ทําคลอง หรือการขุดลอก
คลอง กําลังได้รับการดําเนินการ โดยได้ดําเนินด้วยการสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการลดต้นทุนในการผลิต
เกษตรกรด้วยๆ
3.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการน้าอุปโภคบริโภค
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕ : จากการจัดการบริหารน้ําของ
ประเทศ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ระบบประปาหมู่บ้าน ๗,๐๔๙ หมู่บ้าน เริ่มดําเดินการปรากฏว่ายังเหลือประมาณ ๒,๐๐๐
หมู่บ้าน อยู่ระหว่างการ ติดตาม ล่าสุดเหลือ ประมาณ ๑๐๐ กว่าหมู่บ้าน เนื่องจากว่าหมู่บ้านดังกล่าวไม่มีศักยภาพ
จึงต้องมีการออกแบบใหม่โดยใช้ ๑) ต้องเอาเป็นถังและน้ํามาใส่ ๒) สามารถต่อจากหมู่บ้านอื่น เพื่อที่จะนําเข้ามา
หลังจากนั้นได้มีการสํารวจที่มีแต่ใช้การไม่ได้และที่มีแต่มีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ํา กรมทรัพยากรน้ําภ าค ๕ ได้มีการ
สํารวจ เนื่องจากเป็นเจ้าภาพใน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โดยทราบภายหลังว่าให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ทํางาน นําข้อมูล
ทั้งหมดที่จะถ่ายโอนให้ท้องถิ่นดําเนินการ เป็นการประชุมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อที่จะกําหนดบทบาทของแต่ละ
หน่วยงานที่จะทําในยุทธศาสตร์ หมู่บ้านที่ไม่มีประปาใช้ปัจจุบันมี ๓๓ หมู่บ้านไม่มี แหล่งน้ําต้องมีการตรวจสอบ
สอบถามว่ามีข้อเสนออย่างไรและรวบรวมข้อเสนอไปยังกรมท้องถิ่น และอีกส่วน คือ เรื่องน้ําบาดาลโรงเรียนทั้งหมด
ทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาลตั้งแผนและตั้งเปูาไว้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
ประธาน : เรื่องน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อแก้ปัญหาน้ํากินน้ําใช้ในหมู่บ้านต่างๆ ทําอย่างไร แหล่งน้ํา
ที่มีอยู่แล้วแหล่งน้ําขนาดใหญ่และแหล่งน้ําขนาดเล็ก ทําอย่างไรจะเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําเพิ่มมากยิ่งขึ้น
มองหาพื้นที่ที่จะสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทํายังไงถึงจะมีน้ําไว้ ใช้ ในพื้นที่มากที่สุด
โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดภัยแล้ง เช่น พื้นที่บริเวณบัวใหญ่ สีดา บัวลาย ทําอย่างไรถึงจะมีแหล่งน้ําแก้มลิงขนาดใหญ่ขึ้น
แนวทางในการเพิ่มน้ําในพื้นที่ให้มากกว่านี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด : เรื่องการจัดการน้ํา ท่วมและอุทกภัย มีการ
ดําเนินการ ฝึกซ้อมแผน ทบทวนปัญหาของปีที่ผ่านมา ในปีนี้จะกําหนดในด้านแนวทางปฏิบัติ ประเด็นเรื่องปัญหา
ภัยแล้ง คือ การเร่งรัดช่วยเกษตรกรที่ประสบเหตุสภาวะฝนแล้ง ทางกระทรวงการคลังได้อนุมัติเงินทดลองราชการให้กับ
ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันเงินอยู่ที่กระทรวงการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะอยู่ระหว่างการโอน
ให้กับทาง ธกส. ที่จะโอนเงินให้กับเกษตรกร เกษตรกรทั้งหมด๔๕,๐๐๙ ราย เป็นเงิน๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท
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-6ประธาน : เงินทั้งหมดจ่ายเพราะว่าฝนแล้งและน้ําท่วม สรุปใน ๑ ปี จ่ายเงินค่าชดเชยน้ําท่วม
ภัยแล้ง ประมาน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ที่จังหวัดนครราชสีมา ถ้านํามาสร้างอ่างเก็บน้ําจะดีมาก ทาง ปภ. ไปดู
ในปีที่ผ่านมา ด้านการเกษตร ถ้าชลประทานสามารถไปเติมน้ําเพื่ออุตสาหกรรมไว้ไมากต้
ด้ องหาระบบการกระจายน้ําไป
ส่วน ปภ.รับผิดชอบจุดที่น้ําท่วม ควรดูว่าปีที่ผ่านมาจุดไหนบ้างเกิดน้ําท่วม และควรดูว่าแต่ละจุดควรแก้อย่างไรและ
มานําเสนอในที่ประชุมเหมือนกับทางชลประทานที่ดูว่าควรเพิ่มน้ําอย่างไร ทาง ปภ . ควรดูเรื่องแก้ปัญหาน้ําท่วมได้
อย่างไร เช่น น้ําท่วมบริเวณประตูน้ําธรรมจัก อยู่ในพื้นที่พิมายต่อชุมพวง ไปดูพื้นที่น้ําท่วมที่ประกาศภัย ดูว่าแต่ละจุด
ควรแก้อย่างไร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน้า
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนคราชสีมา : สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 เป็น ประธานคณะทํางาน
ประธาน : สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 มีระบบบริหารจัดการเฝูาระวังอยู่แล้ว
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนคราชสีมา : ปีที่แล้วหลาย
จังหวัดเรื่องคุณภาพน้ํากลายเป็นตัวชี้วัด มีการเฝูาระวังเก็บตัวอย่างน้ํา แต่ไม่ทราบว่าปีนี้มีหรือไม่
โดยกําลังรอ
ตัวชี้วัดอยู่
ประธาน : ต้องรอให้สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นําแผนมานําเสนอว่ามีการเฝูาระวัง
คุณภาพน้ําอะไรบ้าง และทําอย่างไร น้ํามูลทําอย่างไร ละตะคองทําอย่างไร น้ําชีทําอย่างไร หรือลําเชียงไกร
ทําอย่างไร มีวิธีเฝูาระวังบริหารจัดการและขาดเหลืออะไร ค วรทําแผนงานโครงการมาเสนอ โดยทาง กอ .รมน.
ให้ความสนใจด้านน้ําเสีย โดยเฉพาะบริเวณที่ตั้งโรงงาน เช่น โรงงานน้ําตาล โรงงานแปูงมัน เป็นต้น โดยทาง
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 มีมาตรการในการติดตามอย่างไร
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนคราชสีมา : จะประสานงาน
กับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน
ผู้แทน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (ท) : ทาง กอ.รมน. จังหวัด
ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกปุาในพื้นที่ปุาต้นน้ําที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมา คือ อุทยานแห่งชาติ
ทับลาน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดําเนินการในพื้นที่ห้วยปุาน้ําเค็ม ร่วมกับส่วนราชการและทางบริษัทเอกชนมีการ
ปลูกปุาสร้างฝายชะลอน้ํา ซึ่งฝุายของอุทยานแห่ งชาติทับลานมีห้วยน้ําเค็มเป็นต้นน้ําที่สําคัญที่ก่อให้เกิดเขื่อน
ลํามูลบน ไหลลงสู่แม่น้ํามูลเป็นแม่น้ําสายหลักที่หล่อเลี้ยงภาคอีสาน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จํานวน ๓๐ ฝาย
กอ.รมน. จังหวัด เป็นส่วนหนึ่งที่ประสานงานกับหน่วย งานส่วน ต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องสอดคล้องกันในโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกันพร้อมที่จะบูรณาการร่วมกัน
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา : กรมอุทยาน
และกรมปุาไม้ ควรนําเสนอในแผนของพื้นที่
ประธาน : มอบให้ ทสจ . เป็นผู้ประสานงาน โดย กอ .รมน. เป็นเจ้าภาพ ในการจัด ทําแผน
ว่าปีนี้ควรไปปลูกปุาที่ไหนบ้าง ไปสํารวจและทําแผนปลูกปุา ส่วนแผนที่จะทําแผนประสานอุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ให้ กอ .รมน. เป็นเจ้าภาพเชิญหน่วยงานเข้ามาพูดคุย อุทยานหรือพื้นที่ปุาไม้ตรงไหนบ้าง
ให้ กอ.รมน. ทําแผนและนํามาเสนอในที่ประชุม
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ประธาน : หลังจากที่มอบโจทย์แล้วประชุมครั้งต่อไปควรดูตามโจทย์ว่าในแต่ละ ยุทธศาสตร์ ทํา
อะไรบ้าง จะได้เห็นความก้าวหน้าตามแผนที่ กอ .รมน. นําเสนอ ทสจ. เป็นผู้ประสานการจัดประชุม ครั้งต่อไป
อีกประมาณ 2 เดือน ข้างหน้า
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 แนวทางการบูรณาการพื้นที่ลาน้าลาเชียงไกร
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
:
กองทัพ ภาคที่ 2 ได้จัดประชุม และมีแนวคิดในการ สร้างต้นแบบของการบูรณาการลุ่มน้ํา โดยลําเชียงไกรเป็น
ต้นแบบของภาคอีสาน ว่าถ้าจะยึดลําเชียงไกรเป็นพื้นที่ลุ่มน้ําต้นแบบในการบูรณาการ
ประธาน : ต้องวางเปูาหมายว่า ๑) เรื่องของการบริหารปริมาณน้ํา ๒) เรื่องของการ
กระจายน้ํา ๓) เรื่องของการควบคุมคุณภาพ น้ํา จะได้รู้ว่าแต่ละหน่วยจะได้พูดตามกิจกรรมที่หน่วยงานแต่ละหน่วย
จัดทํา ต้องวางเปูาให้ชัดเจน จะต้องบริการจัดการน้ําอะไรบ้าง
ศูนย์บริหารจัดการน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การบูรณาการพื้นที่ลําน้ําลําเชียงไกร
สืบเนื่องมาจากได้มีปัญหาเรื่องของการน้ําท่วมขังที่ผ่านมาและพื้นที่ลําเชียงไกรได้เป็นพื้นที่ที่เป็นแก้มลิงสําหรับที่จะ
สามารถหน่วงน้ําที่ไหลมาจากจังหวัดชัยภูมิ ได้ดําเนินการมาเป็นระยะเวลานานยังไม่สา มารถที่จะใช้น้ํานําไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ท่าน ดร.รอยล จิตรดอน ได้รับบัญชาจากท่านนายกรัฐมนตรี ดูในเรื่องของการพัฒนาเกิด
ปัญหาอะไรในเรื่องของลุ่มน้ําลําเชียงไกรที่จะสามารถใช้เป็นพื้นที่ที่จะสามารถกักเก็บน้ําทําเป็นแก้มลิงและที่จะ
กระจายน้ําอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้มีการลงไปสํารวจ ได้มีการประชุมในเชิงปฏิบัติเพื่อ ที่จะศึกษา
ข้อมูลในการชดเชยนําน้ําจากลําคันฉูมาชดเชย การพัฒนาลุ่มน้ําจังหวัดนครราชสีมาได้มีการเผยแพร่ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรีในเรื่องของการประกาศแผนปฏิรูปประเทศเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ในแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้ํา วงเงินและแหล่งเงิน กรอบวงเงินที่ใช้ในการดําเนินการ
ระยะ ๕ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕ สามารถที่จะประมาณการได้จํานวน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่อย่างไรก็ตาม
ยังมีบางประเด็นที่ปฏิรูปไม่ได้ โดยไม่ได้กําหนดวงเงิน ทั้งนี้เพื่อให้จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรม
ปฏิรูปต่อไป การบูรณาการพื้นที่ลําน้ําลําเชียงไกร อยู่ในประเด็นที่ ๑ การบริหารแผนโครงการที่สําคัญตามแผน
ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการน้ํา ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ การปรับปรุงวิธีการบริหารเชิงซ้อนร่วมกันอย่างเป็นระบบ
มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุงการวิธีการบริหารโครงสร้างเชิงซ้อนอย่างมี
ระบบในพื้นที่ตัวอย่าง เช่น ลําเชียงไกร ลําคันฉู ระยะเวลาดําเนินการในปี ๒๕๖๑ ในไตรมาสที่ ๑ ถึง ไตรมาสที่ ๒
กิจกรรมที่ ๒ การดําเนินการตามแผนการกิจกรรมที่ ๑ ระยะในการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๑ ถึง ปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบที่ ๒ กิจกรรม ได้แก่ สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (สทนช.)
เป็นช่วงการดําเนินการของ สทนช. ซึ่งมีหน่วยงานสนับสนุน ทั้ง๒ กิจกรรม ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา
/กรมส่งเสริม...
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พัฒนาลุ่มน้ําลําเชียงไกรจังหวัดนครราชสีมาได้กําหนดหน่วยงานหลักที่จะดําเนินงานในพื้นที่ดังที่ได้กล่าว ในวงเงิน
๑๕๐ ล้านบาท โดยได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เหลือเพียงขั้นตอนในการสํารวจพื้นที่ของคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ สสนก
. ที่จะลงมาสํารวจพื้นที่ จัดทําแผนงาน
ให้สอดคล้องกับงบประมาณดังกล่าว แนวทางที่จะลงพื้นที่สํารวจเพิ่มเติมเริ่มต้นตั้งแต่ลําคันฉูด้านบนผ่านถนน ๒๐๕
ตําบลโคกเริงลม ตําบลหนองกราด ตําบลกุดพิมาน จนกระทั่งถึงลําเชียงไกรตอนบน ซึ่งตามแนวที่ได้สํารวจในขั้นต้น
ดังกล่าว ได้มีการศึกษาผลกระทบและเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ระหว่างจังหวัดตรงข้ามพื้นที่ถนนมีความ
ลาดชัน ความลาดเอียง ที่แตกต่างกันจะต้องมีการสร้าง ที่สูบ น้ําเพิ่มเติมระหว่างทางซึ่งต้องศึกษาผลกระทบของ
ผู้มีใบอนุญาตสิทธิการใช้น้ําในอีกหลายขั้นตอน ซึ่งทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และ สสนก. ได้ลงมาตรวจสอบ
ว่าดําเนินการอย่างไร กรณีการผันน้ําลําคันฉูมาลําเชียงไกร ทีมงานทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ให้มานําเสนอ
โดยศึกษาเบื้องต้น คือ จะเอาน้ําส่วนเกินจากลําคันฉู กรณีน้ําท่วม น้ําหลาก ที่ไหลลงไปข้างล่าง พื้นที่ ปริมาณเกิน พอ
เพื่อให้เป็น ความสมดุล กันได้ ในขณะเดียวกัน อยากให้หน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่แผนงานบูรณาการในพื้นที่
ว่าทําอะไรบ้าง งบประมาณที่จัดตั้งไว้จะดําเนินการอย่างไร
ประธาน : แต่ละหน่วยงานมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในแนวความคิดการผันน้ําลําเชียงไกร
กรมชลประธาน : ในส่วนของการผันน้ําจากลําคันฉูมาลงลําเชียงไกร ได้มีการศึกษา
โครงการ และพิจารณาโครงการเบื้องต้นไว้แล้ว มีเล่มที่ปรึกษาว่ามีการออกแบบเป็นสถานีสูบน้ําออกมาแล้วเป็นการ
เบื้องต้น แต่ยังไม่มีเรื่องเกี่ยวกับ EIA เพราะต้องเอามาดําเนินการใหม่ เพราะแนวเส้นของท่อไม่เหมือนเล่มที่ศึกษา
โครงการตั้งแต่แรก อาจจะมีการเปลี่ยนแนว
ประธาน : เปูาหมายลําเชียงไกรไม่ใช่เรื่องการกระจายน้ํา แต่ที่จะทําการบริหารจัดก าร
ร่วม คือ เรื่องของการเติมน้ํา
กรมชลประธาน : เรื่องการผันน้า มีคณะการบริหารจัดการน้าเหมือนกับแหล่งน้าทั่วไป
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕ : อีก ๓๐ วัน เมื่อ พรบ.
มีผลบังคับใช้ สิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา จังหวัดและ คณะกรรมการ ลุ่มน้ํา จังหวัดต้องทํา
หน้าที่ที่จะนําแผนทุกหน่วยงาน พิจารณาว่าอะไรที่มีแล้วอะไรที่ยังไม่มี และจะดําเนินการ อย่างไร แต่ละหน่วยงาน
ดําเนินงานตามภารกิจโดยที่ถือว่าเป็น Area Base เดียวกัน แต่ต่างหน่วยต่างทํา ปัจจุบัน สทนช . งบประมาณจะลด
งบฟังก์ชั่น ลง โดยไปเน้นงบ Agenda เพราะฉะนั้นลักษณะของโครงการที่เป็นปิ่นโตยกเถา คือ ทําน้ําที่ลําเชียงไกร
คือ หน่วยงานอื่นมาทํางานร่วมกันตามหน้าที่ โดยต้องการเห็นโครงการลักษณะที่ไปสู่ สิ่งที่ปรากฏออกมาภายหลัง
ที่จะต้องได้รับการพิจารณางบประมาณ ฟังก์ชันที่ทํากัน ๓๘ หน่วยงาน ส่วนหนึ่งดูเรื่อง Area Base โดยที่อํานาจกับ
คณะกรรมการบริหารจังหวัดว่าตรงไหนคือ Area Base ตรงไหนคือ Agenda ทีจ่ ังหวัดจะเข้าดําเนินการ
ประธาน : อยากให้ใช้ IT เข้ามาเพิ่ม เช่น การนําเสนอในแผนที่ Google Earth เวลามา
นําเสนอจะได้เห็นพื้นที่ เห็นน้ํา เห็นระบบการไหลของน้ํา เช่น กรมชลประทานการเติมน้ํามาจากไหน จะได้ดูแหล่ง
น้ําข้างเคียงด้วย และในเรื่องโคราช ระหว่างอีสานกับภาคกลางข้อแตกต่างที่ชัดเจนคือเรื่องการกระจายน้ํา แหล่งน้ํา
ใหญ่ๆมีขาดเท่าๆภาคกลางแต่มีระบบการกระจายน้ําน้อยกว่า อย่างชลประธานลําตะคองที่กระจายน้ําชาวบ้าน
กระจายน้ําเองทําเป็นร่องน้ําเล็กๆ แต่ระบบทางราชการไม่มีเป็นคลองไส้ไก่แบบใหญ่และยาว บริเวณต้นน้ําไม่มีเลย
จากคลองไผ่ถึงสีคิ้วไม่มีระบบการกระจายน้ําเลย น้ําโดยธรรม ชาติกระจายไม่เกิน ๒๐ เมตร ที่ชาวบ้านได้ใช้
ประโยชน์
/กอ.รมน...

