สรุปผลการประชุม
คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
สภาผู้แทนราษฎร
ครั้งที่ ๘
วันพฤหัสที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารรัฐสภา ๓
๑. เรื่องพิจารณา
พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การประมวลผลหลั ก เกณฑ์ แนวทางการวิ เ คราะห์ แ ละอนุ มั ติ โ ครงการ
ตามแผนฟื้ น ฟู เยี ย วยา ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ อุ ท กภั ย ของคณะกรรมการเพื่ อ ให้
ความช่วยเหลือ พื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และความเป็นอยู่ของประชาชน คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัยด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และคณะอนุกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู
เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านคมนาคมขนส่ง ด้านสถานที่ราชการและระบบ
สาธารณูปโภค และด้านแหล่งน้ําและระบบชลประทาน ในคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู
เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ผลการพิจารณา
ตามที่คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยได้มีมติ
พิ จารณาศึ กษาหลั กเกณฑ์ และแนวทางการวิ เคราะห์ โครงการตามแผนฟื้ นฟู เยี ยวยา ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย ในคราวการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
และ ครั้งที่ ๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาตามข้อเท็จจริงและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อราชการและราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอย่างแท้จริง ซึ่งจาก
การพิจาณาศึกษาดังกล่าว คณะกรรมาธิการได้พบประเด็นปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งได้ตั้งประเด็นข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการตามแผนฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถนํามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
แบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาอย่างเป็นธรรมต่อไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
การป้ อ งกั น และบรรเทาผลกระทบจากภั ย ธรรมชาติแ ละสาธารณภั ย ไปพิ จ ารณา รวมทั้ง ประสานให้
หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้มี
ความชัดเจน เป็นธรรมและถูกต้องตามกฎระเบียบที่กําหนดไว้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดการบูรณาการ
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

-๒๒. เรื่องอื่น ๆ
๒.๑ พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศเพื่อป้องกันและ
บรรเทาปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วม
ประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ ดังนี้
๑) เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
นายวิเชียร ชวลิต
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา
เลขาธิการคณะกรรมการ
๒) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการ
ร่วมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
นางสาวลดาวัลย์ คําภา
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการ
ผลการพิจารณา
นายวิเชียร ชวลิต ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา เลขาธิการคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ในอนาคต โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน
การวางแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน เป็นการกําหนดมาตรการเพื่อบรรเทา
ปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๕ ซึ่งการดําเนินงานจะแบ่งออกเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน
และการเตรียมการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น
๑. แนวทางการดําเนินงาน
๑.๑ แผนงานการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศ
ประจําปี เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ําของประเทศและน้ําในเขื่อนสําคัญให้มีประสิทธิภาพ
๑.๒ แผนฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้ เพื่อป้องกัน
และบรรเทาปัญหาน้ําท่วม
๑.๓ แผนพัฒนาข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย เพื่อให้มีข้อมูล มีแบบจําลองและมีองค์กร
ในการบริหารจัดการน้ําและการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
๑.๔ แผนงานเผชิญ เหตุเ ฉพาะพื้น ที ่ เพื ่อ ฟื้น ฟูแ ละพัฒ นาพื้น ที่สํา คัญ ให้ม ีค วามสามารถ
ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย
๑.๕ แผนงานการกําหนดพื้นที่รับน้ํานองและมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้พื้นที่
เพื่อการรับน้ํา เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย
๑.๖ แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ํา เพื่อให้มีองค์กรบริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการที่สามารถตัดสินใจได้อย่างฉับพลันในยามวิกฤติ

-๓๒. แผนงาน/โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามที่วางไว้
๒.๑ การปรับปรุงคันกั้นน้ํา อาคารบังคับน้ํา ระบบระบายน้ํา ให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่ทั่วไป
๒.๒ การปรับปรุงทางระบายน้ํา ขุดคลอง กําจัดสิ่งกีดขวางในคูคลองและทางระบายน้ํา
๒.๓ การเสริมคันกั้นน้ําและการดําเนินการตามแนวพระราชดําริ
๒.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําและบริหารจัดการน้ําหลากในพื้นที่เฉพาะ
๓. การบริหารโครงการ
๓.๑ รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณ โดยสํานักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวาง
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) พิจารณาอนุมัติในหลักการของโครงการที่หน่วยงานเสนอ
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะพิจารณาความเหมาะสม
ของโครงการโดยจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณา ตลอดจนดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเมื่อเริ่มมีการดําเนินการแล้ว
๓.๒ ขั้นตอนการบริหารโครงการ เมื่อมีการอนุมัติแผนงานแล้วส่งโครงการที่ฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) เพื่อวิเคราะห์ร่วมกับ
ที่ปรึกษาที่จ้างไว้ จากนั้น คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.)
จะพิจ ารณานํา เสนอโครงการต่อ คณะรัฐ มนตรีเ พื่อ พิจ ารณาอนุมัติโ ครงการ และสํา นัก งบประมาณ
จะดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป
ยุทธศาสตร์การบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีลุ่มน้ําเจ้าพระยา)
ปัญหาอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย ดังนั้น
จึงมีการกําหนดยุทธศาสตร์การบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําแบบบูรณาการและยั่งยืนขึ้น โดยการใช้
แนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรอย่าง
สมดุล รวมทั้งบริหารจัดการอุทกภัยที่เกิดขึ้นให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด ตลอดจนดําเนินการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง ระบบนิเวศและคุณภาพน้ําไปพร้อมกัน
๑. ปัจจัยสําคัญและมาตรการในการบริหารจัดการอุทกภัยขนาดใหญ่ถึงใหญ่มากอย่างยั่งยืน
๑.๑ พื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาที่อยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขัง ต้องปรับปรุงพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่
ชุ่มน้ําเพื่อรองรับน้ําหลากที่มีขนาดใหญ่ถึงใหญ่มาก
๑.๒ พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ํ า เจ้ า พระยาที่ อ ยู่ น อกพื้ น ที่ น้ํ า ท่ ว มถึ ง ต้ อ งปรับ ปรุ ง พื้ น ที่ แ ละจั ด หาน้ํ า เพื่ อ
การเกษตร และปรับปรุงชุมชนเมืองให้ปลอดภัยจากน้ําท่วมขัง รวมทั้งให้มีน้ําเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภค และดําเนินธุรกิจ
๒. มาตรการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ําเจ้าพระยาแบบบูรณาการและยั่งยืน
๒.๑ มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง
๒.๒ มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
๓. เครื่องมือที่จําเป็นในการบริหารจัดการอุทกภัย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการอุทกภัย

-๔๔. แผนการดํ าเนิ นการในระยะต่ อไป ประกอบด้ วย นโยบาย มาตรการ ข้ อมู ล แผนงานและ
การปฏิบัติการ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการอุทกภัย รวมทั้งการปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
นางสาวลดาวัลย์ คําภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการร่วม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ํา
วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดความเสียหายจากอุทกภัย โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบป้องกัน
น้ํ าท่ วมและบริ หารจั ดการอุ ทกภั ยในยามคับขัน รวมทั้งสร้ างความมั่นใจ ความมั่นคง เพิ่ มรายได้ ให้ กั บ
ประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนมีการบริหารทรัพยากรน้ํา ดิน และป่าไม้ให้เกิดประโยชน์ออย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
๑. ระยะสั้น ได้แก่ การลดระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยในปี ๒๕๕๕
๒. ระยะยาว ได้แก่ การปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการและยั่งยืน
องค์ประกอบของแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ํา
๑. แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ
๒. แผนงานบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศในแต่ละปี
๓. แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามที่วางไว้
๔. แผนงานพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย
๕. แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะที่
๖. แผนงานกําหนดพื้นที่รับน้ํานองและมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้พื้นที่เพื่อ
การรับน้ํา
๗. แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ํา
๘. แผนงานสร้า งความเข้า ใจ การยอมรับ และการมีส่ว นร่ว มในการบริห ารจัด การอุท กภัย
ขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วน
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
๑. หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรศึ ก ษา วิ จั ย และวิ เ คราะห์ ถึ ง สถานการณ์ รวมทั้ ง ความรุ น แรง
ของสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ตลอดจนเตรียมมาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างมีประสิทธิภาพไว้รองรับเมื่อมีสาธารณภัยดังกล่าวเกิดขึ้น
๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําควรมีมาตรการในการควบคุมปริมาณน้ําจากบริเวณ
ต้นน้ําถึงปลายน้ําอย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิ ดสถานการณ์อุทกภัยที่สร้างความเสียหาย
อย่างมหาศาลเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา

-๕๓. หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ มั ติ ง บประมาณโครงการตามแผนฟื้ น ฟู เยี ย วยา ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยควรศึกษาข้อมูล รวมทั้งรายละเอียดของความเสียหายต่าง ๆ ให้มี
ความชัด เจนและถูก ต้อ งตรงตามข้อ เท็จ จริง ที ่เ กิด ขึ้น โดยไม่ข ัด ต่อ หลั ก เกณฑ์ ต ลอดจนกฎระเบีย บ
ที่กําหนดไว้
๔. ควรมีการรณรงค์รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสําคัญ
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่า
เพื่อให้เกิดความรักและความผูกพันธ์กับป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารของประเทศ
๕. เมื่อมีการตรวจสอบและพบการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการตามแผนฟื้นฟู เยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ควรมีมาตรการลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรงกับผู้ที่กระทําการ
ทุจริตโครงการนั้น
๖. เมื่อแต่ละหน่วยงานได้รับการอนุมั ติงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการตามแผนฟื้นฟู เยียวยา
ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ อุ ท กภั ย มาแล้ ว ควรใช้ จ่ า ยงบประมาณให้ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ที่กําหนดไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประสบอุทกภัย
๗. การให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จัดเป็นเรื่อง
ที่มีความสําคัญและเร่งด่วน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดลําดับความสําคัญของความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นเพื่อดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพต่อไป
๘. หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น แบบบู ร ณาการเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ
เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต และมีมติขอความร่วมมือให้เลขาธิการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (แทนเลขาธิ ก ารคณะกรรมการ) รั บ ประเด็ น ข้ อ สั ง เกตของ
คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยไปพิจารณา รวมทั้ง
ประสานให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ย วกับ เรื่อ ง
ดัง กล่า วให้มีค วามชัด เจน เป็น ธรรมและถูก ต้อ งตามกฎระเบีย บที่กํา หนดไว้ เพื่อ ให้ก ารปฏิบัติง าน
เกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
๒.๒ หารือเรื่องการตั้งคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ
ผลการพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม ได้ ห ารื อ เรื่ อ งการตั้ ง คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารในคณะกรรมาธิ ก ารการป้ อ งกั น และ
บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยขึ้น เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสาธารณภัย
และเพื่อติดตามนโยบายของรัฐบาลในด้านการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบสาธารณภัย โดยมีมติที่จะตั้ง
คณะอนุกรรมาธิการดังกล่าว ในคราวประชุมครั้งต่อไป

-๖๒.๓ กําหนดการประชุมของคณะกรรมาธิการครั้งต่อไป
ที่ประชุมได้มีมติ ให้นัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้ งต่อไป ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มกราคม
๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารรัฐสภา ๓
________________________
นางสาว ปาลิตา คงแสงทอง
วิทยากรปฏิบัติการ สํานักกรรมาธิการ ๓
ผู้จัดทําสรุปผลการประชุม
นายกฤษณะ จ้วงสินธุ์
วิทยากรชํานาญพิเศษ บังคับบัญชาข้าราชการ
ในกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการป้องกัน
และบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย
ผู้ตรวจสรุปผลการประชุม

