คำตอบข้อหำรือของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
ข้อ หารือ ข้อ ที่ 3.1 ของนายสุร ชาติ ชาญประดิษ ฐ์ สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรจัง หวัด ศรีส ะเกษ
พรรคเพื่อไทย ขอหารือกรณีขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดสรรงบประมาณ
1. ขุดลอกคลองหนองคู ซึ่งเป็นหนองน้าสาธารณะในเขตพื้ นที่ หมู่บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 9 ตาบลหนองกุง
อาเภอโนนคูน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านดังกล่าวประมาณครึ่งกิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ 3.2 ไร่
ได้เคยดาเนินการขุดลอกหนองน้าสาธารณะมาแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2525 แต่ในปัจจุบันหนองน้าดังกล่าวมีสภาพ
ตื้นเขิน ทาให้ประชาชนขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรและอุปโภค – บริโภค
2. ขุดลอกห้วยควน บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ตาบลบก อาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้า ขอเรียนว่า ลักษณะโครงการ
ตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอหารือต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นโครงการที่เข้าข่ายลักษณะงานตามภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการ
กาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 1) และแผนปฏิบัติ
การกาหนดขั้น ตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) กาหนด
ลักษณะภารกิจที่จะถ่ายโอนไว้ 6 ด้าน ซึ่งตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวฯ สานักงานทรัพยากรน้าภาค 5 ไม่มี
อานาจในการจัดทาแผนงานโครงการ เพื่อขอรับ การสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในพื้นที่ ตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอหารือฯ นั้น สานักงานทรัพยากรน้าภาค 5 มีความพร้อม
ที่จะดาเนินการสารวจออกแบบ และดาเนินการก่อสร้าง หากจังหวัดศรีสะเกษให้การสนับสนุนงบประมาณ
งบพัฒนาจังหวัดให้ดาเนินการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าว

คำตอบข้อหำรือของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
ข้อหารือข้อที่ 4.1 ของนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด พะเยา พรรคเพื่อไทย
ขอหารือกรณีขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดสรรงบประมาณ โดยขอให้ดาเนินการ ดังนี้
1. สนับสนุนโครงการสร้างอ่างเก็บน้าญวน ในพื้นที่ตาบลร่มเย็น อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ซึ่งหาก
สร้างเสร็ จ แล้ ว จะแก้ปั ญ หาให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ทั้ง 2 อาเภอ รวมทั้ งอาเภอภู ซางจะได้ รับ ประโยชน์ ด้ว ย
เนื่องจากประชาชนได้ติดตามโครงการดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลากว่า 18 ปี แต่ติดปั ญหาเรื่องพื้นที่อยู่ในลุ่มน้า
ชั้น 1 เอ 36 ไร่ และได้ มีก ารศึ กษาสิ่ งแวดล้ อมมาแล้ ว 2 ครั้ง หากโครงการได้ รับ การอนุ มั ติจ ะสามารถ
แก้ปัญหาฝนแล้งและน้าท่วมได้
2. ส ารวจและซ่ อ มแซมโครงการอ่ างเก็ บ น้ าห้ ว ยหมู โ อ่ ต าบลภู ซ าง อ าเภอภู ซ าง จั งหวัด พะเยา
เนื่องจากอ่างเก็บน้ารั่ว ไม่สามารถกักเก็บน้าไว้ได้
3. เร่งรัดในการสารวจและออกแบบอ่างเก็บน้า ดังนี้
- อ่างเก็บน้าห้วยแม่ทัง อ่างเก็บน้าห้วยเสียม ตาบลพระธาตุขิงแกง อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
- อ่างเก็บน้าห้วยห้า ตาบลฝายกวาง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
- อ่างเก็บน้าห้วยไคร้ ตาบลทุ่งรวงทอง อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
- อ่างเก็บน้าห้วยโป่ง ตาบลห้วยข้าวก่า อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้า ขอเรียนว่า จากการตรวจสอบ
ข้อมูลและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทราบว่าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าญวน ตาบลร่มเย็น อาเภอ
เชีย งคา จั งหวัดพะเยา กรมชลประทานได้ดาเนิน การส ารวจและออกแบบแล้ ว และอยู่ระหว่างการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) สาหรับโครงการอ่างเก็บน้าห้วยหมูโอ่ ก่อสร้างโดยกรมชลประทาน ดังนั้น
การดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมจึงเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานที่จะต้องดาเนินการ หรือหากโครงการถ่ายโอน
ให้กับ อปท. ตามกฎหมายการกระจายอานาจให้แก่ อปท. แล้ว ก็จะเป็นหน้าที่ของ อปท. ที่จะต้องดาเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ปกติต่อไป และสาหรับการเร่งรัดในการสารวจและออกแบบโครงการ
อ่ างเก็ บ น้ าดั งกล่ า วข้ างต้ น เข้ าข่ ายลั ก ษณะงานตามภารกิ จถ่ า ยโอนตามแผนปฏิ บั ติ ก ารก าหนดขั้ น ตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๑) และแผนปฏิบัติการกาหนด
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) และตามหนังสือสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/ ว 1580 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งเวียนเรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้า

คำตอบข้อหำรือของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
ข้อ หารือ ข้อ ที่ 5.1 ของนางสาวละออง ติย ะไพรัช สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร จัง หวัด เชีย งราย
พรรคเพื่อ ไทย ขอหารือกรณีขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดสรรงบประมาณ โดยขอให้ดาเนินการ
ดังนี้
1. จัดทาโครงการผันน้าเข้าเวียงหนองหล่ม โดยตั้งฝายกั้นน้าแม่จัน ส่งน้าผ่านแก้มลิงในบ้านป่าสัก
หลวง ลงลาเหมืองสาธารณะสู่เวีย งหนองหล่ม ซึ่งมีพื้นที่รับน้าประมาณ 15,000 ไร่ เพื่อกักเก็บน้าไว้ใน
ฤดูแล้ง ป้องกันน้าท่วม และแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน เนื่องจากสภาพที่ผ่านมาแม่น้าจันในฤดู
ฝนไม่มีที่กักเก็บน้ า น้ าจะไหลหลากท่วมในพื้นที่นาของประชาชนในเขตตาบลจันจว้า และตาบลจันจว้าใต้
อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับความเสียหายเป็นประจาทุกปี
2. ซ่อมแซมประตูน้าและขุดลอกหน้าฝาย ดังนี้ ฝายกล้วยคา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตาบลศรีค้า อาเภอแม่ จัน
จั ง หวั ด เชี ย งราย ซึ่ ง กั้ น แม่ น้ าแม่ ค า มี ป ระชาชนผู้ ที่ ได้ รั บ ประโยชน์ คื อ ต าบลจั น จว้ า ต าบลจั น จว้ า ใต้
ตาบลจอมสวรรค์ ตาบลป่าสัก ซึ่งมีพื้น ที่เกษตรกรรมประมาณ 25,000 ไร่ แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบัน
ประตูระบายน้าชารุดและหน้าฝายตื้นเขิน จึงทาให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดล้อ ม โดยกรมทรัพ ยากรน้ า ขอเรีย นว่า ได้ ล งพื้ น ที่
ตรวจสอบโครงการร่วมกับ อปท. และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายแล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
2562 ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่และได้พิจารณาวางแผนโครงการ โดยสามารถก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้า
โดยก่ อ สร้ างฝายน้ าล้ น กั้ น ล าน้ าแม่ จั น เพื่ อ ผั น น้ าจากล าน้ าแม่ จั น ไปแหล่ งน้ าเวี ย งหนองหล่ ม เป็ น ระบบ
การเชื่อมโยงแหล่งน้าจาก 2 แหล่ง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่
ที่ มี พื้ น ที่ ก ารเกษตรมากกว่า 2,000 ไร่ ส าหรับ ฝายน้ าล้ น กล้ วยค า ก่ อสร้างโดยกรมชลประทาน ดั งนั้ น
การดาเนิ น การปรั บ ปรุ งซ่ อมแซมจึ งเป็ น หน้าที่ ของกรมชลประทานที่ จะต้ องด าเนิ นการ หรือหากโครงการ
ถ่ายโอนให้กับ อปท. แล้ว ตามกฎหมายการกระจายอานาจให้แก่ อปท. ก็จะเป็นหน้าที่ของ อปท. ที่จะต้อง
ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ปกติต่อไป

คำตอบข้อหำรือของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
ข้อหารือข้อที่ 8.1 ของนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด นครศรีธรรมราช
พรรคประชาธิปัตย์ ขอหารือกรณีขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปัญหาน้าท่วมบริเวณร่องน้าท่าหมาก
ซึ่งเป็นร่องน้าทีป่ ิด เวลาน้าป่าไหลหลาก น้าท่วมจะเอ่อล้น เกิดผลกระทบ 5 ตาบล คือ ตาบลฉลอง ตาบลเขาน้อย
ตาบลทุ่งปรัง ตาบลเสาเภา และตาบลเทพราช ในพื้นที่อาเภอสิ ชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งจัดสรร
งบประมาณในการสารวจและก่อสร้างเขื่อนกั้นทรายและคลื่น ในพื้นที่บริเวณร่องปากน้าท่าหมาก ตาบลเสาเภา
อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร และเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว
การประกอบอาชีพประมง และช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีอาชีพต่อไป
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้า ขอเรียนว่า การแก้ไขปัญหา
น้าท่วมบริเวณคลองท่าหมาก จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเกิดผลกระทบ 5 ตาบล จะต้องบูรณาการ การป้องกัน
และแก้ไขอย่างเป็นระบบ และให้ เกิดความยั่งยืน ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยินดี
รับเป็นเจ้าภาพในการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา และเป็นหน่วยงานหลักที่จะบูรณาการหน่วยงาน มาร่วม
ช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

