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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและ
ระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ด้ว ย ภาวะวิกฤตการณ์อุท กภัย ในปี ๒๕๕๔ ส่งผลทําให้ประเทศไทยได้รับความเสีย หาย
ทั้ง ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ ประชาชนได้ รับ ความเดื อ ดร้ อ น จํ านวน ๑๖,๒๒๔,๓๐๒ คน
บ้านเรือนเสีย หาย ๕,๒๔๗,๑๒๕ หลังคาเรือน พื้น ที่เกษตรกรรมเสีย หายสูงถึง ๑๑.๒๐ ล้านไร่
มูลค่าความเสียหายสูงถึง ๑.๔๔ ล้านล้านบาท รัฐบาลมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องบูรณะและฟื้นฟูประเทศ
โดยมี สํ า นั ก งานนโยบายและบริ ห ารจั ด การน้ํา และอุ ท กภั ย แห่ ง ชาติ (สบอช.) สํา นั ก งาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบดําเนินการโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารการจัดการ
ทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญ หาอุท กภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย และวางระบบการบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง
และรับทราบข้อมูลทั้งหมดตามที่มีอยู่และเป็นปัจจุบันเพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างถูกต้อง
ตรงต่อความเป็นจริง จึงได้กําหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม
ถึง ธั น วาคม ๒๕๕๖ โดยวิ ธี การอย่ างหนึ่ ง หรื อหลายอย่ า ง กล่ าวคื อ การสั มภาษณ์ ร ายบุค คล
การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์ที่จะจัดให้มีขึ้นและการสนทนากลุ่มย่อย
สําหรับพื้นที่ที่มีการก่อสร้างตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา จํานวน ๓๖ จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดลําปาง ลําพูน เชียงใหม่ แพร่ พะเยา ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์
กําแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัย ธานี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี นนทบุรี ปทุมธานี
สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธ ยา กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา
จันทบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สกลนคร ชัยภูมิ และจังหวัดสงขลา
จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุม
ระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมด้วยอีกทางหนึ่ง เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนจากการดําเนินการโครงการ จํานวน ๙ แผนงาน
(Module) เพื่อจะได้นําไปใช้เป็น ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัด สินใจและปรับปรุงการดําเนิน การ
โครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีกําหนดการตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
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สํานักนายกรัฐมนตรี จึงขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเข้าร่วมการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงาน
สํานักงานนโยบายและบริ หารจัด การน้ํ าและอุ ท กภัย แห่งชาติ สํ านักงานปลัด สํานักนายกรั ฐมนตรี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๙๓๘๔ และ ๐ ๒๒๘๐ ๖๗๖๖
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

เอกสารแนบท้ายประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืน
และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
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วันที่จัด
วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

จังหวัด
ลําพูน

สถานที่
โรงเรียนจักรคําคณาทร
ศูนย์การศึกษา
วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
ชัยนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เชียงใหม่
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ
วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
อ่างทอง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
ลําปาง
หอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยาบริการ
อุทัยธานี
เฉลิมพระเกียรติ จ.อุทัยธานี
พะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แพร่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ลพบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์สุพรรณบุรี)
สุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุโขทัย
วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตาก
ห้องประชุมเทศบาลนครแม่สอด
วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
พิจิตร
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
สมุทรปราการ หอประชุมมรภ.ธนบุรี สมุทรปราการ
พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พิษณุโลก)
วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
สมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
สกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัย
สงขลา
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หรือ...........
สระบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นครนายก
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
นครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปราจีนบุรี
วิทยาเขตปราจีนบุรี
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
นนทบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
จันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนฯ ลาดกระบัง
๓๖ เวที
๓๖ จังหวัด

