
Coaching tips from Interior Perm-Sec  to Governors :  
ค าแนะน าในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง 

1. จัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัด/อ าเภอ 

 (1) 

(๒) 

(3) 

หากจังหวัด/อ าเภอใดในพื้นที่ประสบเหตุภัยแล้ง และยังไม่ได้จัดตั้งกองอ านวยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัด/อ าเภอให้รีบด าเนินการจัดตั้งโดยเร็ว 

๑/๗ 

แจ้งให้ส่วนราชการต่างๆ มาประชุมหารือแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยให้มีการ
มอบหมายภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งให้ส่วนราชการต่างๆ
ในจังหวัด/อ าเภอไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ให้ทั่วถึง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ทั้งนี้ ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจังหวัด/อ าเภอเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
เพื่อประเมินและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 



  น้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค  

   น้ าเพื่อการเกษตร 
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2. การส ารวจปริมาณน้ าต้นทุนที่มีอยู่จริงในพื้นที่ 

ข้อมูลส าคัญที่จังหวัด/อ าเภอ 
ต้องรวบรวมไว้ใช้ในการ
ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหา
และแผนงานโครงการเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
ภัยแล้ง คือ 

๒/๗ 

ค าแนะน าในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง 

ว่ามีอยู่จ านวนเท่าใด และปริมาณน้ าเหล่าน้ันสามารถใช้ใน
พื้นท่ีจังหวัด/อ าเภอได้เป็นระยะเวลานานเท่าใด และหากไม่
มีฝนตกลงมาในพื้นท่ีจนถึงเดือนมิถุนายน 2559 จะมี
แนวทางป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอย่างไร 

๑ 
๒ 

การส ารวจปริมาณน้ าต้นทุนท่ีมีอยู่จริงในพื้นที่                     
โดยแยกเป็นข้อมูล 
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ค าแนะน าในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง 

 ควรจัดล าดับความส าคัญของการ
ช่ ว ย เหลื อประชาชน ไว้ ตาม
ความส าคัญของปัญหา โดย
ค านึงถึงการช่วยเหลือด้านน้ า
อุปโภคบริโภค เป็นล าดับแรก 
การช่วยเหลือน้ าเพื่อการเกษตร
และน้ าเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม 
เป็นล าดับรองลงไป 

การจัดล าดับความส าคัญ                          
ของการช่วยเหลือประชาชน 

 ในกรณีจ าเป็นต้องมีการน าน้ า
เ พื่ อ ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค ไ ป
แจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน  
ควรมีการก าหนดจุดแจกจ่าย
และพื้นที่การให้ความช่วยเหลือ
โ ด ย ใ ห้ แ บ่ ง ห น้ า ที่ ค ว า ม
รับผิดชอบให้หน่วยงานต่างๆ 
ในพื้นที่ช่วยด าเนินการให้ทั่วถึง
โดยเร็ว อย่าให้ซ้ าซ้อนกัน 

การก าหนดพื้นที/่หน่วยงานรับผิดชอบ
ในการแจกจ่ายน้ าอุปโภค-บริโภค 
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๕. ข้อแนะน าในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งที่ขอให้น าไปพิจารณา                                  
ปรับใช้ให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

๔/๗ 

ค าแนะน าในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง 

ขอให้ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น                            
กรมชลประทาน ฯลฯ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ฯลฯ ในพื้นที่อย่าง
ใกล้ชิด เพื่อขอทราบข้อมูลปริมาณน้ าใต้ดินในพื้นที่ว่า มีพื้นที่บริเวณใดที่สามารถ
ขุดเจาะบ่อบาดาลได้บ้าง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล             
น าน้ ามาช่วยเหลือประชาชน  รวมทั้งการส ารวจแหล่งน้ าธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อให้
ส่วนราชการและประชาชน ได้ร่วมกันท าเหมืองฝาย ฝายทดน้ าหรือฝายชะลอน้ า 
เพื่อส ารองน้ าไว้ใช้ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

ประสานงานกับหน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัด/อ าเภอหรือประปา
หมู่บ้าน/ชุมชน และการประปาของเอกชน เพื่อแจ้งให้เริ่มใช้มาตรการประหยัดน้ า
อย่างจริงจังในการให้บริการประชาชนได้แล้ว เช่น การเปิดจ่ายน้ าเป็นเวลาหรือการ
ชะลอความแรง/แรงดันของการจ่ายน้ า เป็นต้น ในขณะเดียวกันให้ใช้มาตรการ
รณรงค์วิธีการใช้น้ าอย่างประหยัดโดยให้ปฏิบัติอย่างจริงจัง กว้างขวาง และ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทุกช่องทาง 

๕.๑ 

๕.๒ 
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๕. ข้อแนะน าในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งที่ขอให้น าไปพิจารณา                                  
ปรับใช้ให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

๔/๗ 

ค าแนะน าในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง 

 
ให้ประสานงานกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริประจ าภาคที่
อยู่ในจังหวัดหรือในพื้นที่ใกล้เคียง และ/หรือเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา/มูลนิธิ
อุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์/มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 
ฯลฯ ที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด/อ าเภอหรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อขอรับทราบ
แนวทางการบริหารจัดการน้ าตามพระราชด าริ ส าหรับน ามาใช้แก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ตามความเหมาะสมด้วย 
 
 
ให้ประสานงานกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) หรือกลุ่ม
ประชาสังคมหรือภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ใน
การบ าบัดน้ าใช้แล้วเพื่อน ากลับมาใช้ได้อีก (water reuse/ recycle/ 
reclamation) ที่สามารถช่วยชุมชนในพื้นที่ได้ในปริมาณมากๆ มาร่วมกับ
จังหวัด/อ าเภอเพื่อให้วางระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ าก่อนปล่อยกลับสู่แหล่ง
น้ าธรรมชาติหรือท าระบบน าไปใช้เพื่อการเกษตรและรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป 

๕.๓ 

๕.๔ 
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6.  การประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนตาม
ระ เบี ยบของกรมป้อ งกันและบรร เทาสาธารณภัย  (ปภ . )  และ
กระทรวงการคลัง นั้น ให้แยกพื้นที่เป็นรายหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอที่ประสบ
ภัยแล้งให้ชัดเจน อย่าให้เกิดช่องทางการหาประโยชน์ในทางทุจริต 

ค าแนะน าการวางมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ 

๕/๗ 



Coaching tips from Interior Perm-Sec  to Governors :  

๗. การรายงานสถานการณ์และวิธีการบริหารจัดการ              
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

๖/๗ 

ค าแนะน าในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง 

 ขอให้จังหวัด/อ าเภอ รายงานสถานการณ์
ภัยแล้งและวิธีการบริหารจัดการเพื่อการ
แก้ไขปัญหา ให้มท.ทราบทุกระยะด้วย 
โดยแยกเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค/ การขาด
แคลนน้ าเพื่อการเกษตรและการขาด
แคลนน้ าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยระบุให้
ชัดเจนว่า ส่วนราชการได้ด าเนินการ
อย่างไร  

 รวมทั้ งขอให้ประชาสัมพันธ์และประสาน
สื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ เข้าร่วมรับทราบ
สถานการณ์ภัยแล้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ
จังหวัด/อ าเภอตามข้อ 1. ด้วยทุกครั้ง  

 ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องไม่สร้างความ
แตกตื่นเป็นที่สับสนแก่ประชาชนเกินกว่าเหตุ 
โดยเฉพาะการรายงานข่าวสถานการณ์การขาด
แคลนน้ านั้น ควรแยกเป็นปัญหาขาดแคลนน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภคหรือการขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร หรือการขาดแคลนน้ าเพื่อการรักษา
สิ่งแวดล้อม  

 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน าสื่อมวลชนลงพื้นที่
ติดตามการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สาธารณชน
รับทราบบทบาทในการแก้ ไ ขปัญหาของ                    
ผู้ว่าราชการจังหวัดและ/หรือส่วนราชการต่างๆ 
ด้วย 
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กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ ผต.มท. และ ผต.กรมในสังกัด 
ไปก ากับและตรวจติดตามว่า “จังหวัด/อ าเภอได้ด าเนินการ
ตามมาตรการข้างต้นได้หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคหรอื
ประสงค์จะขอรบัการสนบัสนนุจาก มท. หรือหน่วยงาน
ในส่วนกลางอย่างไร แล้วรายงานให ้มท. ทราบโดย
ด่วนต่อไป” 

๗/๗ 

ค าแนะน าในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง 


