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เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization)  

ที่ ให ้ความส�าคัญกับการพัฒนาการเรียนรู ้สภาวะของการเป ็นผู ้น�าในองค ์การ  

(Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์การ (Team Learning) เพื่อให้เกิด

การถ่ายทอดแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน ซ่ึงจะส่งผลต่อ

พัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง ทันต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงและการแข่งขัน น�าไปสู ่

เป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้งานสัมฤทธิผล 

ประชาชนพึงพอใจ 

สถาบันด�ารงราชานุภาพ ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดท�า “เอกสาร

ความรู้ สดร.” ฉบับท่ี 1/ปีงบประมาณ 2560 เร่ือง “ฝ่าวิกฤติ อุทกภัย หมอกควัน  

ไฟป่า และภัยแล้ง” ของนายกฤษฎา  บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นการรวบรวม

เน้ือหาจากการบรรยายให้ความรู้ในเร่ืองการบริหารจัดการสาธารณภัย เพือ่ให้ข้าราชการ

กระทรวงมหาดไทย และผู้ที่สนใจ น�าไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

เอกสารความรู้ สดร. ได้น�าลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันด�ารงราชานุภาพ 

(www.stabundamrong.go.th) ด้วย

กองบรรณาธิการบริหารเอกสารความรู้ 

สถาบันด�ารงราชานุภาพ

ค�าน�า
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ในขณะท่ีสถานการณ์ของโลกได้เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจ�านวน

ประชากรที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน จึงมีการแข่งขันและการขยายตัวตาม เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน ส่งผลให้ทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติถูกใช้ไปอย่างรวดเร็ว 

และฟุ่มเฟือย การพัฒนาต่างๆ ไม่ค�านงึถึงความย่ังยืนของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ท�าให้

ระบบนเิวศถูกท�าลายอย่างต่อเนือ่ง เป็นสาเหตุให้เกิดสาธารณภัยต่าง ๆ  ท้ังอุทกภัย วาตภัย 

ภัยแล้ง แผ่นดินไหว สึนามิ หมอกควัน และไฟป่า เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อวงกว้าง  

เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนเป็นจ�านวนมาก 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นที่จะเกิดขึ้น จึงเป็น

หน้าท่ีของทกุคน และทุกภาคส่วนในสงัคม ในการท่ีจะต้องร่วมมอืกนั ไม่ว่าจะเป็นภาครฐั 

ภาคเอกชน มูลนิธิ ฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังประชาชน เพ่ือพิทักษ์รักษาความ

ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยในส่วนของภาครัฐได้ตระหนัก

ถงึความส�าคญัในเรือ่งดงักล่าวเป็นอย่างด ีและมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะให้ประชาชนรอดพ้นจาก

ภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดข้ึนในทุกกรณี โดยให้ความส�าคัญเป็นอันดับหน่ึงกับมาตรการด้าน

การป้องกัน ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจหลักของการด�าเนินงาน ประชาชนต้องรู้ถึงวิธีการ

ป้องกันตนเองในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องรู้ถึงวิธีช่วยเหลือและมีความพร้อม

ตลอดเวลา ภาคเอกชนกต้็องมคีวามพร้อมทีจ่ะช่วยสนบัสนนุยามเมือ่เกดิภยัพบิตัขิองชาติ 

โดยการด�าเนินการต้องมีความพร้อมต้ังแต่การก�าหนดมาตรการป้องกันภัย การจัดท�าแผน

ป้องกันภัย การฝึกซ้อมแผน การเฝ้าระวัง การเตรียมเครือข่ายอาสาสมัคร การเตรียม

ชุมชน เป็นต้น ส�าหรับการด�าเนินการขณะเกิดภัย ซึ่งเป็นการด�าเนินการในสถานการณ์

ฉุกเฉินนัน้ จะมีการระดมทรพัยากรต่าง ๆ  เข้าช่วยเหลอืเพ่ือรักษาชีวิตและทรัพย์สนิ และ

บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย ตลอดจนระงับภัย หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น  

โดยการจัดต้ังศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯ การบัญชาการและควบคุม ณ ท่ีเกิดเหตุ  

การอพยพผู้ประสบภัย การให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร ท่ีพัก และเวชภัณฑ์ เป็นต้น 

นอกจากการให้การช่วยเหลอืขณะเกดิภยัแล้ว การด�าเนนิการภายหลงัเกดิภยักมี็ความส�าคญั

ไม่น้อยไปกว่ากัน ได้แก่ การฟื้นฟูบูรณะ การให้ความช่วยเหลือ การประกอบอาชีพ และ

การบริการของรัฐให้กลับมาสู่สภาวะปกติ ตลอดจนการวางระบบป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เพื่อมิให้เหตุการณ์เกิดขึ้นซ�้าอีกในอนาคต

บทสรุปผู้บริหาร
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กระทรวงมหาดไทยกับกลไกประชารัฐ
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1. กระทรวงมหาดไทยมกีลไกการท�างานตัง้แต่ส่วนกลางถงึต�าบล หมูบ้่าน ท้องถิน่

2. ข้าราชการมหาดไทย ท�าหน้าที่ 3 ประการ ใน 3 บทบาท คือ

ท�าไม มท. จึงต้องเข้ามารับผิดชอบแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติในพื้นที่

� การท�างานตามหน้าที่ที่กฎหมายฝ่ายปกครองก�าหนด

� การท�างานตามที่รัฐบาลและหรือกระทรวงกรมต่าง ๆ 

 ต้องไปปฏิบัติงานในพื้นที่ แต่ไม่มีหน่วยงาน

 ในระดับพื้นที่รับผิดชอบ

� การท�างานแก้ไขปัญหาเฉพาะในพื้นที่

“บ�าบัดทุกข์ 

บ�ารุงสุข”

ทอง
ถิ่น ผูใหญ 

บาน กำนัน นาย   
อำเภอ ผวจ. ปลัดกระทรวง

อธิบดี
ขาราชการสวน

กลาง 
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3.  ภัยพิบัติมีที่มา 2 ประการ

4.  การเตรียมการตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาวิกฤติ

ท�าไม มท. จึงต้องเข้ามารับผิดชอบแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติในพื้นที่

(1) ภัยที่เกิดจากมนุษย์ (2) ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ

 ❑ การปล่อยกาชเรือนกระจกจาก

 โรงงานอุตสาหกรรม

 ❑ การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและ

 สิ่งแวดล้อม เช่น ทิ้งขยะ ปล่อยน�้าเสีย    

 ตัดไม้ท�าลายป่า

 ❑ ภัยที่เกิดจากความไม่สงบของประเทศ

 ❑ ภัยทางบก ภัยทางน�้า ภัยทางอากาศ

 ❑ ฯลฯ

 ❑ แผ่นดินไหว

 ❑ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย        

 ดินโคลนถล่ม

 ❑ สึนามิ 

 ❑ ภัยแล้ง

 ❑ ฯลฯ

 (1) ก่อนเกิดเหตุ

 (2) ระหว่างเกิดเหตุ

 (3) หลังเกิดเหตุ

เตรียมแผน/ เตรียมคน /เครื่องมือ/ ระบบเตือนภัย 

บูรณาการทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือตามแนวทาง

ประชารัฐ 

เยียวยาให้ความช่วยเหลือ โดยใช้งบของ อปท. /
เงนิทดรองราชการช่วยเหลอืผู้ประสบภยั ให้ถอืปฏบิตัิ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และหลักเกณฑ์การ
ใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ 
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การบริหารจัดการเมื่อประสบสาธารณภัย
(Crisis Management)

ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย (Crisis Management) 
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ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย (Crisis Management) 

1. ให้จัดต้ังกองอ�านวยการในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 

ฝ่ายอ�านวยการและประสานงาน ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายสนับสนุน รวมทั้งให้แยก

พ้ืนท่ีเกิดเหตุและปัญหาของแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือให้ง่ายต่อการปฏิบัติการ ขณะเดียวกัน

บางพื้นที่หรือบางเหตุการณ์ที่มีความเสียหายมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ อาจต้องพิจารณา

ตั้งจุดประสานงานหรือศูนย์แก้ไขปัญหาเฉพาะกิจในพื้นที่ไว้ด้วย

2. ขอให้ก�าหนดผูร้บัผดิชอบเป็นผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ (on scene commander)                    

รวมท้ังการก�าหนดหน่วยงานรัฐและเอกชน/อาสาสมัครกู้ภัยต่าง ๆ ตามศักยภาพ

หรือขีดความสามารถของบุคคลและ/หรือหน่วยงานน้ัน ๆ ท่ีจะเข้าไปช่วยเหลือ

ประชาชนในพ้ืนท่ีท้ังก่อนเกิดเหตุ/ระหว่างการเกิดเหตุ/หลังการเกิดเหตุหรือระหว่าง

การบรรเทาเยียวยาไว้ด้วย
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3. ขอให้จัดล�าดับความส�าคัญในการช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยใน

พื้นที่ โดยค�านึงถึงการช่วยชีวิตบุคคลให้พ้นอันตรายหรือน�าตัวบุคคลท่ีบาดเจ็บให้

ออกจากที่เกิดเหตุเป็นอันดับแรก รวมทั้งการวางระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการ

ช่วยเหลือเร่ืองการให้น�า้หรืออาหารก่อน หลังจากน้ันจึงให้เร่ิมข้ันตอนจัดการปัญหา

กับการระงับเหตุที่ก�าลังเกิดในพื้นที่ ทั้งนี้ให้จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน (handbook) 

ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้บุคคลหรือหน่วยงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่ถูกต้องเมื่อมีเหตุหรือมีสาธารณภัยเกิดขึ้น

4. จัดท�าบัญชีแยกประเภทและชนิดของอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ  ที่ใช้ในการแก้ไข

ปัญหาหรือช่วยเหลือประชาชนแต่ละภัย เพ่ือความเหมาะสมและสะดวกในการ

สั่งใช้เมื่อมีเหตุหรือสาธารณภัยเกิดขึ้น ทั้งนี้ให้บันทึกบัญชีเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  

ไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน (handbook) ด้านสาธารณภัยด้วย

ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย (Crisis Management) 

ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย (Crisis Management) 
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ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย (Crisis Management) 

5. ขอให้ก�าหนดช่องทางการติดต่อส่ือสาร ระหว่างพ้ืนท่ีเกิดเหตุมายังจุดประสานงาน

หรือกองอ�านวยการระดับจังหวัด และระหว่างกองอ�านวยการระดับจังหวัดมายัง

ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย ปภ. โดยให้บันทึกช่องทางและวิธีการสื่อสาร

ไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน (handbook) เช่นเดียวกัน 

6. จัดตั้งส่วนติดตามและประเมินสถานการณ์ไว้ด้วยเพื่อคอยแจ้งเตือน/ขอความ

ร่วมมือจากประชาชนหรือการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในข้อเท็จจริงเก่ียวกับ

เหตุการณ์ที่ถูกต้อง ประชาชนจะได้ไม่ตื่นตระหนก เป็นต้น     
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ขอให้ ผวจ. และนายอ�าเภอในฐานะผู้ดูแลพื้นที่ 

(area manager)

ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย (Crisis Management) 

1. ก�าชับเจ้าหน้าที่หน่วยต่าง ๆ  ในจังหวัด/อ�าเภอให้ลงไปหรือออกไปช่วยเหลือ

ประชาชนที่ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุด้วย

2. ให้มีการประสานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยราชการและอาสาสมัครภาค

ประชาชน รวมท้ังผู้มีจิตอาสาต่าง ๆ ท่ีได้ลงไปดูแลช่วยเหลือประชาชนให้เข้าใจ

เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนและแผนปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนข้างต้นด้วย

3. ให้ประสานกับเหล่ากาชาดจังหวัด/ก่ิงกาชาดอ�าเภอ รวมทั้งอาสากาชาดท่ีได้จัดต้ัง

ไว้ในพื้นที่ต�าบล หมู่บ้าน ได้ร่วมกันไปดูแลช่วยเหลือประชาชนตามก�าลังความ

สามารถตามแนวทางประชารัฐ      

ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย (Crisis Management) 
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ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย (Crisis Management) 

ทั้งนี้ หากมีปัญหาอุปสรรคที่เกินขีดความสามารถของจังหวัด/อ�าเภอ

ก็ขอให้รายงานเข้ามาที่ มท. โดยด่วน

ปมท. ขอมอบหมายให้ รอง ปมท./ผต.มท./ผต.กรม ในสังกัด มท. ได้ช่วยก�ากับและ

ตดิตามการท�างานของจงัหวดั/อ�าเภอ ตามทีไ่ด้แบ่งมอบหมายพืน้ทีร่บัผดิชอบไว้ด้วย 

โดยให้ อปภ. ท�าหน้าที่ฝ่ายอ�านวยการในส่วนกลาง

13



อุทกภัย • วาตภัย • ดินถล่ม การเตรียมการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มปี 2559
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       ฤดูฝนของประเทศเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมช่วงต้นฤดูฝน

การกระจายของฝนจะไม่สม�่าเสมอ โดยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะครึ่งหลังของฤดู 

และสิ้นสุดฤดูฝนประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝังตะวันออก

จะยังคงมีฝนต่อไปอีกถึงเดือนธันวาคม

การเตรียมการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มปี 2559

เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ที่อาจเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ จึงขอให้กองอ�านวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดด�าเนินการ ดังนี้
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1. ด้านการลดความเสีย่งจากสาธารณภัย

1. ทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดนิถล่ม  

ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่ม ประเมินความเสี่ยง ก�าหนดแนวทางการให้ความ

ช่วยเหลือ ก�าหนดพื้นที่ปลอดภัยรองรับผู้อพยพ และการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 

2. เตรียมการป้องกันด้านโครงสร้างใช้กลไกประชารัฐ ร่วมส�ารวจแหล่งน�้า/เส้นทาง 

น�้าไหล หากมีต้ืนเขิน/มีส่ิงกีดขวางเป็นอุปสรรคต่อการระบายน�้าให้เร่งด�าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขโดยทันที

3. ให้ตรวจสอบและก�าหนดระดับของระบบเตือนภัยของจังหวัด อ�าเภอ และ อปท. 

ให้สอดคล้องตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จัดท�า

กระบวนการเฝ้าระวงัตดิตาม การแจ้งเตอืนล่วงหน้า และการแจ้งเตอืนต่อประชาชน 

โดยก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน

4. ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ี

ประสบอุทกภัยบ่อย ๆ  ในการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย การปฏิบัติตนให้เกิด

ความปลอดภัย เช่น ระวังอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว การป้องกันการถูกฟ้าผ่า สัตว์มีพิษ

กัด ตลอดจนโรคระบาด 

 1.1 การป้องกันและลดผลกระทบ
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1. ด้านการลดความเสีย่งจากสาธารณภัย (ต่อ)

 1.2 การเตรียมความพร้อม

1. เตรียมความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลในการป้องกันภัยให้สามารถ

พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทดสอบระบบตดิต่อสือ่สารหลกั ระบบตดิต่อสือ่สาร

รอง และการสื่อสารระบบส�ารอง รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่รองรับผู้ประสบภัย

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะให้แก่เจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน ทัง้เรือ่งการ

ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ การแจ้งเตือนภัย การกู้ภัย และ

การค้นหาร่วมกับฝ่ายพลเรือน ทหาร อาสาสมัครและองค์กรการกุศล ทั้งนี้ ให้ตรวจ

สอบพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม และให้ติดตั้งระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง พร้อมจัด

เจ้าหน้าที่คอยเตือนภัย รวมทั้งให้ถอดบทเรียนในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่ผ่านมา 

เพือ่น�าไปใช้ในการปรบัปรงุแก้ไขการปฏบัิตงิาน และการซักซ้อมแผนให้ทกุหน่วยงาน

มีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน
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2. ด้านการจดัการในภาวะฉกุเฉนิ 

1. เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติ ให้ผู้อ�านวยการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย จดัตัง้ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์ระดบัจงัหวดั อ�าเภอ และศนูย์ปฏิบตัิ

การฉุกเฉินในระดับ อปท. พร้อมก�าหนดโครงสร้างศนูย์ฯ ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ 

ประกอบด้วย ส่วนอ�านวยการ ส่วนปฏิบัติการ และส่วนสนับสนุน โดยให้ศูนย์ฯ  

สั่งการระดมสรรพก�าลัง อ�านวยการปฏิบัติการระหว่างพลเรือน ทหาร อปท. และ

องค์กรการกุศลต่าง ๆ

2. จัดตั้งระบบสื่อสาร พร้อมก�าหนดตัวบุคคล ช่องทางการสื่อสาร ส�าหรับประสาน

งานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ตลอดจนการสัง่การ/รายงาน ระหว่างศนูย์บญัชาการ

เหตุการณ์ระดับจังหวัด อ�าเภอ และศูนย์ฉุกเฉิน อปท. ตลอดจนผู้บัญชาการระดับ

สูงได้ตลอด 24 ชม.

3. เม่ือเกิดภัยพิบัติให้ผู้อ�านวยการท้องถ่ิน และผู้อ�านวยการอ�าเภอ มอบหมาย 

เจ้าหน้าที ่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง จดัชดุปฏบิตักิารเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชน

ที่ประสบภัย พร้อมเร่งประเมินความเสียหาย ความต้องการช่วยเหลือในพ้ืนท่ี 

ประสบภัย วิเคราะห์ผู้ประสบภัยในการรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือความต้องการ

ความช่วยเหลือจากหน่วยภายนอก เช่น ด้านอาหาร น�้าด่ืม การรักษาพยาบาล  

ที่พักพิง ฯลฯ และรายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดทราบ
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2. ด้านการจดัการในภาวะฉกุเฉนิ (ต่อ)

4. กรณีสถานการณ์ส่งผลกระทบในวงกว้าง ให้ผู้อ�านวยการจังหวัดก�าหนดตัวบุคคล

หรือหน่วยงานรับผิดชอบภารกิจในแต่ละเขตพื้นท่ีประสบภัย เช่น รอง ผวจ. 

ปลัดจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนายอ�าเภอ พร้อมก�าหนดสายบังคับ

บญัชาทีช่ดัเจน เพือ่ก�ากับการปฏบิตัใินภารกจิส�าคัญ และสนบัสนนุก�าลงัพล อุปกรณ์

ยานพาหนะ จากหน่วยทหารในพื้นที่ เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

5. กรณีสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบรุนแรงและอาจส่งผลกระทบยาวนานต่อเน่ือง 

ให้ต้ังชุดประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร ช้ีแจง ท�าความเข้าใจ

ให้ประชาชนทราบความก้าวหน้าของสถานการณ์และข้อควรปฏิบัติ เพื่อลดความ

ตื่นตระหนกจากการรับข้อมูลจากข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์

6. ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ ต่อกองอ�านวย

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (กรม ปภ.) โดยทนัท ีทีห่มายเลข 0-2241-7457-

61 หรือสายด่วน 1784  
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3. ด้านการฟ้ืนฟู

1. ให้ผู้อ�านวยการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ส�ารวจ ประเมินความเสียหาย และความ

ต้องการเบื้องต้น  โดยจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไว้เป็นหลักฐาน 

พร้อมออกหนงัสอืรบัรองให้ผูป้ระสบภัยไว้เป็นหลกัฐานในการรบัการสงเคราะห์ฟ้ืนฟู

2. ให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยั โดยใช้งบของ อปท. และการใช้เงนิทดรองราชการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และหลักเกณฑ์

การใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ รวมทั้งประกาศของ ปภ. ที่ได้รับความเห็นชอบจาก

กระทรวงการคลังแล้ว

3. กรณีที่อยู่อาศัยของประชาชนท่ีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ  ให้ช่วยเหลือ

โดยใช้เงินทดรองราชการเป็นค่าวัสดุก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และจัดหา

ที่พักอาศัยชั่วคราว รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสุขภาพอนามัย ฟื้นฟูจิตใจ 

ฟ้ืนฟูอาชีพ รวมท้ังขอความร่วมมือหน่วยทหารในพ้ืนท่ี อาสาสมัคร นักศึกษาอาชีวะ 

ร่วมกันซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัย จัดประกอบเลี้ยงในศูนย์พักพิง

4. ภายหลังน�้าลด แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวงการทาง ส�านักงานทางหลวง

ชนบท อปท. ซ่อมแซมถนน คอสะพานที่ถูกน�า้กัดเซาะ ให้สามารถสัญจรได้เร็วที่สุด 

หากเสียหายมากให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยทหารพัฒนาในพ้ืนที่ ปภ. เขต  

หรือกรม ปภ. ให้การสนับสนุน
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หมอกควันและไฟป่า
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Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

1. การแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุการเกษตรและไฟป่า ปี 2559

สาเหตุปัญหาหมอกควัน

ผลกระทบ

1
หมอกควัน

จากการเผา

ในประเทศ

■	 การเผาวัชพืชและวัสดุการเกษตร
 เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก
■	 การเผาป่าเพื่อบุกรุกหาพื้นที่
 ท�าการเกษตร
■	 การเผาป่าเพื่อประกอบอาชีพ
 หาของป่าหรือล่าสัตว์

2 
หมอกควัน

จาก

นอกประเทศ

1. สุขภาพอนามัยของประชาชน
2. บดบังทัศนวิสัย เกิดปัญหาการจราจร           

ทั้งทางบกทางอากาศ
3. ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 
4. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

■	 ช่วงระยะเวลาเกิดวิกฤติหมอกควัน 

 เดือนมกราคม – เมษายนของทุกปี 

■	 ช่วงเวลาที่ควรป้องกันก่อนวิกฤติ 

 ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป

พื้นที่ประสบปัญหาไฟป่าและ

หมอกควัน 65 จังหวัด 

เน้นหนัก 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ 

เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา 

แม่ฮ่องสอน ล�าพูน  ล�าปาง และตาก 

ประกอบกับภูมิประเทศส่วนใหญ่

เป็นพื้นที่แอ่งกะทะ

2 
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Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

2. กลไกประชารัฐในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน

• หน่วยงานราชการพลเรือน
 ในพื้นที่ 
• ต�ารวจตระเวนชายแดน
• ทหารในพื้นที่

หน่วยงานราชการพลเรือน

ผวจ./นอภ. 
บูรณาการ 

• อบจ.
• เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
 และเทศบาลต�าบล
• อบต. ในพื้นที่

• มู ล นิ ธิ / ส ม า ค ม ท่ี
 สนับสนุนการจัดการ
 ด้านสิ่งแวดล้อม
• องค์กรพัฒนาเอกชน 
 (NGOs) ด้านสิง่แวดล้อม
• บริษัทห้างร้าน เอกชน
 ใ น พื้ น ที่ ที่ มี ค ว า ม
 ประสงค์จะช่วยเหลือ
 สังคม (CSR )  เช ่ น 
 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ 
 โปรดิ้วส์ จ�ากัด 

• ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/
 คณะกรรมการหมู่บ้าน
• ชรบ.
• อปพร.
• อาสาสมัครป้องกันไฟป่า
• ประชาชน

1. แบ่งพ้ืนท่ี แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบตามข้อตกลงร่วม ระหว่างหน่วยงาน/องค์กร
ต่าง ๆ  ให้ชัดเจน โดยจัดก�าลัง เฝ้าระวัง ลาดตระเวนในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ

2. ประสานระดมก�าลังคนและบูรณาการเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง ควบคุม 
และระงับการเผาป่าหรือวัสดุการเกษตรอ่ืน ๆ  รวมท้ังด�าเนินการตามมาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากหมอกควันแก่ประชาชนในพื้นที่ 

3. ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของ
หมอกควัน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการลดและเลิกเผาป่าวัสดุการเกษตร 
และวัสดุอื่น ๆ

ทีมประชารัฐท�าหน้าที่ :
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Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

3. บูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควัน : แยกพื้นที่/หน่วยงาน/วิธีการด�าเนินงาน

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ + ป่าสงวนแห่งชาติ 

ป้องกัน ควบคุมไฟป่า...โดย

หน่วยงานรับผิดชอบ :

■	 ก. ทรัพยากรธรรมชาติฯ + กรมป่าไม้  (หน่วยงานหลัก) 

    - ทส./กรมควบคุมมลพิษ/กรมอุทยานแห่งชาติฯ + กรมป่าไม้

■	 ก. มหาดไทย (ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนทั้งที่อยู่อาศัยและพื้นที่การประกอบอาชีพ

    รวมทั้งพื้นที่สาธารณะต่างๆ)

■	 หน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย ตชด. หน่วยทหาร อปท. องค์กรเอกชนหรือ

 บริษัทเอกชนที่ลงทุนอยู่ในพื้นที่ และภาคประชาชน 

1. จัดท�าแนวป้องกันไฟ และจัดก�าลังลาดตระเวนในพื้นที่ป่า 

2. รณรงค์ให้ผู้น�าท้องท่ีสร้างกฎกติกาการห้ามเผาป่าข้ึนมาบังคับใช้กันเองในหมู่บ้าน/

ชุมชน

3. บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท�าความผิดโดยเคร่งครัด     
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Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

3. บูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควัน : แยกพื้นที่/หน่วยงาน/วิธีการด�าเนินงาน

พื้นที่เกษตรกรรม

สร้างความตระหนักรับรู้/การมีส่วนร่วมในการควบคุม 

การเผาวัสดุการเกษตรในพื้นที่...โดย

หน่วยงานรับผิดชอบ :

■	 ก. เกษตรและสหกรณ์ (หน่วยงานหลัก)

 - พด./กรมส่งเสริมการเกษตร

■	 ก. มหาดไทย 

 - ปภ./ปค./สถ./ผู้ปกครองท้องที่

■	 หน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย ตชด. หน่วยทหาร อปท. องค์กรเอกชนหรือบริษัท 

 เอกชนที่ลงทุนอยู่ในพื้นที่ และภาคประชาชน 

1. รณรงค์ให้มีการใช้สารย่อยสลายหรือไถกลบตอซังข้าว/ข้าวโพด/ซากวัชพืชฤดูแล้ง 

2. ใช้กลไกของ มท.  ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการเผา หากมีการเผาในพื้นที่รับผิดชอบ

ก�านัน ผญบ. ต้องรับผิดชอบ

3. รณรงค์ให้ผู้น�าท้องที่สร้างกฎกติกาขึ้นมาบังคับใช้กันเองในหมู่บ้าน/ต�าบล เช่น 

ประกาศเขตห้ามเผา 90 วัน 
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หน่วยงานรับผิดชอบ :

■	 ก. คมนาคม (หน่วยงานหลัก)

    - กรมทางหลวง

     - กรมทางหลวงชนบท

■	 หน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย ตชด. หน่วยทหาร อปท. องค์กรเอกชนหรือบริษัท 

 เอกชนที่ลงทุนอยู่ในพื้นที่ และภาคประชาชน 

1. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้รับทราบระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเผา 

ในพื้นที่เขตทางหลวง

2. จัดก�าลังอาสาสมัครภาคประชาชนร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม ในการ

ลาดตระเวน เฝ้าระวังการเผา

3. บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท�าความผิดโดยเคร่งครัด

4. สร้างความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ ไม่เผาป่า เผาไร่ เผาตอซัง และวัชพืช 

ในพื้นที่ทั่วไปและริมถนนต่าง ๆ     

Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

3. บูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควัน : แยกพื้นที่/หน่วยงาน/วิธีการด�าเนินงาน

พื้นที่ริมทางหลวง 

รณรงค์ขอความร่วมมือและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในพื้นที่...โดย
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Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

 ตัวอย่างการท�างานโดยใช้กลไกประชารัฐในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
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แนวทางและมาตรการในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา
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แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559

แนวทางและมาตรการในการป้อง

กัน                             และ

แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ในช่วงฤดูแล้ง                ปี 

2559
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พื้นที่เสี่ยง 9 จังหวัด  
ป 2559 

รวม 16.47 ลานไร 

ริมทาง 0.71 ลานไร (1%) 

ปาอนุรักษ 26.97  
ลานไร (46%) 

การเกษตร 11.97 
ลานไร (21%) 

ปาสงวน 18.97  
ลานไร (32%) 

พื้นที่ที่เกิดการเผา                  
ป 2558 

ริมทาง 0.71 ลานไร (4%) 

ปาอนุรักษ 7.21          
ลานไร (44%) 

ปาสงวน 7.04 
ลานไร (43%) 

การเกษตร 
1.51 ลานไร 

(9%) 

ขอมูล :  กรมสงเสริมการเกษตร / Gistda  / กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 

รวม 58.62 ลานไร 
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หนวยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายที่กำหนด 

ปาอนุรักษ  ปาสงวน  การเกษตร  ริมทาง 

กรมอุทยานแหงชาติ               
สัตวปาและพันธุพืช 

กรมปาไม  กรมวิชาการเกษตร  กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท 

- พ.ร.บ. ปาไม พ.ศ. 2484  
- พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 
- พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
- พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 220  
ผูใดทำใหเกิดเพลิงไหม
แกวัสดุใดๆ แมเปนของ
ตนเองจนนาจะเปน
อันตรายแกบุคคลอื่น               
ตองระวางโทษจำคุก            
ไมเกิน 7 ป และปรับ 
ไมเกิน 14,000 บาท 

พ.ร.บ. จราจรทางบก  
พ.ศ. 2522 มาตรา 130  
หามมิใหผูใดเผาหรือ
กระทำดวยประการใดๆ 
ภายในระยะ 500 เมตร 
จากทางเดินรถเปนเหตุ
ใหเกิดควันหรือสิ่งอื่นใด 
ในลักษณะที่ทำให 
ไมปลอดภัยแกจราจร 
ในทางเดินรถนั้น 

9 จังหวัด มี อปท. ทั้งหมด 892 
อปท. อยูในปาสงวน 532 อปท. 
แยกเปน 
  - สงมอบภารกิจ อปท. แลว  
    494 อปท. 
  - ยังไมสงมอบ 18 อปท. 
  - ไมพรอมรับ 20 อปท. 

 

 

 
 

พื้นที่เสี่ยง 9 จังหวัด ป 2559 จำนวน 58.62 ลานไร 

ปาสงวน 
18.97 ลานไร 

ปาอนุรักษ 
26.97 ลานไร 

 

 
 

- เผาเศษวัสดุ 
  (ตอซังขาวโพด 
  ขาว) 
- เตรียมพื้นที่  
  เพาะปลูกใหม 

- การเผาเพื่อหา 
  ของปา และ          
  ลาสัตว 
- บุกรุกปา 
-  การเผาพื้นที่ติด
ปาและลุกลาม
เขาสูปา 

พื้นที่เกษตร 
11.97 ลานไร 

พื้นที่ริมทาง 
0.71 ลานไร 

ชวงเวลา
เกิด 

-  การเผาเพื่อหา
ของปาและ           
ลาสัตว 

- บุกรุกปา 
-  การเผาพื้นที่ติด
ปาและลุกลาม
เขาสูปา 

สาเหตุ 

ก.พ. - เม.ย.  ก.พ. - เม.ย.  ก.พ. - เม.ย.  ก.พ. - เม.ย. 

- การเผากำจัด
วัชพืช (เศษใบไม
ขยะ) 

- การทิ้งกนบุหรี่ 
  ริมทาง 
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แผนงานของส่วนราชการ

พื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

■		จัดเตรียมพนักงานดับไฟป่า 

ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

หน่วยงานควบคมุไฟป่าในพืน้ที ่9 จงัหวดั มทีัง้หมด 41 สถานี 

ประกอบด้วย หน่วยดับไฟ 128 หน่วย และชุดปฏิบัติการพิเศษ

ดับไฟป่าจ�านวน 4 ชุด รวมก�าลังพลดับไฟป่าท้ังส้ิน 1,980 คน 
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แผนงานของส่วนราชการ

พื้นที่ป่าสงวน กรมป่าไม้

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าและเครือข่ายความร่วมมือใน

การควบคุมไฟป่าพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

• หน่วยส่งเสริมควบคุมไฟป่า  25 หน่วย

• เครือข่ายไฟป่า 218 เครือข่าย

• ชุดเฉพาะกิจ 243 ชุด

• การลาดตระเวนโดยชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว

• อปท. 532 อปท.
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แผนงานของส่วนราชการ

พื้นที่การเกษตร กรมวิชาการเกษตร

• สนับสนุนงบประมาณการไถกลบตอซัง

• ควบคมุการเกดิไฟไหม้ในพืน้ที ่โดยใช้คนในชมุชนร่วมกนั

ดูแลการเผา และเขตห้ามเผา

• การสนับสนุนการจัดการเศษวัสดุที่เหลือในพื้นที่ โดยใช้

สารเร่งในการฉีดพ่นย่อยเศษวัสดุ และการท�าปุยหมัก

- พื้นที่น�าร่อง
  ชุมชนปลอด  
  การเผาต้นแบบ  
  20 ต�าบล

- พื้นที่ขยายผล 
  201 ต�าบล
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แผนงานของส่วนราชการ

พื้นที่ริมทาง กรมทางหลวง

กรมทางหลวงชนบท

• จัดเตรียมรถบรรทุกน�้า รถดับเพลิง

• ก�าจัดเศษวัชพืชริมทาง

• เฝ้าระวัง ลาดตระเวน
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มาตรการเร่งด่วน (ช่วง 15 ก.พ. – 15 เม.ย. 2559)

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ +  
ป่าสงวนแห่งชาต ิ

พื้นที่เกษตรกรรม

พื้นที่ริมทางหลวง

ป้องกัน ควบคุมไฟป่า...โดย

สร้างความตระหนักรับรู้/การมี 
ส่วนร่วมในการควบคุมการเผาวัสดุการเกษตร

ในพื้นที่...โดย

รณรงค์ขอความร่วมมือและบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัดในพื้นที่...โดย

หน่วยงานรับผิดชอบ :

■	 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

 และพันธุ์พืช

■	 กรมป่าไม้

หน่วยงานรับผิดชอบ :

■	 กรมวิชาการเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ :

■	 กรมทางหลวง

■	 กรมทางหลวงชนบท

1. จัดท�าแนวป้องกันไฟ และจัดก�าลังลาดตระเวน 
ในพื้นที่ป่า 

2. รณรงค์ให้ผู้น�าท้องท่ีสร้างกฎกติกาการห้ามเผา
ป่าขึ้นมาบังคับใช้กันเองในหมู่บ้าน/ชุมชน

3. บังคับใช ้กฎหมายกับผู ้กระท�าความผิดโดย
เคร่งครัด     

1. รณรงค์ให้มีการใช้สารย่อยสลายหรอืไถกลบตอซงั
ข้าว/ข้าวโพด/ซากวัชพืชฤดูแล้ง 

2. ใช้กลไกของ มท. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการเผา 
หากมีการเผาในพ้ืนที่รับผิดชอบ ก�านัน, ผญบ. 
ต้องรับผิดชอบ

3. รณรงค์ให้ผู้น�าท้องทีส่ร้างกฎกตกิาขึน้มาบงัคบัใช้
กันเองในหมู่บ้าน/ต�าบล เช่น ประกาศเขตห้าม
เผา 90 วัน 

1. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้รับทราบระเบียบ
กฎหมายเกี่ยวกับการห ้ามเผาในพื้นที่ เขต
ทางหลวง

2. จดัก�าลังอาสาสมคัรภาคประชาชนร่วมกบัหน่วยงาน
ของกระทรวงคมนาคม ในการลาดตระเวน เฝ้าระวงั
การเผา

3. บั ง คั บ ใช ้ กฎหมาย กับผู ้ ก ระท� าความผิ ด 
โดยเคร่งครัด

4. สร้างความเข้าใจในส่ิงท่ีถูกต้องเก่ียวกับการ 
ไม่เผาป่า เผาไร่ เผาตอซัง และวัชพืช ในพื้นที่
ทั่วไปและริมถนนต่าง ๆ     
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ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอ�าเภอ : กลไกการบริหารจัดการ

1. จดัตัง้ศนูย์เฉพาะกจิป้องกนัและแก้ไขปัญหามลพษิหมอกควนั ระดบัจงัหวดั/อ�าเภอ/

ต�าบล/หมู่บ้าน

2. ตั้งคณะกรรมการบูรณาการทุกภาคส่วน รัฐ ราษฎร์ เอกชน สื่อมวลชน วิชาการ 

3. วิเคราะห์ก�าหนดจุดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าจากข้อมูล Hotspot ในอดีต 4 ปี 

ย้อนหลังและก�าหนดหมู่บ้านท่ีมีการเกิดไฟป่าทุกปี หมู่บ้านที่มีปัญหาหมอกควัน 

เกิดขึ้นไม่ทุกปี อาจเป็นปีละครั้งหรือสองปีครั้งหรือนาน ๆ  คร้ัง และหมู่บ้านที่ไม่มี

ปัญหาไฟป่า

4. เตรยีมพร้อมคณะท�างานไฟป่าหมูบ้่าน  หมูบ้่านละ 25 คน เพือ่เป็นหลกัในการเข้าถึง

พื้นที่และช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก อบต. ในการประชาสัมพันธ์ลาดตระเวน 

ดับไฟป่า อยู่เวรยามและการติดต่อสื่อสาร

5. ส�ารวจทรัพยากรในการจัดการปัญหา อาทิ คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่า 

จัดท�าบัญชีผู้มีพฤติกรรมการเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์ เป็นต้น

6. จดัตัง้ War Room ศนูย์ข้อมูลรวบรวมระบบสือ่สาร ทรัพยากร ในการบรหิารจดัการ

ปัญหาไฟป่าและเป็นหน่วยประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

7. จดัการประชมุชีแ้จงขอความร่วมมอืหวัหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ผู้น�าท้องถิ่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�าศาสนา ผู้บริหารสถานศึกษา ด�าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผนรับมือสถานการณ์หมอกควันและ

ไฟป่าโดยการประชุมชี้แจงกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
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ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอ�าเภอ : การสร้างความตระหนัก/  
รับรู้เกี่ยวกับไฟป่า/หมอกควัน

ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอ�าเภอ : ด้านการลดปริมาณเชื้อเพลิง 

1. จัดชุดปฏิบัติการประจ�าต�าบลเข้าท�าการประชุมชี้แจงราษฎรระดับหมู่บ้าน 

2. เตรียมพร้อมผู้น�าชุมชน โดยการประชุมชี้แจงคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อให้

ทราบนโยบายของจังหวัดโดยเฉพาะหมู่บ้านเสี่ยงต้องให้ชุดปฏิบัติการประจ�าต�าบล

เน้นเป็นพิเศษ 

3. การประชาสัมพันธ์ประชาชนในพ้ืนท่ีให้งดเผา และเฝ้าระวังในห้วง 60 วัน ตั้งแต่  

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 เมษายน 2559 โดยการท�าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์

เป็นราย ต�าบลและหมู่บ้าน และสื่อทุกแขนง

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

1. ลดเชือ้เพลงิในพืน้ทีไ่ร่ข้าวโพด ต้น ตอ ใบ ซงัข้าว โดยส่งเสรมิการพ่นสารหมกัชีวภาพ

และไถกลบในพืน้ทีร่าบหรอืพืน้ทีเ่กษตรกรรม ส�าหรบัพืน้ทีเ่ป็นเชงิเขาให้จดัระเบยีบ

การเผาก่อน 

2. ส่งเสริมโครงการน�าเศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ เช่น 
 - โครงการศูนย์เรียนรู้และศูนย์หมักอาหารโค จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  

  (ข้าวโพด )

 - เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

 - โครงการน�าเปลือกข้าวโพดมาอัดฟ่อนเพื่อน�าไปเป็นอาหารโคนม 

 - น�าเปลือกข้าวโพดเป็นอาหารโค กระบือ

 - การท�าปุ๋ยหมักจากเปลือกข้าวโพด

3. ส่งเสริมให้มีโรงงานชีวมวล โดยน�าเปลือกข้าวโพดและซังข้าวโพด วัสดุทางการเกษตร 

มาท�าเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง 

4. ให้รางวัลกับพื้นที่ที่ไม่มีการเผาหรือสามารถลดการเผาได้ เช่น ลดการเผาได้ไม่น้อยกว่า 

20% โดยขอความร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ในการสนับสนุนเงินรางวัล
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ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอ�าเภอ : มาตรการสร้างความยั่งยืน

1. การเร่งจัดท�าแผนยุทธศาสตร์จัดระเบียบพื้นที่ป่าไม้กับชุมชน 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเร็ว

มาตรการ 
สร้างความยั่งยืน 

2. น้อมน�าโครงการพระราชด�าริสร้างป่าสร้างรายได้มาใช้ในพื้นที่ป่า 
ที่มีการบุกรุกท�าการเกษตร

3. การส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนการปลูกข้าวโพด

4. การส่งเสริมอาชีพ ศิลปหัตถกรรม การท่องเที่ยว ฯลฯ

5. การเร่งปลูกฝังจิตส�านึกในการอนุรักษ์ดิน น�า้ ป่า
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การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤติ
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Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในช่วงวิกฤติ

1. จัดตั้งกองอ�านวยการระดับจังหวัด/อ�าเภอ

■	 มอบหมาย รอง ผวจ. หรือปลัดจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบติดตามแก้ไขปัญหา

 โดยใกล้ชิด

■	 ประสานหน่วยงานสังกัดกระทรวง ทส./เกษตร/คมนาคม/สาธารณสุข/              

 กอ.รมน.ภาค 3/กรมประชาสัมพันธ์/อุตุนิยมวิทยา/สถานีวิทยุการบิน/หน่วยทหาร 

 ตชด. และองค์การบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นในพืน้ที่ เพื่อร่วมบรูณาการกันในการ

 แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด 

■	 ขณะนีส้ถานการณ์ไฟป่าหมอกควนัเร่ิมวกิฤต ิกองอ�านวยการต้องจดัประชมุตดิตาม

 สถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบวันเว้นวัน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

 หรือหมอกควันไฟป่าลดลง 

การปฏิบัติระดับอ�าเภอให้นายอ�าเภอก�ากับ ดูแล แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
และใช้กลไก ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ อปท. ร่วมกับทีมประชารัฐต�าบลด�าเนินการ

ตามข้อสั่งการของ มท./ปภ. และหรือหน่วยอื่นๆ 
ในพื้นที่ในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างจริงจัง
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Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในช่วงวิกฤติ

2. มาตรการและวิธีด�าเนินการอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ 15 ก.พ. 59 เป็นต้นไป

■	 ระดมก�าลังทุกภาคส่วนจัดท�าแนวป้องกันไฟป่า
■	 ประกาศพื้นที่ห้ามเผาอย่างเด็ดขาดตามข้อตกลงระหว่างลูกบ้านกับผู้น�าท้องที่
■	 รณรงค์ให้ใช้สารอินทรีย์ย่อยสลายและ/หรือการไถฝังกลบวัชพืช/เศษวัสดุทางการ 
 เกษตรแทนการเผา
■	 จัดชุดลาดตระเวนร่วม เพ่ือเข้าระงับเหตุไฟป่าหรือเฝ้าระวังการเผาป่า โดยแบ่ง 
 ก�าลังพลในพื้นที่ให้เหมาะสม
■	 บูรณาการเครื่องมือดับเพลิง อุปกรณ์ทุกชนิดของทุกหน่วยและแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 
 ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน
■	 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักรู้และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา              
 ไฟป่าหมอกควัน ไม่เผาเป่า ใช้เคร่ืองกระจายเสียงตามสายในหมู่บ้าน/จัดรถ 
 ประชาสมัพนัธ์ในพืน้ท่ี/ออกประชมุชีแ้จงในพืน้ทีอ่ย่างกว้างขวาง/ขอความร่วมมอืส่ือ 
 วิทยุโทรทัศน์ท้องถ่ินให้ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันเป็น 
 ระยะ ๆ
■	 การใช้มาตรการชิงเผาในพ้ืนที่ต้องกระท�าอย่างระมัดระวัง และควบคุมอย่างใกล้ชิด  
 เพราะเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีหมอกควันหนาแน่นแล้ว
■	 พืน้ทีท่ีม่สีนามบินพาณชิย์ต้องมกีารประสานงานกบัศนูย์ควบคมุการบิน เพือ่ให้ทราบ 
 ถึงสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการคมนาคมทาง 
 อากาศ
■	 ผวจ./นายอ�าเภอ ต้องประสานงานอย่างใกล้ชดิกบัหน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบและ 
 งบประมาณในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าโดยตรง เช่น ทส./กษ. และคมนาคม 
 ให้ ผวจ. จัดการบูรณาการกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือจัดระบบบริหารจัดการ/ก�าลังคน/ 
 งบประมาณและวธิกีารจดัการปัญหาหมอกควนัไฟป่าให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ของ 
 แต่ละพื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
■	 เม่ือสถานการณ์หมอกควันเร่ิมมีปัญหาต่อสุขภาพของประชาชน : ให้สาธารณสุข และ  
 อปท. แจกจ่ายหน้ากากอนามัย/เตรยีมรถพ่นน�า้และออกค�าแนะน�าให้ประชาชนรูจั้ก
 วิธีดูแลสุขภาพช่วงสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า
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3. ใช้การบูรณาการแบบประชารัฐ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน 

เข้าร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

4. รูปแบบการจัดท�ารายงานแผนและผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหาหมอกควันไฟป่า มีหัวข้อส�าคัญดังนี้

Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในช่วงวิกฤติ

“...ขอให้จังหวัดประสานขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาหรือกลุ่มองค์กร
พัฒนาเอกชน (NGO) หรือภาคประชาสังคมหรือภาคธุรกิจเอกชน 

ในพื้นที่ที่มีโครงการดูแลช่วยเหลือสังคม (CSR) และ/หรือองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร การท�าสารชีวมวล 
หรือการท�าอาหารสัตว์จากวัสดุทางการเกษตร เป็นต้น เพื่อมาบูรณาการแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน... ”เหมือนดังเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ด�าเนินการอยู่แล้ว       

■	 ระบุพื้นที่ๆ เกิดไฟป่าหมอกควัน/หน่วยรับผิดชอบประจ�าพื้นที่/วิธีด�าเนินการแก้ไข 

 ปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวและระยะเวลาเกิดเหตุ

■	 ประเมินสถานการณ์ทิศทางการเคลื่อนตัวของหมอกควันหรือบริเวณที่หมอกควัน 

 ปกคลุม

■	 ระบุพ้ืนท่ีท่ีมีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน วิธีแก้ไขปัญหา ในพ้ืนท่ีดังกล่าว และผลการ 

 ด�าเนินการ
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5. การอ�านวยการในส่วนกลาง ประกอบด้วย กรม ปภ. เป็นหน่วยงาน

ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบศูนย์อ�านวยการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติ (ศอ.ปกป.ชาติ) โดยมี 

Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในช่วงวิกฤติ

■	 รอง ปมท. (ส) /อปภ. และ ผช.ปมท.

■	 เป็นผู้ติดตามก�ากับการปฏิบัติงานของจังหวัด/อ�าเภอ

■	 จงัหวดัใดมปัีญหาอุปสรรค หรอืข้อเสนอ หรอืจะขอรับการสนบัสนนุการแก้ไขปัญหา

 ไฟป่าหมอกควันในเรื่องใดให้รายงานเข้ามาที่ กรม ปภ. ทันที
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ภัยแล้ง
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Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

ค�าแนะน�าในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

1. จัดตั้งกองอ�านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัด/อ�าเภอ

1.1  หากจังหวัด/อ�าเภอใดในพื้นที่ประสบเหตุภัยแล้ง และยังไม่ได้จัดตั้ง 
 กองอ�านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัด/อ�าเภอให้รีบ 
 ด�าเนินการจัดตั้งโดยเร็ว

1.2  แจ้งให้ส่วนราชการต่างๆ มาประชุมหารือแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยให้มีการ 
 มอบหมายภารกจิในการช่วยเหลอืประชาชนทีป่ระสบภัยแล้งให้ส่วนราชการ 
 ต่างๆ ในจังหวัด/อ�าเภอไปด�าเนินการตามอ�านาจหน้าท่ีให้ทั่วถึง เพื่อให้ 
 สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเป็น 
 รูปธรรม

1.3  ทั้งนี้ ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจังหวัด/อ�าเภอเป็นประจ�า 
 ทุกสัปดาห์ เพ่ือประเมินและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนท่ีได้อย่าง 
 ใกล้ชิดและต่อเนื่อง
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2. การส�ารวจปริมาณน�้าต้นทุนที่มีอยู่จริงในพื้นที่

ข้อมูลส�าคัญที่จังหวัด/อ�าเภอ ต้องรวบรวมไว้ใช้ในการก�าหนดมาตรการแก้ไขปัญหา

และแผนงานโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง คือ

Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

ค�าแนะน�าในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

การส�ารวจปริมาณน�้าต้นทุนที่มีอยู่จริงในพื้นที่ โดยแยกเป็นข้อมูล

ว่ามีอยู่จ�านวนเท่าใด และปริมาณน�้าเหล่านั้นสามารถใช้ในพื้นที่จังหวัด/อ�าเภอ 

ได้เป็นระยะเวลานานเท่าใด และหากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่จนถึงเดือนมิถุนายน 

จะมีแนวทางป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอย่างไร

  น�้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

  น�้าเพื่อการเกษตร
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3. การจัดลําดับความสําคัญของการชวยเหลือประชาชน

4. การกําหนดพื้นที่/หนวยงานรับผิดชอบในการแจกจายนํ้าอุปโภค-บริโภค

Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

คําแนะนําในการปองกันและชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแลง

ควรจัดลําดับความสําคัญของการชวยเหลือประชาชนไวตามความสําคัญของปญหา 
โดยคํานึงถึงการชวยเหลือดานนํ้าอุปโภคบริโภคเปนลําดับแรก การชวยเหลือ

นํ้าเพื่อการเกษตรและนํ้าเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอมเปนลําดับรองลงไป

ในกรณีจําเปนตองมีการนํานํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคไปแจกจายชวยเหลือประชาชน  
ควรมีการกําหนดจุดแจกจายและพื้นที่การใหความชวยเหลือโดยใหแบงหนาที่

ความรับผิดชอบใหหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ชวยดําเนินการใหทั่วถึงโดยเร็ว 
อยาใหซํ้าซอนกัน

49



5. ขอแนะนําในการชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแลง
ที่ขอใหนําไปพิจารณาปรับใชใหเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

คําแนะนําในการปองกันและชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแลง

5.1 ขอใหประสานงานกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน                            
กรมชลประทาน ฯลฯ และหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม เชน กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ฯลฯ 
ในพ้ืนที่อยางใกลชิด เพื่อขอทราบขอมูลปริมาณนํ้าใตดินในพื้นที่วามีพื้นที่
บริเวณใดทีส่ามารถขดุเจาะบอบาดาลไดบาง เพ่ือใหสวนราชการทีเ่ก่ียวของ
ขดุเจาะบอนํา้บาดาล นาํนํา้มาชวยเหลอืประชาชน รวมทัง้การสาํรวจแหลงนํา้
ธรรมชาติในพืน้ที ่เพ่ือใหสวนราชการและประชาชนไดรวมกนัทาํเหมืองฝาย 
ฝายทดนํ้าหรือฝายชะลอนํ้า เพื่อสํารองนํ้าไวใชในหมูบาน/ชุมชน

5.2 ประสานงานกับหนวยงานการประปาสวนภูมิภาคในจังหวัด/อําเภอหรือ
ประปาหมูบาน/ชมุชน และการประปาของเอกชน เพือ่แจงใหเริม่ใชมาตรการ
ประหยัดนํ้าอยางจริงจังในการใหบริการประชาชนไดแลว เชน การเปดจาย
นํา้เปนเวลาหรอืการชะลอความแรง/แรงดนัของการจายนํา้ เปนตน ในขณะ
เดยีวกนัใหใชมาตรการรณรงควธิกีารใชนํา้อยางประหยัดโดยใหปฏบิตัอิยาง
จริงจัง กวางขวาง และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีตามชองทางการส่ือสารตางๆ 
ทุกชองทาง
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5. ขอแนะนําในการชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแลง
ที่ขอใหนําไปพิจารณาปรับใชใหเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

คําแนะนําในการปองกันและชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแลง

5.3 ใหประสานงานกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริประจํา
ภาคทีอ่ยูในจงัหวดัหรอืในพืน้ทีใ่กลเคยีง และ/หรอืเจาหนาทีม่ลูนธิชิยัพฒันา/
มูลนิธิอุทกพัฒนในพระบรมราชูปถัมภ/มูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดาํร ิฯลฯ ทีล่งไปปฏบิตังิานในพืน้ทีจ่งัหวดั/อาํเภอหรอืพืน้ทีใ่กลเคยีง 
เพื่อขอรับทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ําตามพระราชดําริ สําหรับนํา
มาใชแกไขปญหาในพื้นที่ตามความเหมาะสมดวย

5.4 ใหประสานงานกบัสถาบนัการศกึษาหรอืองคกรพฒันาเอกชน (NGOs) หรอื
กลุมประชาสังคมหรือภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (best 
practice) ในการบําบัดนํ้าใชแลวเพื่อนํากลับมาใชไดอีก (water reuse/ 
recycle/reclamation) ที่สามารถชวยชุมชนในพ้ืนท่ีไดในปริมาณมากๆ 
มารวมกับจังหวัด/อาํเภอเพ่ือใหวางระบบการปรับปรุงคณุภาพน้ํากอนปลอย
กลับสูแหลงนํ้าธรรมชาติหรือทําระบบนําไปใชเพื่อการเกษตรและรักษา
สิ่งแวดลอมตอไป
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6.  การประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อใหสามารถชวยเหลือประชาชนตามระเบียบ
ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และกระทรวงการคลังนั้น 

ใหแยกพื้นที่เปนรายหมูบาน ตําบล อําเภอที่ประสบภัยแลงใหชัดเจน 
อยาใหเกิดชองทางการหาประโยชนในทางทุจริต

Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

คําแนะนําในการปองกันและชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแลง
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7. การรายงานสถานการณและวิธีการบริหารจัดการแกไขปญหาภัยแลง

Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

คําแนะนําในการปองกันและชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแลง

 ขอใหจังหวัด/อําเภอ รายงานสถานการณภัยแลงและวิธีการบริหารจัดการ
เพื่อการแกไขปญหา ให มท. ทราบทุกระยะดวย โดยแยกเปนวิธีการแกไข
ปญหาการขาดแคลนนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค/ การขาดแคลนนํ้าเพื่อ
การเกษตรและการขาดแคลนน้ําเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอม โดยระบุใหชัดเจนวา 
สวนราชการไดดําเนินการอยางไร

 รวมทัง้ขอใหประชาสมัพนัธและประสานสือ่มวลชนทกุแขนงในพืน้ท่ีเขารวม
รบัทราบสถานการณภยัแลงจากท่ีประชุมคณะกรรมการจังหวัด/อาํเภอตาม
ขอ 1. ดวยทุกครั้ง 

 ทั้งน้ี เพ่ือใหไดขอเท็จจริงท่ีถูกตอง ไมสรางความแตกตื่นเปนท่ีสับสนแก
ประชาชนเกินกวาเหต ุโดยเฉพาะการรายงานขาวสถานการณการขาดแคลน
นํ้านั้น ควรแยกเปนปญหาขาดแคลนนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือการ
ขาดแคลนน้ําเพือ่การเกษตร หรอืการขาดแคลนน้ําเพือ่การรกัษาสิง่แวดลอม 

 ใหผูวาราชการจังหวัดนําสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการแกไขปญหา เพื่อให
สาธารณชนรับทราบบทบาทในการแกไขปญหาของผูวาราชการจังหวัดและ/
หรือสวนราชการตางๆ ดวย
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กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให ผต.มท. และ ผต. กรมในสังกัด ไปกํากับและ
ตรวจติดตามวา “จังหวัด/อําเภอไดดําเนินการตามมาตรการขางตนหรือไม

มีปญหา อุปสรรค หรือประสงคจะขอรับการสนับสนุนจาก มท. หรือหนวยงาน
ในสวนกลางอยางไร แลวรายงานให มท. ทราบโดยดวนตอไป”

Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

คําแนะนําในการปองกันและชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแลง

54



กลไกในการแกไขปญหา
การขาดแคลนนํ้า
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Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

1. ศูนยบัญชาการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าจังหวัด : ประชารัฐ

■ สวนราชการที่เกี่ยวของ : นายอําเภอ ผูบริหาร อปท. หนวยงานสังกัดกระทรวง

 เกษตรและสหกรณ/สนง. ทรัพยากรนํ้าภาค/สนง.ทรัพยากรนํ้าบาดาล/ทสจ./
 อุตสาหกรรมจังหวัด/อุตุนิยมวิทยา/GISDA/กระทรวงพลังงาน

■ หนวยทหาร 
■ สถาบันการศึกษา

■ รัฐวิสาหกิจ : กปภ.

■ ประธานหอการคา

■ ประธานสภาอุตสาหกรรม

■ ชมรมโรงงานอุตสาหกรรม

■ ประธานสภาเกษตรกรในพื้นที่

■ องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ดานการบริหารจัดการนํ้าและสิ่งแวดลอม

■ ภาคประชาสังคมดานสิ่งแวดลอม

■ ภาคประชาชน

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาคประชาชน
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Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

1. ศูนยบัญชาการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าจังหวัด : ประชารัฐ

ศูนยบัญชาการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าจังหวัด...ทําหนาที่ :

1. ประเมินสถานการณนํ้า ทั้งนํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค นํ้าเพ่ือการเกษตร เพื่อ

อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศวิทยา

2. จดัทําขอมูลแหลงกักเก็บน้ําแตละแหงวาปจจุบนัมีปริมาณน้ําเทาใด (Supply Side) 
และสํารวจปริมาณนํ้าที่ตองการใชในดานตางๆ (Demand Side) เพื่อใชในการ

วางแผนการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่

3. กําหนดกฎเกณฑและแนวทางการใชนํ้าแตละดานหรือจัดทําตารางการใชนํ้าการ

บริหารจัดการเปด-ปดประตูนํ้า และแสวงหาความรูในการใชนํ้าอยางประหยัด

ทั้งจากนักวิชาการ และแสวงหาแนวทางการใชนํ้าแบบประหยัดจากภูมิปญญา

ทองถิ่นดวย

4. การทําความเขาใจกับผูใชนํ้าใหทราบถึงสถานการณเก่ียวกับปริมาณน้ํา เพ่ือสราง

ความตระหนักและรับรูของประชาชน และแสวงหาแนวทางการมีสวนรวมจาก

ประชาชนในการบริหารจัดการแกไขปญหานํ้าขาดแคลน

5. มอบหมายใหผูอํานวยการทองถิ่นตาม พ.ร.บ. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 เตรียมความพรอมดานบุคลากร อปุกรณ รถบรรทุกน้ํา ใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัย กรณีที่เกิดภาวะขาดแคลนนํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค
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Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

2. ขอมูลนํ้าที่จําเปนสําหรับการบริหารจัดการภาวะขาดแคลนนํ้า

ผวจ./นอภ. ตองรู

■ ตนทุนนํ้าแตละประเภทในพื้นที่เพื่อบริหารจัดการนํ้าใหเพียงพอตอปริมาณการ

 ใชนํ้าแตละประเภท

■ ปจจยัเวลา สถานท่ี เครือ่งมอื อปุกรณ การแจกจายนํา้ ตองมอบหมายภารกิจหนาที่

 ใหแตละหนวยงานรับผิดชอบอยางชัดเจน

■ แสวงหาความรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาแบงเบาการบริหารจัดการน้ําดานบริโภค-
 อุปโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือรักษาระบบนิเวศวิทยา

สํารวจปริมาณนํ้าที่มีใน
พื้นที่ตางๆ (Supply Side)

• เขื่อน

• อางเก็บนํ้า

• ลําธาร/ทะเลสาบ

• เหมือง/ฝาย

• สระนํ้า

• บอบาดาล

•  พื้นที่ที่มีนํ้าใตดิน

สํารวจปริมาณนํ้าที่ตองการใช
ในดานตางๆ  (Demand Side)

• นํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค / 
นํ้าเพื่อทําประปา

• นํ้าเพื่อทําการเกษตร

• นํ้าเพื่อทําอุตสาหกรรม

• นํ้าเพื่อรักษาสมดุลนํ้าจืด-นํ้าเค็ม
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Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

2. ขอมูลนํ้าที่จําเปนสําหรับการบริหารจัดการภาวะขาดแคลนนํ้า

ผวจ./นอภ. ตองรู

ระเบียบ กค. วาดวยเงินทดรองราชการ 
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2526

ตองพิจารณาเงื่อนไขการปองกันหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบภัยแลง ดังนี้ 

1. วงเงินทดรองราชการ 20 ลานบาท โดยการประกาศเขตใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัยในดานการดํารงชีพ ดานสังคมสงเคราะห ดานการแพทยและการ

สาธารณสุข ดานการเกษตร ดานบรรเทาสาธารณภัย และดานการปฏิบัติงานให

ความชวยเหลือผูประสบภัย

2. วงเงินทดรองราชการ 10 ลานบาท โดยไมตองประกาศเขตการใหความชวยเหลือ

นโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยในพ้ืนท่ี

กอนการชวยเหลือตามระเบียบของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหลงขอมูล/แหลงสนับสนุนความชวยเหลือ :

* หนวยงานชลประทานในพ้ืนที่ * สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค * สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล  

* สํานักงานอุตุนิยมวิทยา * กระทรวงพลังงาน * GISDA * กปภ. * สํานักงานอุตสาหกรรม * สํานักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย * อปท. * หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ * องคกรพัฒนาเอกชน 
ดานทรัพยากรน้ํา/สิ่งแวดลอม * หนวยทหารในพ้ืนที่/กองพลพัฒนา * ภาคเอกชนในพ้ืนที่ที่มีความ

ประสงคจะเขามาชวยเหลือหรือรวมกับภาครัฐ 
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Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

3. แผนปฏิบัติการบริหารจัดการนํ้าในระยะสั้น 3 – 6 เดือน (Action Plan) 

แนวทางการสราง
การรับรูและความตระหนัก

ในการใชนํ้า
อยางประหยัดและคุมคา

การใชนํ้าในครัวเรือน :
• แนะนําการใชภาชนะรองนํ้าจากกอกนํ้า ไมเปดนํ้าทิ้งขณะแปรงฟน สระผม
• แนะนําใหเก็บนํ้าไวในภาชนะหรือแหลงเก็บนํ้าในพื้นที่เพื่อไวใชในฤดูแลง

• นํ้าสุดทายของการลางจาน  ซักผา สามารถนําไปรดนํ้าตนไมได

• รณรงคการใชนํ้าอยางประหยัดโดยใชสื่อประชาสัมพันธทุกชองทาง

• การแจกจายนํ้าหรือการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบตามระเบียบฯ

การใชนํ้าของหมูบาน/ชุมชน :
• ประสาน กปภ. หรือการประปาทองถิ่นชะลอการเปดนํ้าใหชาลงในหวงเวลา 22.00 

– 05.00 น.

• จัดตารางเวลาการเปด – ปดประตูระบายนํ้า

• สรางกฎกติกาของหมูบาน/ชุมชนในการใชนํ้า
• สรางฝายชะลอนํ้าชั่วคราวเพื่อกักเก็บนํ้า
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Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors : 

3. แผนปฏิบัติการบริหารจัดการนํ้าในระยะสั้น 3 – 6 เดือน (Action Plan) 

การใชนํ้าเพื่อทําการเกษตร
• แนะนําการปลูกพืชใชนํ้านอย

• การสํารวจแหลงนํ้าเพิ่มหรือจัดทําเหมืองฝายเก็บนํ้าเพิ่ม

• นาํเทคโนโลยีใหมๆ  มาใชในการปลูกพืชเพ่ือประหยัดน้ํา เชน การใชพลาสติกคลุมดิน

• การเยียวยาชดเชยความเสียหายดานการเกษตรตามระเบียบฯ

การใชนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม
• สรางการมีสวนรวม โดยขอความรวมมือใหโรงพยาบาล/โรงงานอุตสาหกรรมขุดเจาะ

บอบาดาลหรือจัดทําแหลงเก็บนํ้าไวใชเอง

• การใชเทคโนโลยีทํานํ้าที่ใชแลวกลับมาใชใหม

การใชนํ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศวิทยา

• การรักษาระดับนํ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศวิทยา

• การปลอยนํ้าเพื่อไลนํ้าเค็ม
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ประชารัฐรวมใจ...ตานภัยแลง
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บทบาท
ผูวาราชการจังหวัด

และนายอําเภอ

อํานวยการตาม
โครงการแผนงานตาม

อํานาจหนาที่

กําหนดการ
ทํางานใหเชื่อมโยง

ตอเนื่องกัน

บูรณาการกับทุก
ฝายใหทํางานรวมกัน
โดยมีจุดมุงหมาย                 

เดียวกัน

1 + 2 + 3 = 3 กลุมงานสําคัญ โดยกําหนดใหมีผูรับผิดชอบ ซึ่งอาจแตงตั้งจาก 
ภาคราชการหรือภาคเอกชนตามความเหมาะสม

1

1

2

3

23

กลุมสํารวจทําความเขาใจและเสนอทางเลือกใหเกษตรกร : หัวหนากลุม

อาจเปนปลัดจังหวัด/เกษตรจังหวัด

กลุมสนับสนุนความรูความเขาใจเก่ียวกับเกษตรแผนใหม/อาชีพใหม : 
หัวหนากลุมอาจเปนเกษตรจังหวัด

กลุมดูแลการผลิตและการตลาด : หัวหนากลุมอาจเปน รอง ผวจ. ฝาย

เศรษฐกิจ/ประธานหอการคา/ผจก.ธกส. จังหวัด

1. บทบาทผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ
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2. องคประกอบสําคัญของรูปแบบประชารัฐ

• ปลัดจังหวัด
• หัวหนาสํานักงานจังหวัด
• ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
• ทองถิ่นจังหวัด
• เกษตรจังหวัด
• เกษตรและสหกรณจังหวัด
• สหกรณจังหวัด
• ปศุสัตวจังหวัด
• ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด
• ประมงจังหวัด
• หนวยงานชลประทานในพื้นที่
• พาณิชยจังหวัด  
• การคาภายในจังหวัด  
• อุตสาหกรรมจังหวัด        
• แรงงานจังหวัด 
• จัดหางานจังหวัด  
• สถิติจังหวัด
• อุตุนิยมวิทยาฯ
• พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
 จังหวัด   

• ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจงัหวัด
• สมาคม/ชมรมกํานัน ผูใหญบาน
• ผูแทนกลุมหรือมวลชนตางๆ เชน อสม.
 กลุมอาชีพการเกษตร กลุมแปรรูปผลผลิต
 ทางการเกษตร 
• ผู  แทนองค กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ 
 (NGOs)
• องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่
• หอการคาจังหวัด 
• สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
• สมาคมหรือชมรมขนสงจังหวัด
• ชมรมธนาคารจังหวัด
• หางสรรพสินคาในจังหวัด : หางโลตัส 
 หางบิ๊กซี หางเซ็นทรัล และรานสะดวกซื้อ 
 ฯลฯ  
• สถาบันการศึกษาสนับสนุนดานวิชาการ
 เกษตรหรือฝกอาชีพตางๆ  
• รฐัวสิาหกิจ : ธกส./ธนาคาร SMEs/ออมสนิ
 ฯลฯ
     

สวนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ประชาชน

ประชารัฐ

ภาคเอกชน
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ทีม                  
ประเทศไทย
ประจำตำบล

สำรวจปัญหาพื้นที่และเป้าหมายเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและ
ความต้องการเกี่ยวกับการประกอบอาชีพใหม่ พร้อมทั้งสนับสนุน
ให้มีการจัดตั้งองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง 1

2

3
ข้าราชการประจำ
ตำบล + กรรมการ
หมู่บ้าน + ปราชญ์
ชาวบ้าน + ธกส.               
ในพื้นที่ รวมทั้ง
ทหารในพื้นที่                      

(key persons) ทำความเข้าใจเกี่ยวการบริหารจัดการน้ำหรือระบายน้ำของภาค
รัฐ และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด

ชี้แจงและทำความเข้าใจ พร้อมทั้งนำเสนอรายชื่อพืชที่ใช้น้ำน้อยและ/
หรือรายการประกอบอาชีพอ่ืนๆ ท่ีเป็นความต้องการของตลาด แทนการ
ทำนาหรือการประกอบอาชีพเดิมที่รายได้ไม่เพียงพอ

แนะนำส่งเสริมสนับสนุนการลดต้นทุน ปัจจัยการเกษตรและให้      
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชชนิดใหม่หรืออาชีพใหม่แก่เกษตรกร      
ในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งตลาดชุมชน      
หรือร้านค้าของเกษตรกร

ทำหน้าที่ :
 

  
4

3. การทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน                               
ในรูปแบบประชารัฐ ตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง
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4. การปฏิบัติงานในพื้นที่ : ทีมประเทศไทยประจําตําบล
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5. การปฏิบัติงานในพื้นที่ : ทีมประเทศไทยประจําตําบล

1. แนะนําเกษตรกรรมใหม/อาชีพใหม

3. สรางความมั่นใจใหกับเกษตรกร
 ดวยศาสตรพระราชา

2. สรางแรงจูงใจใหกับเกษตรกร

วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่

1. แนะนําการปลูกพืชใชนํ้านอยและเปนท่ี
ตองการของตลาด 

2. แนะนําอาชีพดานปศุสัตว/ประมง
3. แนะนําอาชีพนอกภาคการเกษตร

1. รวมกลุมจัดทําแปลงเกษตรตัวอยาง 
โดยมีการรวมกลุ มทําปุ ยอินทรีย  
รวมกลุมเคร่ืองมือการเกษตร โดยมี
วิทยากรประจํากลุม

2. ดาํเนินการตามมาตรการลดตนทุนการ
ผลิต เชน ลดคาเชาที่ดิน ลดคาปุย 
ลดคายาปราบศัตรูพืช และสนับสนุน
เครื่องมือทางการเกษตร

1. นาํเกษตรกรไปศึกษาดูงานในศูนยศกึษา
การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
ในภาคตางๆ /โครงการหลวง

2. จดัอบรมเกษตรกรเพ่ือใหความรูเก่ียวกับ
การปลูกพืชใชนํ้านอยหรือการประกอบ
อาชีพใหม โดยเชิญนักวิชาการจาก
สวนราชการ/มูลนิธิปดทองหลังพระ/
มูล นิธิ ชั ย พัฒนา / โครงการหลวง /
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
ตางๆ/ปราชญชาวบานมาใหความรู

3. จัดอบรมอาชีพนอกภาคการเกษตรโดย
ประสานงาน กับ ศูนย พัฒนาฝ  มื อ
แรงงาน/สถาบันการศึกษา/มูลนิธิ
พระดาบสใหความรู โดยฝกอบรมให
สอดคลองกับความตองการของตลาด
แรงงาน 

1. ประสานงานกับภาคเอกชนในพื้นท่ี
หรือระดับ

2. ประเทศมาใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา
ที่เปนความตองการของตลาด เพื่อ
สรางความเชื่อมั่นใหกับเกษตรกร

3. จัดอบรมให ความรู แก  เกษตรกร
ใหสามารถผลิตสินค าที่มีคุณภาพ
และมีความตอเนื่อง โดยเชิญวิทยากร 
จากศูนยเรียนรู ฯ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในพ้ืนที่/ธกส. ในพ้ืนท่ี/
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ และบริษัท
หางรานภาคเอกชนท่ีมีสัญญารับซื้อ
ผลผลิตจากเกษตรกร ฯลฯ

4. ประสานกับหางสรรพสินคาในจังหวัด
หรือระดับประเทศ เพ่ือรับซ้ือและหรือ
ทําสัญญารับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร 
เพือ่สรางความมัน่ใจใหกบัเกษตรกรวา
ผลิตแลวจะขายได 

4. สรางความเชื่อมั่นดานการตลาด
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6. องคความรูเพื่อความเชื่อมั่น : สําหรับประชาชนและเจาหนาที่รัฐ

7. แหลงความรูอันทรงคุณคา : 
ศาสตรพระราชา/ความรูจากหนวยงานของรัฐ/ภูมิปญญาทองถิ่น

องค์ความรู้ที่ต้องให้ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ + ภาคเอกชน และประชาชน                    
ในพื้นที่เกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้

ความรู้เกี่ยวกับการประหยัด/
การใช้น้ำหรือใช้น้ำให้สมคุณค่าเกิด

ประโยชน์ เช่น ระบบน้ำหยด
 

ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชใหม่ที่ใช้น้ำน้อย
หรือการประกอบอาชีพอื่นๆ แทนการเพาะปลูก 
เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง เมลอน ฟักทอง 

มะเขือเทศ พืชสมุนไพรไทย 

ความรู้เกี่ยวการตลาด ความต้องการผลผลิต
ทางการเกษตรที่เกิดจากพืชใช้น้ำน้อยหรือ
ความต้องการด้านปศุสัตว์หรือตลาดแรงงาน
หรืออุตสาหกรรมบริการ ทั้งตลาดท้องถิ่น/
ตลาดกลาง หรือตลาดต่างประเทศ
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8. แหลงขอมูลการปลูกพืชนํ้านอย

ปลูกพืชใชนํ้านอยหลังฤดู ทํานา ลดความเสี่ยง
เสริมรายไดเกษตรกร

พืชที่ตองการนํ้านอยและทนแลง

ไรที่ปทุมฯ เตรียมถายทอด  “ปลูกเมลอน” 
พืชนํ้านอย ทนแลง ไดผลดี

เก็บมาฝาก สูภัยแลง รายชื่อพืชเกษตรทนแลง
ตองการนํ้านอย

“ดอกขจร” พชืทนแลง  เก็บดอกขายสรางรายไดดี

ปลูกไผทนแลง สรางรายไดดี 

มะขามเทศ พืชทนแลง ปลูกงาย รายไดงาม

อดีตชาวนาแนะปลูกพืชหนาแลง ตลาดนําการ
ผลิต ตองถามแมคา 

ประเทศไทยตองไปตอ : ปลูกพืชใชนํ้านอยหนา
แลง เพิ่มรายได- ลดตนทุน

1 ไร ไดหลายแสน ชีววิถี...บาน มายิ้ม

จริงหรือ ? ทํานา 1 ไรไดหลายแสน

พลิกสวนยาง หันปลูก “กลวยหอม” ที่ใครๆ 
หาวา “เพี้ยน” สูธุรกิจทองถิ่นบุกตลาดโลก

อดีตแคดดี้หาดใหญทํางานมา 15 ป ผันตัวมาทํา
เกษตรผสมผสานสรางรายไดงามตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กูรู ‘เจียไต’ จัดให พืชใชนํ้านอย สูแลง

กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 

http://www.dailynews.co.th/article/218323

http://kaset.vwander.com/vegetables/%E0%B8
%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%97
%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0
%B9%89%E0%B8%87.html

http://www.thairath.co.th/content/512843

http://www.manager.co.th/iBizChannel/View-
News.aspx?NewsID=9580000079967

http://news.mthai.com/hot-news/econo-
my-news/463581.html

http://www.nationtv.tv/main/content/so-
cial/378450819/

http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.
php?id=6122&s=tblplant

http://www.thairath.co.th/content/538161

http://www.tnamcot.com/content/news_re-
source/331247

http://www.thairath.co.th/content/536759

http://www.komchadluek.net/de-
tail/20150111/199209.html

http://m.prachachat.net/news_detail.
php?newsid=1442654721

http://manager.co.th/South/ViewNews.aspx-
?NewsID=9580000108772

http://www.newsloop.co/u/yrnbx1

http://www.manpattanalibrary.com/newsde-
tail.php?id=48
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9. ปจจัยแหงความสําเร็จ

การทํางานรวมกันในรูปแบบประชารัฐ : ภาครัฐ ภาคประชาชน                             
และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อใหเกิดความยั่งยืน

ฝายสนับสนุนการผลิต ฝายควบคุมการผลิต ฝายการตลาด                             
และการจําหนายสินคา

กษ./รง./อต./ทส.ปราชญ
ชาวบาน/ NGO ในพื้นที่

มท./จังหวัด/อําเภอ/กํานัน/                     
ผญบ./กม.

พณ./การคาภายใน/
ภาคธุรกิจเอกชน

แนะนําวิธีการปลูกพืชใช นํ้า
นอย/การประกอบอาชีพใหม 
รวมทั้งการลดตนทุนการผลิต
และสนับสนุนปจจัยการผลิต

สนับสนุนองค ความรู  ด  าน
การเกษตร/ประกอบอาชีพ
ที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม
และภูมิสั งคมตามหลักการ
โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริประเภทตางๆ /
หลักวิชาการ ดานการประกอบ
อาชีพอื่นๆ

ดูแลใหเกษตรกรทําตามทาง
เลือกในการประกอบอาชีพ 
ที่เลือกไวใหมีความตอเนื่อง

ประสานงานกับหนวยงานสังกดั
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ในการ จัด  Zon ing  พื้ นที่
การเกษตรของจังหวัด

จัดตั้งเครือขายเกษตรกรหรือ
สหกรณการเกษตรใหมีบทบาท
ในการดแูลเกษตรกรดวยกนัเอง

ประสานงานกับภาคธุ รกิจ
เอกชนในพ้ืนท่ี/กลุมจังหวดัและ
ระดับประเทศ เพ่ือเปนชองทาง
ใหภาคธุรกิจเอกชน มารับซ้ือ
ผลผลิต/สินคาและบริการจาก
พื้นที่ที่ประสบภัยแลง

ประสานพอคา/ภาคเอกชน
ในการสรางตลาดชุมชนเพื่อ
รองรับผลผลิต

จัดทําแผนความตองการดาน
ตลาด เพ่ือสนับสนุนขอมูลให
ฝายสนับสนุนการผลิตและฝาย
ควบคุมการผลิต
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กระทรวงมหาดไทย
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