
มหาดไทยจดหมายข่าว

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๗ ปักษ์หลัง มีนาคม ๒๕๖๐

มหาดไทยแจ้งทุกจังหวัด

บริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ

ช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้ง



“...สําหรับต้นน้ํา ไม้ที่ขึ้นอยู่บริเวณสองข้างลำห้วย จําเป็นต้องรักษา ไว้ให้ดี 

เพราะจะช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้  ส่วนตามร่องน้ําและบริเวณที่น้ําซับ ก็ควรสร้างฝายขนาดเล็ก 

กั้นน้ำไว้ในลักษณะฝายชุ่มชื้น  แม้จะมีจํานวนน้อยก็ตาม สําหรับแหล่งน้ําที่มีปริมาณน้ํามาก 

จึงสร้างฝายเพื่อผันน้ํา ลงมาใช้ในพื้นที่เพาะปลูก... ควรสร้างฝาย ต้นน้ําลําธารตามร่องน้ํา 

เพื่อช่วยชะลอกระแสน้ํา และกักเก็บน้ํา สําหรับสร้างความชุ่มชื้นให้กับบริเวณต้นน้ํา...”

 พระราชดํารัส เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๒ ณ ดอยอ่างขาง  จังหวัดเชียงใหม่

น้ำล้น-น้ำแล้ง มหาดไทยจัดการทั้งระบบ

ภารกิจรับมือ

	 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	 นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ 
ของกระทรวงมหาดไทย	 ทั้งการรับมือกับน้ำท่วมในฤดูฝน	 หรือน้ำแล้ง 
ในช่วงฤดูหนาวไปจนถึงฤดูร้อน	ซึ่งต้องมีการเตรียมการบริหารจัดการน้ำ 
ให้รัดกุม	เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด	
 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย	กล่าวถึงแนวคิด 
ในการเตรียมการในระยะก่อนที่จะมีน้ำหลากด้วยหลักการ	“ซ่อม เสริม  
สร้าง”	 ว่า “ซ่อม” คือการมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย	 สำรวจพื้นที่ที่มีแหล่งกักเก็บน้ำ	 เช่น	 บ่อน้ำ	 สระน้ำ	 
ฝายกักเก็บน้ำ	 เป็นต้น	 หากชำรุดทรุดโทรมให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ 
พร้อมใช้งานในช่วงฤดูฝนไปจนถึงฤดูแล้ง	“เสริม”	 คือการเพิ่มเติมจาก 
สิ่งที่มีอยู่แล้ว	 เช่น	 การเพิ่มจำนวนถังเก็บน้ำ	 โอ่ง	 ภาชนะบรรจุน้ำอื่นๆ	 
ที่ทางภาครัฐ	 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 หรือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น	 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จัดหาให้ 
ประชาชน	รวมไปถงึการหาแหลง่นำ้สำรอง	หรอืการขดุบอ่	เจาะบอ่บาดาล	 
ขุดสระน้ำ	 เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้	 และ	“สร้าง” คือการก่อสร้างฝายน้ำล้น	 
หรือเขื่อน	 เพื่อเป็นการเก็บกักน้ำในระยะยาว	 ที่สำคัญคือ	 การหาพื้นที่ 

แกม้ลงิ	เพือ่เกบ็กกันำ้ปรมิาณมากๆ	ทัง้ในยามเกดิวกิฤตนำ้ทว่ม	ซึง่แกม้ลงิ 
จะเป็นพื้นที่รับน้ำเหล่านั้น	 และยังสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้	 
ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช
	 ที่ผ่านมา	 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 	 รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย	 มีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อปัญหา	 “อุทกภัย”	 และ 
ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน	 
โดยเมื่อเกิดผลกระทบขึ้น	 ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือให้ทันท่วงที	 และ 
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด	 ทั้งนี้	 ปลัดกระทรวง 
มหาดไทยจึงได้จัดให้มีการบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 
ร่วมประชุมและถ่ายทอดผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังศาลากลาง 
จงัหวดัทัว่ประเทศทัง้	๗๖	จงัหวดั	โดยเนน้ยำ้ใหม้กีารเตรยีมแผนการรองรบั 
ด้วยการสำรวจ	 และประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด	 และประเมิน 
สถานการณเ์มือ่เกดิเหตรุนุแรง	โดยเมือ่เกดิเหตจุะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบ 
งบกลาง	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วงเงินไม่เกิน	๕๐	ล้านบาท	 
ซึ่งเมื่อมีการประกาศพื้นที่สถานการณ์ฉุกเฉิน	 จะต้องปฏิบัติตาม 

  ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ
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ระเบียบอย่างเคร่งครัด	 หากมีความจำเป็นที่จะต้องผันน้ำบางส่วน 
เข้าพื้นที่ทำกิน	 ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่ประมง	 อาทิ	 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 อ่างทอง	 สิงห์บุรี	 ลพบุรี	 สระบุรี	 นนทบุรี	 
ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ	 ทำความเข้าใจ 
กับประชาชนในพื้นที่	พร้อมทั้งประสานงานไปยังกรมชลประทาน	ให้เร่ง 
สำรวจพื้นที่แก้มลิง	 เพื่อผันน้ำไปยังพื้นที่แก้มลิงให้ได้เร็วที่สุด	 เพื่อไม่ให ้
ส่งผลกระทบกับประชาชนนานจนเกินไป
	 เมือ่เขา้สูฤ่ดแูลง้	พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงคอืพืน้ทีก่ารเกษตร	 
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางที่มีการปลูกข้าวนาปรังตลอดทั้งปี	 รัฐบาล 
ได้ตั้งคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง	 
ปี	 ๒๕๕๘/๕๙	 ที่มีการบูรณาการร่วมกับกองทัพ	 กระทรวงต่างๆ	 
และกระทรวงมหาดไทย	 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการ	 ดังนั้น	 เมื่อเผชิญสถานการณ์ภัยแล้ง	 
ผู้ว่าราชการจังหวัด	นายอำเภอ	และทุกภาคส่วนในพื้นที่	จึงต้องลงพื้นที่ 
ทำความเข้าใจกับประชาชนให้งดทำนาปรัง	 เพื่อให้สอดคล้องกับ 
ปริมาณน้ำต้นทุน	ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี	
	 นอกจากนีค้ณะกรรมการไดม้กีารเตรยีมแผนปอ้งกนัและบรรเทา 
ผลกระทบ	๘	มาตรการ	ประกอบด้วย	๑.	ส่งเสริมความรู้และสนับสนุน 
ปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน	 โดยสนับสนุนการปลูกพืช 
ใชน้ำ้นอ้ย	หรอืเลีย้งสตัวป์กีแทนสตัวน์ำ้	๒.	การชะลอหรอืขยายระยะเวลา 
ชำระหนี้เกษตรกร	 ๓.	 การจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร	 
๔.	 การเสนอโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน	 
โดยสร้างงานสร้างอาชีพตามความต้องการของชุมชนให้มีรายได้ 	 
๕.	 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ	 โดยสร้างการรับรู้วิธีการปรับตัวและ 
วิธีลดผลกระทบจากภัยแล้ง	 ๖.	 การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน	 ไม่ว่าจะเป็น 
การทำฝนหลวงและอื่นๆ	 ๗.	 การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย 
ในชวีติและทรพัยส์นิ	โดยการแนะนำวธิปีอ้งกนัโรคทีม่แีนวโนม้จะเกดิขึน้ 
ช่วงภัยแล้ง	และ	๘.	การสนับสนุนอื่นๆ

	 หน้าที่หลักของกระทรวงมหาดไทย	 ในคณะกรรมการชุดนี้คือ	 
๑.	 โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือการเกษตรและ 
คนยากจน	 ที่เรียกว่า	 กยจ.	 ในกรอบวงเงิน	 ๓,๒๐๐.๒๘	 ล้านบาท	 
เปา้หมาย	๓,๘๒๗	โครงการ	๒.	โครงการสนบัสนนุการจดัหาเครือ่งจกัรกล 
เกษตรใหแ้กก่ลุม่สหกรณ/์กลุม่เกษตรกร	กรอบวงเงนิ	๒๕๔.๒๘	ลา้นบาท	 
เป้าหมาย	 ๔๒๑	 โครงการ	 ๓.	 โครงการตามมาตรการการส่งเสริม 
ความเป็นอยู่ระดับตำบล	(ตำบลละ	๕	ล้านบาท)	กรอบวงเงิน	๓๖,๒๗๕	 
ล้านบาท	 เป้าหมาย	 ๑๒๑,๒๒๖	 โครงการ	 และ	 ๔.	 มาตรการกระตุ้น 
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	 โครงการละไม่เกิน	 ๑	 ล้านบาท	 
เฉพาะกระทรวงมหาดไทย	กรอบวงเงิน	๒,๒๘๖.๔๔	ล้านบาท	เป้าหมาย	 
๔,๑๐๕	โครงการ
	 นอกจากนี้ยังมีการขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน	 ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด	 วงเงิน	 ๒๐	 ล้าน	 
เป็น	 ๕๐	 ล้านบาทต่อจังหวัด	 เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอรองรับกับ 
ความรนุแรงและมลูคา่ความเสยีหายทีเ่พิม่มากขึน้	โดยเฉพาะการจดัหานำ้ 
เพือ่การอปุโภค-บรโิภค	ทีจ่ะตอ้งขนสง่นำ้ทางรถยนตเ์พือ่ใหท้ัว่ถงึทกุพืน้ที ่
ทีป่ระสบภยัตลอดชว่งฤดแูลง้	โดยระดมนำ้จากทกุภาคสว่น	ทัง้การประปา 
ส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนท้องถิ่น	และน้ำจากรมชลประทาน	ฯลฯ
 ทัง้หมดจงึจำเปน็ทีจ่ะตอ้งเตรยีมการเพือ่ใหส้อดรบักนั ไมว่า่จะ 
เป็นในฤดูน้ำท่วมหรือน้ำแล้ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องประสาน 
กับกรมชลประทาน เพื่อแจ้งกับประชาชนให้เตรียมตัวรับมือกับ 
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อความปลอดภัยและความอยู่ดีกินดี 
ของประชาชน 
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“เมืองเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย” 

ชูจังหวัดยโสธรเป็นตัวอย่าง

 นายสุธี มากบุญ	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	 
ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะเกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย	์ณ	 วัดป่า- 
สวนธรรมร่วมใจ	 ตำบลกระจาย	 อำเภอป่าติ้ว	 จังหวัดยโสธร	 โดยมี	
นายบญุธรรม เลศิสขุเีกษม	ผูว้า่ราชการจงัหวดัยโสธร	หวัหนา้สว่นราชการ	 
และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยโสธรให้การต้อนรับ	 ทั้งนี้	 จังหวัดยโสธร 
ถือเป็นจังหวัดที่ผลิตข้าวอินทรีย์มากที่สุดในประเทศไทย	 และให้ 
ความสำคัญกับเรื่องเกษตรอินทรีย์มายาวนาน	 มีการรวมกลุ่มเกษตรกร 
อย่างเหนียวแน่น	 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตในวิถีเกษตรอินทรีย์ 
อย่างต่อเนื่อง	ทำให้ผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน	เป็นที่ยอมรับของ 
ประเทศคู่ค้า	ทั้งตลาดสหภาพยุโรป	อเมริกา	และญี่ปุ่น	มีการดำเนินการ 
ผลิตเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศมาโดยตลอด	โดยเมื่อวันที่	๒๙	มกราคม	 
๒๕๕๙	ทางจงัหวดัไดม้กีารลงนามบนัทกึขอ้ตกลงรว่มกบักระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	 เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างให้จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัด 
ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย	 ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ	 กลางน้ำ	 
และปลายน้ำ	 มีเป้าหมายขยายพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์จาก	 ๖	 หมื่นไร่	 
เป็น	๑	แสนไร่	ภายในปี	๒๕๖๑	

  ก้ า ว ย่ า ง อ ย่ า ง สิ ง ห์

เชื่อมั่นแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่จะสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

	 ในโอกาสนี้	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้เป็น 
ประธานมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรในพื้นที่	 
ไดแ้ก	่๑. มาตรฐานระบบการรบัรองแบบมสีว่นรว่ม (PGS : Participatory  
Guarantee System) ของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย	 ให้แก่เกษตรกร 
ผูป้ลกูแตงโม	กลุม่แตงโมหวานปลอดสารพษิคำเขือ่นแกว้	จำนวน	๓๖	ราย	 
๒. มาตรฐาน มกษ ๙๐๐๐ ชนิดพืชข้าว แก่ตัวแทนเกษตรกรรายใหม่ 
ในพื้นที่	๕	ตำบล	และ	๓. มาตรฐาน มกษ ๙๐๐๐ ปลาน้ำจืด จำนวน	 
๗	 ราย	 โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงแนวทาง 
เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์ว่าเป็นแนวทางสำคัญที่รัฐบาลและ 
กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญมาก	 เนื่องจากจะทำให้เกษตรกร 
สามารถทำการเกษตรไดอ้ยา่งยัง่ยนื	และเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	ซึง่การที ่
ขา้วหอมมะลขิองจงัหวดัยโสธรเปน็ทีรู่จ้กักวา้งขวางทัง้ในและตา่งประเทศ 
นั้น	ถือเป็นโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่	“เมืองเกษตรอินทรีย์ หรือ Land of  
Organic”	 อย่างสมบูรณ์ได้ในอนาคต	 อันเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 
ทั้งในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนและด้านเศรษฐกิจไปพร้อมกับ 
การสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ	 และยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ฐานรากที่เข้มแข็งให้แก่เกษตรกร	 สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ 
ประเทศไทย	สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศตามโมเดลไทยแลนด์	๔.๐	 
และเปน็ตวัอยา่งใหแ้กพ่ืน้ทีอ่ืน่ๆ	ไดใ้ชเ้ปน็แนวทางในการยกระดบัคณุภาพ 
ชีวิตให้แก่พี่น้องเกษตรกรด้วย	 ทั้งนี้	 จังหวัดยโสธรได้กำหนดวิสัยทัศน์ 
จังหวัดว่า “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”	 ด้วยการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	 เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร	 ใน	 ๔	 ประเด็น	 คือ	 
๑.	สรา้งกระแสการรบัรูแ้ละการมสีว่นรว่มในการขบัเคลือ่นเกษตรอนิทรยี์	 
๒.	ขยายพืน้ทีเ่กษตรอนิทรยี	์และการใชป้ระโยชนใ์นพืน้ทีใ่หเ้ตม็ศกัยภาพ	 
๓.	เพิม่ความสามารถในการรบัซือ้และสง่เสรมิการแปรรปูเพิม่มลูคา่ผลผลติ 
เกษตรอินทรีย์	 และ	 ๔.	 เพิ่มตลาดและช่องทางการจำหน่ายในและ 
ต่างประเทศ	
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พร้อมมอบโอวาทแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่เข้าอบรม 
เน้นย้ำใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
และแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อพัฒนาพื้นที่

รมช.มท. ตรวจเยี่ยม

วิทยาลัยการปกครอง

 นายสุธี มากบุญ	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	 
ตรวจเยี่ยมการทำงานของวิทยาลัยการปกครอง	 อำเภอธัญบุรี 	 
จังหวัดปทุมธานี	 ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาข้าราชการในทุกระดับของ 
กรมการปกครอง	 และได้ติดตามความพร้อมในการจัดการศึกษา 
อบรมหลักสูตรต่างๆ	 ที่จะจัดขึ้นในปี	 ๒๕๖๐	 เพื่อให้ข้อแนะนำ 
ในการปรับปรุงและพัฒนาด้านวิชาการและระบบการทำงานของ 
ข้าราชการฝ่ายปกครองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 และได้พบปะ 

ม ห า ด ไ ท ย ห ม า ย ด่ ว น  

โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่จะต้องมีการปรับตัวให้พร้อมกับ 
การทำงาน	และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว	เช่น	การทำ 
หน้าที่ในบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน	 ซึ่งเป็นกลไกในระดับพื้นที่	 
ต้องรู้ข้อมูลและรู้ปัญหาของหมู่บ้านเป็นอย่างดี	 ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ 
ความสำคญักบักลไกของคณะกรรมการหมูบ่า้นในการขบัเคลือ่นนโยบาย 
สำคัญของรัฐบาล	 อาทิ	 โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน	 (หมู่บ้านละ	 
๒.๕	 แสน)	 จึงขอให้ใช้โอกาสนี้ในการช่วยเหลือและดูแลประชาชน 
ให้เต็มศักยภาพ	ทั้งนี้	ในการทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	ขอให้คณะกรรมการ 
หมู่บ้านเป็นกลไกหลักร่วมกับทุกภาคส่วน	 ค้นหาความต้องการของ 
ประชาชนในหมู่บ้าน	 และสะท้อนสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริง 
ผ่านการจัดเวทีประชาคม	 เพื่อรวบรวมข้อมูลให้รอบด้าน	 หากมีแผนที่ดี	 
การทำงาน	การพฒันา	และการแกไ้ขปญัหากจ็ะสามารถทำไดอ้ยา่งตรงจดุ	 
ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนั้น	 ขอให้กำนัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 น้อมนำ 
แนวทางตามพระราชดำรใินเรือ่งการบรหิารจดัการนำ้และองคค์วามรูห้รอื 
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่	สรา้งการมสีว่นรว่มของประชาชนในพืน้ทีใ่นการบรหิาร 
จดัการนำ้	รณรงคป์ระชาสมัพนัธก์ารใชน้ำ้อยา่งประหยดั	ใหอ้งคค์วามรูแ้ก ่
เกษตรกรในการปลูกพืชและทำเกษตรกรรมพืชชนิดน้ำน้อย	เพื่อบรรเทา 
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูแล้งนี้	

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านรุ่นที่	 ๖๘/๒๕๖๐	 ซึ่งเป็น 
โครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ด้านระเบียบ	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งให้ความรู้ด้านการน้อมนำแนวทางตามปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้	 การพัฒนาตนเป็นผู้นำที่ดี 	 
มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ในบทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองเพื่อให้ 
การทำงานในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	 โอกาสนี้	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบโอวาท 
ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม	 ว่ากำนัน	 ผู้ใหญ่บ้านในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด	 จะต้องเป็นผู้ที่ทำหน้าที่บำบัดทุกข์	 
บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในทุกด้าน	 มีองค์ความรู้เรื่องการปกครอง	 
การรักษาความสงบเรียบร้อย	 งานทะเบียนราษฎร	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 
โดยต้องสามารถอำนวยความเป็นธรรม	 เป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาชน 
ในหมู่บ้านกับอำเภอ	จังหวัด	และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานในพื้นที่	 
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 นายกฤษฎา บุญราช	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ในฐานะ 
รองผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต	ิ 
เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แห่งชาติ	 ติดตามการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย	 
โดยมกีารประชมุผา่นระบบ	Video	Conference	ไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ทั่วประเทศ	 และอำเภอต่างๆ	 โดยเฉพาะการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	ใน	๓	เรื่องสำคัญ	ได้แก่	๑.	การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 
และหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ	๒.	การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ 
ภัยแล้ง	และ	๓.	การติดตามการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ประสบ 
อุทกภัยภาคใต้	
	 สำหรับปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ	 กระทรวง 
มหาดไทยไดส้ัง่การใหจ้งัหวดัเตรยีมความพรอ้มในการดำเนนิการปอ้งกนั 
และแกไ้ขปญัหา	โดยบรูณาการการทำงานผา่นกลไก	“ประชารฐั”	และวาง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัย 
ในพื้นที่	 มีการจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดและอำเภอ	 จัดเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศ	 และ 
ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	 จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังและระงับ 
เหตุไฟป่า	 จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง	 ตลอดจนคุมเข้มไม่ให้มีการเผา 

  บ ำ บั ด ทุ ก ข์   บ ำ รุ ง สุ ข

ในพื้นที่	 และรณรงค์ให้เกษตรกรใช้วิธีไถกลบแทนการเผา	 หรือใช้ 
สารอนิทรยีย์อ่ยสลายตอซงั	ควบคูก่บัการจดัทำขอ้ตกลงของชมุชนประกาศ 
เขตห้ามเผาในพื้นที่หมู่บ้านหรือพื้นที่บุกรุกทำไร่เลื่อนลอยอย่างเด็ดขาด	 
มีการระดมวัสดุอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชื้นและลดปริมาณ 
ฝุน่ละอองหมอกควนัในอากาศ	ตลอดจนประชาสมัพนัธถ์งึผลกระทบผา่น 
สื่อต่างๆ	 ในพื้นที่ในทุกช่องทาง	 โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบ 
แนวทางการปฏบิตัทิีเ่นน้ยำ้ใน	๒	วธิกีารปฏบิตั	ิไดแ้ก	่๑.การควบคมุพืน้ที	่ 
และกลุ่มคนที่จะเข้าไปในพื้นที่	 โดยเน้นการกำกับดูแลป้องกันเพื่อไม่ให้ 
เกิดปัญหาขึ้นซ้ำอีก	 และให้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือใน 
การปอ้งกนัเพือ่ไมใ่หม้กีารเผาในพืน้ที่	และ	๒.การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง 
จริงจัง	และใช้มาตรการด้านสังคม	โดยเน้นย้ำให้ผู้นำท้องที่	ผู้นำท้องถิ่น	 
และเครือข่ายอาสาสมัคร	ร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ 
ห้ามเผาป่าในพื้นที่ควบคุม	รวมถึงผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน	
	 ส่วนการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง	 ได้กำชับให้ 
จังหวัดเตรียมพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกมิติไว้ล่วงหน้า	 และเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดสำรวจ 
และจัดทำบัญชีข้อมูลแหล่งน้ำ	และปริมาณน้ำในพื้นที่	 เพื่อใช้เป็นข้อมูล 
ประกอบการบรหิารจดัการ	และแกไ้ขปญัหาภยัแลง้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	 
รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้	ซึ่งขณะนี้ 
สถานการณค์ลีค่ลายเขา้สูภ่าวะปกตแิลว้ทกุจงัหวดัและอยูใ่นกระบวนการ 
ฟืน้ฟ	ูโดยทีผ่า่นมากระทรวงมหาดไทยไดน้อ้มนำพระราชกระแสรบัสัง่ของ 
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่๑๐	เปน็แนวทางแกไ้ขปญัหาและบรรเทา 
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง	 และได้ 
กำชับให้จังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมในทุกด้าน	เพื่อให้ 
ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว	 ในกรณีที่จังหวัดให้ 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	 หรือ 
วงเงินทดรองราชการของจังหวัดไม่เพียงพอ	 ให้ประสานขอขยาย 
ระยะเวลาและวงเงนิงบประมาณผา่นกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั	 
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	

ประชุม กปภ.ช. ติดตามสถานการณ์ปัญหาสาธารณภัย

กำชับจังหวัดเร่งบูรณาการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเข้มข้น 

พร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง 
และเร่งฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้
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มท.แจ้งทุกจังหวัดกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง 

เน้นให้ ใช้วิธีการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 สบืเนือ่งจากขณะนีไ้ดเ้ริม่เขา้สูช่ว่งฤดแูลง้	และมกีารคาดการณว์า่ 
ฤดูแล้งปีนี้อาจมีระยะเวลาสั้นกว่าปีก่อนๆ	 โดยฝนจะเริ่มตกในเดือน 
พฤษภาคม	 และอาจเกิดฝนทิ้งช่วงสลับกันไปจนถึงเดือนมิถุนายน	 
ก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม	 ซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำ 
ในพื้นที่ต่างๆ	 มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน	นายกฤษฎา  
บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 จึงได้สั่งการด่วนไปยังผู้ว่าราชการ- 
จงัหวดั	นายอำเภอ	กำนนัและผูใ้หญบ่า้น	รวมทัง้ผูบ้รหิารองคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัดทั่วประเทศ	 เร่งดำเนินการตามแนวทางบริหาร 
จดัการนำ้เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชนในชว่งฤดแูลง้	โดยให ้
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่	ดังนี้
 ๑. จัดตั้ง “คณะทำงานสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำและปริมาณการ 
ใช้น้ำ” ในระดับพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ	 เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์	 
ประเมินหรือคาดการณ์ปริมาณการใช้น้ำแต่ละประเภทว่าจะมีเพียงพอ 
ถึงช่วงเวลาใด	 เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชน	 ให้เหมาะสม 
กับสถานการณ์หรือปัญหาในพื้นที่	๒. น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริ 
ในเรือ่งการบรหิารจดัการนำ้และความรูห้รอืภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ตลอดจน 
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ  
โดยให้พิจารณาดัดแปลงสภาพธรรมชาติของพื้นที่	 เช่น	 ลำเหมืองเดิม	 
ทางน้ำไหลในฤดูฝน	 ที่ราบลุ่มเชิงเขา	 แล้วนำมาทำเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ	 
อาทิ	 เหมืองฝายชะลอน้ำ	 หลุมขนมครกหรือแก้มลิง	 คลองไส้ไก่	 ฯลฯ	 
โดยประสานงานกับสำนักงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริทั้ง	๖	แห่ง	ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภูมิภาค	สำนักงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริประเภทการพัฒนาแหล่งน้ำหรือการเกษตรหรือ 
การรักษาป่าในพื้นที่	 สำนักงานมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนว 
พระราชดำริ	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	 และองค์กรภาคประชาสังคมด้าน 

ภ า ร กิ จ ร า ช สี ห์  

การพัฒนาแหล่งน้ำ	 เพื่อจัดทำโครงการแหล่งเก็บกักน้ำประจำหมู่บ้าน	 
ชมุชน	๓. นำขอ้มลูสถานการณก์ารขาดแคลนนำ้ในปกีอ่นๆ มาปรบัปรงุ 
แก้ไขจัดทำเป็นแผนบริหารการใช้น้ำในฤดูแล้ง และหาวิธีแบ่งปันน้ำ 
ที่ทุกฝ่ายยอมรับกติกา	หรือวิธีกักเก็บน้ำในช่วงที่จะมีฝนตกในพื้นที่	และ 
สรา้ง	ปรบัปรงุ	ซอ่มแซมแหลง่กกัเกบ็นำ้ประจำหมูบ่า้นตำบลใหใ้ชก้ารได้ 
ตามปกติ	 หรือการชักน้ำหรือนำน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาใช้ในพื้นที่	 
จัดหาภาชนะเก็บน้ำหรือไซโลน้ำเพิ่มเติม	เป็นต้น
	 ทั้งนี้	 ให้เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด	 หรือ 
รณรงคโ์ครงการปลกูพชืใชน้ำ้นอ้ย	รวมทัง้วางแผนแจกจา่ยนำ้ใหค้รอบคลมุ 
พื้นที่ขาดแคลนน้ำ	 และใช้ศักยภาพของโครงการน้ำดื่มที่ใช้งบประมาณ 
กระตุน้เศรษฐกจิ	ประชารฐัประเภทตา่งๆ	มาชว่ยบรรเทาความเดอืดรอ้น 
ของประชาชน	ฯลฯ	โดยใหจ้งัหวดัพจิารณาขอใชง้บประมาณดา้นปอ้งกนัภยั 
ตามระเบยีบของกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั	หรอืใชง้บประมาณ 
แก้ไขปัญหาจังหวัดๆ	ละ	๒	ล้านบาทตามแผนพัฒนาจังหวัด	งบประมาณ 
เหลอืจา่ยจากโครงการแผนพฒันาจงัหวดักลุม่จงัหวดัป	ี๒๕๖๐	งบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่	 รวมทั้งงบประมาณของส่วน 
ราชการต่างๆ	 ในพื้นที่	 หรืองบประมาณดูแลสังคมสิ่งแวดล้อม	 (CSR)	 
ของภาคเอกชนหรือประชารัฐร่วมด้วย	

และการมีส่วนร่วมของประชาชน
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