
D/รายงานท่ีตองคียทุกวัน/การปองกันภัยหนาวภัยแลง 11ต.ค.2549 

ท่ี มท 0891.2/ ว  1814                                                   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
                    ถนนราชสีมา กทม.10300 
               

          24  ตุลาคม  2549 
 

เรื่อง   การปองกันและแกไขปญหาภัยหนาวและภัยแลง 
เรียน    ผูวาราชการจงัหวัด ทุกจังหวัด 
อางถึง   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงิน
    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 
 2. หลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
    เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2543 
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541     
 

   เน่ืองจากประเทศไทยตอนบนกําลังเขาสูฤดูหนาว สงผลใหอุณหภูมิอากาศและปริมาณนํ้าฝนในจังหวัด
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต เริ่มลดลงตามลําดับ ปริมาณการระเหยของน้ําใน
แหลงนํ้าตางๆ อยูในเกณฑสูง ลักษณะดังกลาวจะทําใหหลายพื้นท่ีประสบกับภาวะความหนาวเย็นและภาวะความแหงแลง 
ในระยะตอไปได 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนจากภัยหนาวและภัยแลง จึงขอใหจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการ 
ดังตอไปนี้ 
  1. การเตรยีมการกอนเกิดเหต ุ
     1.1 สํารวจและจัดทําบัญชีขอมูลท่ัวไป ขอมูลสภาพพื้นท่ีเสี่ยงภัย ขอมูลแหลงนํ้าและภาชนะเก็บกักนํ้า 
และขอมูลเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและแกไขปญหา เชน รถยนตบรรทุกนํ้า รถดับเพลิง เครื่องดับเพลิง เครื่องสูบนํ้า
ท้ังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการและภาคเอกชนในพื้นท่ี เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลสําหรับใชประโยชนในการ
วางแผนปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตอไป 
     1.2 จัดหา ซอมแซมหรือปรับปรุงแหลงนํ้า ภาชนะเก็บนํ้า เครื่องสูบนํ้า รถยนตบรรทุกนํ้า รถดับเพลิง 
เครื่องดับเพลิง และเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน การจัดทําฝายตนนํ้าลําธาร (CHECK  DAM) 
เพิ่มเติม โดยใหคํานึงถึงปริมาณนํ้าท่ีกักเก็บและความมั่นคงแข็งแรงของตัวฝาย รวมทั้ง การขจดัสิ่งกีดขวางการระบายน้ํา 
เชน การขุดลอกทอระบายน้ํา การกําจัดวัชพืชและผักตบชวาในแมนํ้าลําคลองหรือแหลงนํ้า และจัดหาพื้นท่ีรองรับนํ้า 
(แกมลิง) เพื่อเก็บนํ้าไวใชในชวงฤดูแลงดวย 
     1.3  พิจารณาตั้งงบประมาณรายจาย งบกลาง ประเภทเงินสํารองจาย ใหเพยีงพอตอการเผชิญเหตุ
สาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น และใหนําเงินสํารองจายดังกลาวไปใชจายในกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย เทาน้ัน 
                                                                                                            /1.4 จัดทําแผน... 
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     1.4 จัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยหรือไฟปา และแผนการแจกจายนํ้าในพื้นท่ีเสี่ยงภัย 
โดยใหบูรณาการเครื่องมือเครื่องใช บุคลากร และวิธีการปฏิบัติกับหนวยงานที่เกี่ยวของ แลวจัดใหมีการซักซอมแผนปองกัน 
และระงับอัคคีภัยหรือไฟปา ท่ีไดจัดทําไวแลวตามความจาํเปนและที่เห็นสมควร เพือ่ใหเกิดทักษะและความคลองตวัในการปฏิบัติ 
และมอบหมายใหศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเตรียมพรอมในการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยไดอยางทันทวงที  
     1.5 ติดตามสภาพอากาศ นํ้าฝน ระดับนํ้าในแมนํ้า เขื่อน อางเก็บนํ้า หรือระดับนํ้าทะเล จากหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ หากมีแนวโนมวาจะประสบภัย ใหจดัต้ังศูนยเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยหนาวหรือภัยแลงแลวแตกรณี 
เพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดตามความจําเปนเหมาะสม  และประชาสัมพันธ 
ใหประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นท่ีเสี่ยงภัย ไดเตรียมการรับสถานการณ โดยติดตามสถานการณ และแผนการดําเนินการ 
ของสวนราชการตางๆ เชน แผนการจัดสรรน้ํา และแผนการเพาะปลูกพืชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมทั้งรับทราบ
แนวทางปฏิบัติจากหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
 1.6 รณรงคใหประชาชนสํารองน้ําไวใชใหเพียงพอตลอดชวงฤดูแลง การใชนํ้าอยางประหยัด  
การดําเนินการตามแผนเพาะปลูกพืช การปองกันและระมัดระวังมิใหเกิดอัคคีภัยและไฟปา การไมเผาปา ตอซังขาว 
ขาวโพด หรือใบออย การปองกันและดูแลสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอเพื่อมิใหเปนโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจและทางเดิน
อาหาร รวมทั้งการปองกันและระมัดระวังการโจรกรรมทรัพยสนิในชวงฤดูแลง 
 1.7 รวมในการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าในพื้นท่ี เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
ในการบริหารจดัการนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ และปองกันความขัดแยงระหวางประชาชน 
 1.8 จัดทําแนวปองกันไฟปาและจัดบุคลากรเขารับการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันไฟปาตามที่เห็นสมควร 
 1.9 เรงรัดการกอสรางระบบประปาหมูบานท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัดสรรงบประมาณ
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
  2. การดําเนนิการขณะเกิดภัย 
     2.1 ปรับเปลี่ยนศูนยเตรียมการปองกันภัยและแกไขปญหาภัยหนาวหรือภัยแลงแลวแตกรณี  
เพื่อประสานการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหแกผูประสบภัยกับศูนยอํานวยการชวยเหลือผูประสบภัยหนาว 
หรือภัยแลงของอําเภอและจังหวดัโดยใกลชิด 
    2.2 นําเงินงบประมาณที่ไดเตรียมไว ไปใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนเปนลําดับแรก 
หากไมเพียงพอ ก็อาจจะโอนเงินงบประมาณเหลือจาย หรือเงินงบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นท่ียังไมมีความจําเปนตองใชจาย
หรือมีความจําเปนนอยกวาไปตั้งจายเพิ่มเติมไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และหากเงินงบประมาณในการชวยเหลือผูประสบภัยดังกลาว ยังไมเพียงพออกี องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจขออนุมัติผูบริหารทองถิ่นจายขาดเงินสะสม ไปชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงนิ การเบิกจาย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 
ไดตามความจําเปน โดยใหคํานึงถึงฐานะทางการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น น้ัน  
 

/   2.3 การชวยเหลือ… 
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    2.3 การชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ใหดําเนินการตามหลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณ 
เพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2543 
    2.4 การจัดหาน้ําสะอาด เพื่อชวยเหลือประชาชนในการอุปโภค บริโภค องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถจัดหานํ้าสะอาด ตลอดจนวัสดุอุปกรณ หรือครุภัณฑ สําหรับผลิตนํ้าสะอาด เพื่อบริการประชาชน โดยไมคิดมูลคา
และหากหนวยราชการ องคกรภาครัฐ องคกรภาคประชาชน นํานํ้าสะอาดหรือเครื่องอุปโภค บริโภค ไปแจกจายใหราษฎร
ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสวนราชการและองคกรตางๆ ในการดําเนินงาน 
     2.5 ระดมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ท้ังขององคกรปกครองสวนทองถิน่ท่ีมีอยูเดิม และที่รับ
มอบมาจากสวนราชการอื่นๆ หรือของภาคเอกชนในพื้นท่ี โดยอาจใชวิธีเชา หรือขอยืมจากภาคเอกชน โดยจัดสรรคานํ้ามัน  
เชื้อเพลิง และคาเบี้ยเลี้ยงสําหรบัเจาหนาท่ี หรือผูชวยเหลอืในการปฏิบัติราชการไดตามระเบียบที่เกี่ยวของ          
     2.6 จัดใหประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนใหมีงานทําในพื้นท่ี เพื่อปองกันการละทิ้งถิ่นฐานไปหางานทํา
ในเมืองใหญ เชน การจางแรงงานราษฎรในการดําเนินการตามโครงการในเขตพื้นท่ี ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ต้ังงบประมาณไว เพื่อใหประชาชนมีรายไดในชวงฤดูแลง หรือประสานงานในพื้นท่ีรับผิดชอบหรือพื้นท่ีใกลเคียง เพื่อให
ประชาชนผลิตสนิคาใหแกโรงงาน 
     2.7 ใหความชวยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคกอนเปนลําดับแรก แลวจึงพจิารณา 
ใหการชวยเหลือประชาชนในดานการเกษตร การทองเที่ยว และการอุตสาหกรรม เปนลําดับตอไป 

   2.8 ในการใหความชวยเหลือนํ้าเพื่อการเกษตร หากประชาชนไมสามารถชวยเหลือตนเองในการจัดหานํ้า 
สําหรับพืชผลการเกษตรที่ไดเพาะปลูกไปแลวใหเรงชวยเหลือเปนการดวน เพื่อปองกันมิใหผลผลิตของประชาชนเกิดความ
เสียหาย โดยใหพิจารณาปริมาณนํ้าตนทุนท่ีจะตองเตรียมไวใชในการอุปโภค บริโภค ใหเพียงพอตลอดชวงฤดูแลงดวย 
      2.9 หากเกิดอัคคีภัยหรือไฟปา โรคระบาด หรือโรคติดตอ อันสืบเน่ืองมาจากภัยหนาวหรือภัยแลง 
ใหเรงชวยเหลือ หรือประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว 
  3. การดําเนนิการหลังเกิดภัย 
     3.1 เรงสํารวจความเสียหายจากภัยหนาวและภัยแลง ท้ังในภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนและความตองการของประชาชนในดานตางๆ เพื่อใหการชวยเหลอืตามอํานาจหนาท่ีโดยดวน 
หากงบประมาณไมเพียงพอ ใหขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ/กิ่งอําเภอ/
จังหวัด (ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.กอ./ก.ช.ภ.จ.) ตามลําดับ 
     3.2 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหการชวยเหลือประชาชนในพื้นท่ีโดยจัดระเบียบ และกําหนด
พื้นท่ีการชวยเหลือ ตามความจําเปนเรงดวน อยางเปนธรรมและเสมอภาค มิใหเกิดความซ้ําซอน 
     3.3 เฝาระวังเรื่องสุขลักษณะและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการปองกันโรคระบาด และโรคติดตอท่ีอาจ
เกิดขึ้นได 
     3.4 กําชับใหยามทองถิ่น ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพยสินของทางราชการ ประชาชน และผูประสบภัย 
มิใหมีการโจรกรรมและลักขโมย โดยเฉพาะทรัพยสินท่ีสามารถหยิบฉวยไดงาย 
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     3.5 เรงฟนฟู และสงเสริมการประกอบอาชีพใหแกผูประสบภัย โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ภายในจังหวัด ภาคหรือเขตที่รับผิดชอบ เพื่อใหประชาชนมีรายไดจากการประกอบอาชีพและปองกันการอพยพเคลื่อนยาย
แรงงานเขาสูเมืองใหญ 
  ท้ังน้ี ในการใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรบัความเดือดรอนจากภัยหนาวและภัยแลง ขอใหคํานึงถึง
ประโยชนของทางราชการ และประชาชน สถานะทางการเงินและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของเปนหลัก 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป  
                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
       อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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