
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี 

ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2565 
 

กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย) 
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นโยบายเร่งด่วน 
เร่ืองที่ ๑๑ 

การจัดเตรียมมาตรการรองรับ
ภัยแล้งและอุทกภัย 

 การเตรียมพร้อมด้านภัยแล้งและอุทกภัย  
 ในห้วงวันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ 2565 กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในฐานะหน่วยงานกลาง 
ของรัฐในการดำเนินการเกี ่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของประเทศได้เตรียมมาตรการ
รองรับสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย โดยมีผล 
การดำเนินการ ดังน้ี 
 1. ภัยแล้ง : มีข้อสั่งการโดยกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้เตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖5 ได้แก่  
   1.๑ จัดตั ้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์
ภายใต้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด ทำหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ 
ปริมาณฝนที่ตก และปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำต่าง ๆ 
สำหรับใช้ในการคาดการณ์ วิเคราะห์ และประเมิน
แนวโน้มการเกิดภัยแล้งในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง  
   1.๒ วางแผนการบริหารจัดการน้ำ โดยใช้กลไก
ของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการของจังหวัด  
ในการกำหนดแนวทางการใช้น้ำในลักษณะต่าง ๆ  
ทั ้งเพื ่อการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ 
การเกษตร และอุตสาหกรรม ตลอดจนแนวทาง 

ร้อยละ ๑๐๐ - - ไม่ใช้งบประมาณ 

แบบ กตน. ๒ 
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การระบายและกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ตามแหล่งน้ำ
ขนาดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพ้ืนท่ี  
   1.๓ ทบทวนและจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้ง 
ของจังหวัดให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์
ในพื้นที่ โดยการแบ่งมอบพื้นที่และมอบหมายภารกิจ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ครอบคลุม 
ถึงระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน  
   1.4 สำรวจพื ้นที ่หมู ่บ้าน/ชุมชน ที ่เคยเกิด
ปัญหากรณีขาดแคลนน้ำเพื ่อการอุปโภคบริโภค 
เป็นประจำ 
   1 .5  การจ ัดสรรน ้ ำ เพ ื ่ อการ เกษตร ให้  
ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖4 หรือ ปี 25๖5 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   1.6 เตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และ
เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานฝ่ายพลเรือน 
หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น จัดเป็น 
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที ่เร็ว เพื ่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล้งได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  
   1.7   สร้างการรับรู้ให้ประชาชนภาคส่วนต่าง 
ๆ  
มีความเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และมาตรการ
บริหารจัดการน้ำของภาครัฐ รวมถึงการมีส่วนร่วม 
ในการใช้น้ำอย่างประหยัด  
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 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
ได ้ส ั ่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการสำรวจพื้นที่
ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2565 โดย
กำชับผู้อำนวยการอำเภอ ให้ความสำคัญกับการสำรวจ
พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคถึงระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้บูรณาการฝ่ายปกครอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงเชิงพื ้นที่ 
พร้อมท้ังรับรองข้อมูลและส่งให้กองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
 2. อุทกภัย : ในช่วงระหว่างวันท่ี 2๕ กุมภาพันธ์ -  
๒ มีนาคม ๒๕๖5 มีสถานการณ์อุทกภัย จำนวน  
1 ห้วง เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรง 
ปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่าง
ของประเทศไทย ประกอบกับลมตะวันออกและลม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้       
มีกําลังแรง ส่งผลให้ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณ
ภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
บางแห่งส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 7 จังหวัด (จังหวัดนราธิวาส 
ยะลา นครศร ีธรรมราช พ ัทล ุง ป ัตตานี  สงขลา        
และตรัง) 35 อำเภอ 174 ตำบล 629 หมู ่บ้าน 
ประชาชนได ้ร ับผลกระทบ 20,730 คร ัวเร ือน  
มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (จังหวัดยะลา ชาย 1 ราย) ปัจจุบัน
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ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัด (จังหวัดนราธิวาส 
ยะลา และปัตตานี) 21 อำเภอ 112 ตำบล 397 หมู่บ้าน 
18,371 ครัวเรือน 
 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
ได้ต ิดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมทั ้งกำชับให้  
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
ดำเนินการตามข้อสั ่งการของผู ้บัญชาการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้
ที ่เคยสั ่งการไปแล้วเมื ่อวันที ่ 20 ตุลาคม ๒๕๖๔ 
พร้อมทั ้งประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการน้ำ
แห่งชาติในการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง  

 


