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โครงกำรวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแนวทำงที่ชัดเจนในกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือส้ำหรับกำรแก้ไข
และป้องกันปัญหำน้ำแล้ง น้ำท่วม กำรจัดตังศูนย์บัญชำกำรเฉพำะกิจ อันจะท้ำให้หน่วยงำนหลักหน่วยงำน
สนั บ สนุ น และเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้องในหน่ วยงำนที่รับผิ ดชอบทรำบและใช้กฎหมำยในควำมรับผิดของตน
ร่วมกันปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดท้ำเป็นคู่มือ แนวทำงกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน และ
มีกำรด้ำเนินงำนที่เป็นมำตรฐำนสำกล
วิธีกำรด้ำเนินกำร ศึกษำเอกสำร กฎหมำยไทยและต่ำงประเทศ ที่เกี่ยวกับกำรประสำนงำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำน้ำแล้ง น้ำท่วม และกำรบูรณำกำร จ้ำนวน สองประเทศ คือ
สหรำชอำณำจักร และเครือรัฐออสเตรเลีย และด้ำเนินกำรรับฟังควำมเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นกลุ่มย่อยหนึ่ง
ครังแล้วจัดท้ำร่ำงคู่มือแนวทำงกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่มีกำรด้ำเนินกำรเป็นมำตรฐำนสำกล โดยรับ
ฟังควำมเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องทังที่เป็นผู้ปฏิบัติงำนและผู้ที่ต้องบังคับให้เป็นไปตำมกฎหมำย หนึ่งครัง แล้วจัดท้ำร่ำง
คู่มือฉบับสมบูรณ์
ผลกำรด้ำเนินงำน
1. คู่มือกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนในกำรแก้ไชปัญหำน้ำแล้ง ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำรหน่วยงำนที่
เกี่ ย วข้ องเพื่ อแก้ ไขปั ญ หำน้ ำแล้ งทั งที่ เป็ น หน่ ว ยงำนส่ วนกลำง ภู มิ ภ ำคและท้ องถิ่ น โดยกำร
เตรียมกำร กำรด้ำเนินกำรปันส่วนน้ำ และกำรชดเชยเยียวยำ ตำมหน้ำที่และอ้ำนำจที่เกี่ยวข้อง
และแผนป้องกันและแก้ไขปัญหำน้ำแล้ง
2. คู่มือกำรบูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ไขปัญหำน้ำท่วม ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำรหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหำน้ำท่วม ทังที่เป็นหน่วยงำนส่วนกลำง ส่วนภูมิ ภำค และท้องถิ่น ในกำร
แก้ไขสภำวะน้ำท่วม กำรด้ำเนินกำรก่อน ระหว่ำงและหลังจำกน้ำท่วมแล้ว ตำมหน้ำที่และอ้ำนำจที่
เกี่ยวข้องและแผนป้องกันและแก้ไขปัญหำน้ำท่วม
3. คู่มือกำรจัดตังศูนย์บั ญชำกำรเฉพำะกิจ ซึ่งก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. 2561
มำตรำ 24 ซึ่งประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกรณี ที่มีปัญหำน้ำแล้งน้ำท่วมใน
ระด้บวิกฤต
คาสาคัญ : คู่มือกำรบูรณำกำรของเจ้ำพนักงำนเพื่อป้องกันน้ำแล้งและน้ำท่วม ศูนย์บัญชำกำรเฉพำะกิจ
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This research aims to develop guidelines of cooperation among departments relation
to prevention and curation of drought disaster and flood disaster and the function and
cooperation of Center ,therefore, all authorities should known how each authority had been
responsible for and tackling with these disasters both normal and severe situations as the
principle functions and the supportive functions authorities..
Methodology : this research has been conducted with firstly, doing docum entary
research on laws and regulations, , textbooks both Thai and foreign law:s of United Kingdom and
Australia. Secondly, doing qualitative research by organised meeting with relating to states authority
officials who have responsibilities for prevention and protection on drought and flood disasters.
In addition, organized public hearing giving and commend on draft Manual of guidelines in
order to develop final drafts of three manuals.
The results of this research are as follows;
1. Draft Manual on cooperation to tacking drought disaster which provides function
of principle authorities and supportive authorities for tackling with draught
disaster on three stages, pre, during and post drought disaster action plan
according to relation laws and regulations
2. Draft Manual on cooperation to tacking flood disaster which provides principle
authorities and supportive authorities for tackling with flood disaster on three
stages namely: pre, during and post flood disaster action plan according to
relation laws and regulations.
3. Draft Manual on action and cooperation of the Special Command Center on tackling
with severe situations of drought and Flood disaster under section 24 Of Water
Resources Act of B.E. 2561 and others relation laws and regulations
Key words: Manual of guidelines of states authority, drought disaster, flood disaster,
Special Command Center

