
การประชุมเตรียมการ
โครงการ “ราษฎร์ รัฐ  ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

ประจ าปี ๒๕๖๓

“ราษฎร์ รัฐ  ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจ าปี ๒๕๖๓



พลตรี นิรันดร  ศรีคชา
ผู้อ านวยการส านักกิจการพลเรือน

กรมกิจการพลเรือนทหารบก
ประธานการประชุม



วาระที่ ๑  : ประธานกล่าวเปิดการประชุม
วาระที่ ๒  : ฝ่ายเลขานุการสรุปผลการด าเนินโครงการ 

“ราษฎร์ รัฐ   ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ๒๕๖๒
วาระที่ ๓  : หน่วยเข้าร่วมชี้แจงการสนับสนุน

๓.๑ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)
๓.๒ การประปาส่วนภูมิภาค 
๓.๓ กรมทรัพยากรน  าบาดาล
๓.๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓.๕ กรมทรัพยากรน  า 



วาระที่ ๔  : ข้อหารือ
วาระที่ ๕  : ประธานกล่าวสรุป และปิดการประชุม



วาระที่ ๑  :  
ประธานกล่าวเปิดการประชุม



วาระที่ ๒  :  
ฝ่ายเลขานุการสรุปผลการด าเนินโครงการ 
“ราษฎร์ รัฐ   ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ๒๕๖๒



หน่วย พื้นที่ให้การช่วยเหลือ/จังหวัด จ านวน/เที่ยว ปริมาณน้ า/ลิตร

ศบภ.ทภ.๑
จว.ป.จ., จว.น.ย., จว.ล.บ., จว.ส.ห.,
จว.อ.ท., จว.ร.ย., จว.พ.บ., จว.ป.ข.,
จว.ร.บ., จว.ก.จ., จว.ส.บ. และ จว.ส.ก.

๑,๔๓๓ ๘,๕๙๘,๐๐๐

ศบภ.ทภ.๒

จว.น.ม., จว.ช.ย., จว.อ.บ., จว.ข.ก., จว.ก.ส., จว.น.ค., จว.ส.ร., 
จว.ศ.ก.,
จว.ม.ค., จว.ร.อ., จว.ย.ส., จว.ล.ย., จว.น.ภ., จว.ส.น., จว.บ.ก., 
จว.น.พ. และ จว.ม.ห.

๑,๘๙๔ ๑๑,๓๖๔,๐๐๐

ศบภ.ทภ.๓

จว.น.ว., จว.ก.พ., จว.ล.ป., จว.ล.พ.,
จว.ม.ส., จว.พ.ย., จว.พ.ร., จว.พ.ช.,
จว.พ.จ., จว.น.น., จว.พ.ล., จว.ส.ท.,
และ จว.ต.ก.,

๑,๖๐๙ ๙,๖๕๔,๐๐๐

ศบภ.ทภ.๔
จว.น.ศ., จว.ส.ข., จว.พ.ท., จว.ส.ต., จว.ก.บ., จว.ต.ง., จว.ช.พ., 
จว.ส.ฏ.
และ จว.พ.ง.

๙๕๗ ๕,๗๔๒,๐๐๐

ศบภ.นสศ. จว.ล.บ. และ จว.พ.ล. ๒๓๙ ๑,๔๓๔,๐๐๐
ศบภ.นปอ. จว.ล.บ., จว.น.ม., จว.พ.ล. และ จว.ส.ฎ. ๔๒๗ ๒,๕๖๒,๐๐๐

รวม ๕๗ จังหวัด ๖,๕๕๙ ๓๙,๒๙๔,๐๐๐

กองทัพบกได้ด าเนินการแจกจ่ายน้ าอุปโภคบริโภค ตั้งแต่ มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๒



การสนับสนุนของหน่วยงานภาคีเครือขา่ย

- บัตรเดบิตเติมน้ ามัน มูลค่า ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
- ภาชนะบรรจุน้ า ปริมาตร ๑,๕๐๐ ลิตร จ านวน ๔๐๐ ใบ 

เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการอ านวยการประชาสัมพันธ์ จ านวน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท 

๑. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)

๒. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล
- จุดจ่ายน้ าบาดาล จ านวน ๒๐๐ แห่ง

๓. การประปาส่วนภูมิภาค
- จุดจ่ายน้ าประปา จ านวน ๒๓๔ แห่ง

๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- การยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าในจุดจ่ายน้ าของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
และการประปาส่วนภูมิภาค จ านวน ๑๙๒,๔๖๓.๐๕ บาท









หน่วย
ปริมาณยอดสะสม

( ลิตร )
พื้นท่ีด าเนินการ

( จังหวัด )

ศบภ.ทภ.๑ ๓,๗๘๗,๐๐๐ จว.ก.จ.
ศบภ.ทภ.๒ ๖๐๐,๐๐๐ จว.น.ม.
ศบภ.ทภ.๓ ๕๔,๐๐๐ จว.ช.ร., จว.พ.ช. และ จว.อ.น.
ศบภ.นปอ. ๑๘,๐๐๐ จว.พ.ล.

รวม ๔,๔๕๙,๐๐๐ ๖

การแจกจ่ายน้ าเพื่อช่วยเหลือประชาชนของกองทพับก
ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ปัจจุบัน



วาระที่ ๓  :  
หน่วยเข้าร่วมชี้แจงการสนับสนุน

๓.๑ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)
๓.๒ การประปาส่วนภูมิภาค 
๓.๓ กรมทรัพยากรน  าบาดาล
๓.๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓.๕ กรมทรัพยากรน  า



วาระที่ ๔  :  ข้อหารือ



๔.๑ ห้วงระยะเวลาการด าเนินการ
 กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๓ 

หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย



๔.๒ การประชุมเพื่อเตรียมการจัดพิธแีถลงข่าว และพิธีปล่อยขบวนรถ 
โครงการ “ราษฎร์ รัฐ  ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจ าปี ๒๕๖๓

 ประชุม ครั้งที่ ๒ ในวันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

 เปิดโครงการ วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓



ก าหนดการพิธีแถลงข่าว และพิธีปล่อยขบวนรถโครงการ “ราษฎร์ รัฐ  ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจ าปี ๒๕๖๓
ณ ห้อง ๒๒๑ กองบัญชาการกองทัพบก

--------------------------------------

เวลา ๑๓๓๐   - ผู้ร่วมพิธีฯ และสื่อมวลชนพร้อม  ณ ห้องรับรอง  ๒๒๑
๑๓๔๕ - หัวหน้าหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เข้าพัก ณ ห้องรับรอง ๓๒๑
๑๓๕๕ - ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมายังห้องรับรอง ๓๒๑ 
๑๔๐๐ - ผู้บัญชาการทหารบก และหัวหน้าหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เดินทางถึงห้องรับรอง ๒๒๑

- พิธีกรกล่าวน าและเชิญชมวีดีทัศน์ (เวลาประมาณ ๖ นาท)ี
- พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที
- การสัมภาษณ์ ผบ.ทบ. และหัวหน้าหน่วยงานท่ีร่วมโครงการฯ
- ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบการสนับสนุน จากหัวหน้าหน่วยงานท่ีร่วมโครงการฯ
- ผู้บัญชาการทหารบก และหัวหน้าหน่วยงานท่ีร่วมโครงการฯ กระท าพิธีเปิดโครงการฯ
- ผู้บัญชาการทหารบก และหัวหน้าหน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ ถ่ายรูปร่วมกัน



- จบการแถลงข่าว ผู้ร่วมพิธีพร้อมด้วยสื่อมวลชนเดนิไปยังบริเวณด้านหน้าอาคารพพิิธภัณฑ์
กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ (ประธาน และหัวหน้าหน่วยงานท่ีร่วมโครงการฯ เข้าพักรอ     ณ ห้อง

รับรอง ๓๒๑)
- ผู้ร่วมพิธี และสื่อมวลชนพร้อม  ณ บริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบก

เฉลิมพระเกียรติ 
๑๕๐๐ - ผู้บัญชาการทหารบก และหัวหน้าหน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ เดินทางถึงบริเวณพิธีฯ ขึ้นแท่น

รับการเคารพ
- ผู้ควบคุมแถวสั่งแถวแสดงความเคารพ (ดย.ทบ. บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- ผู้ควบคุมแถววิ่งรายงานและกลับเข้าประจ าแถว
- ผู้ควบคุมแถวสั่งให้ก าลังพลในแถวขึ้นรถบรรทุกน้ า 
- ขบวนรถบรรทุกน้ าเคลื่อนออกจากบริเวณพิธีฯ ผ่านแท่นรับการเคารพ
- เสร็จพิธีฯ      



การประชุมเพื่อเตรียมการจัดพธิีเปิดโครงการ 
“ราษฎร์ รัฐ  ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

ประจ าปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒

ก าหนดวันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมกรมกิจการพลเรือนทหารบก ๑ (อาคาร ๑ ชั้น B)



วาระที่ ๕  :  
ประธานกล่าวสรุป และปิดการประชุม




