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นายนายศิริวฒัน์ศิริวฒัน์  จิตตนูนท์จิตตนูนท์

แผนบรณาการู
การจดัการแก้ไขปัญหาภยัแล้งปี 2558การจดการแกไขปญหาภยแลงป 2558

 ิ ั ี ่24 ั ์ 2558 ตามมต ครม.วนท 24 กมุภาพนธ 2558 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดงันี้
    1.การป้องกนัและลดผลกระทบ

้       2.การเตรียมพร้อมรับภยั
ั ใ ิ 3.การจัดการในภาวะฉุกเฉิน

    4 การจดัการหลงัเกดิภยั    4.การจดการหลงเกดภย



ยุทธศาสตร์ที ่1 การป้องกนัและลดผลกระทบ
1.1 จัดตั้งศูนย์ตดิตามสถานการณ์นํา้ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมภิาค 

้(สํานักงานทรัพยากรนํา ภาค 1 - 11)

ยุทธศาสตร์ที ่1 การป้องกนัและลดผลกระทบ (ต่อ)

1.2 โครงการระยะส้ัน (โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํา้ปี 57 และ 57+58)( ุ ู )



แผนทีแ่สดงตาํแหนง่     
โครงการอนรุกัษฟ้ื์นฟแูหลง่นํา้

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหลง่นํ้า จํานวน ๖๗9 แห่ง 
วงเงินรวม 6,๑19.15 ลา้นบาท ประโยชน์ที่ได้รับ
ประกอบด้วย 

้• ปริมาณนํ้า รวม 196.83 ล้าน ลบ.ม.
• ประชาชน 653,645 ครัวเรือน

ื้ ี่ ไ• พืนที 81,706 ไร่
ความก้าวหน้า ณ ปัจจุบัน (มีนาคม 2558)
ํ ิ ้ ็ ่ดําเนินการแล้วเสร็จ รวม 298 แห่ง

เบิกจ่ายแล้ว รวม 2,517.73 ล้านบาท
ป์ โ ์ ี่ไ ้ ัคาดการณประโยชนทไดรบ

• ปริมาณนํ้า รวม 68.76 ล้าน ลบ.ม.
• ประชาชน 228  ครัวเรือน• ประชาชน 228,000 ครวเรอน
• พ้ืนที่ 28,500 ไร่

 งบลงทนุ ปี 2558
ปตาม พรบ. งบประมาณ      

ปี 2558
โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหลง่นํ้า จํานวน ๖๐7 แห่ง 
วงเงินรวม  5,925.28 ล้านบาท ประโยชน์ที่ได้รับวงเงนรวม  5,925.28 ลานบาท ประโยชนทไดรบ
ประกอบด้วย 
• ปริมาณนํ้า รวม ๑91.13 ล้าน ลบ.ม.
• ประชาชน 679,963 ครัวเรือน
• พ้ืนที ่75,551 ไร่

ความก้าวหน้า ณ ปัจจุบัน (มีนาคม 2558)
ดําเนินการแล้วเสร็จ รวม 84 แห่ง
เบิกจ่ายแล้วรวม 1,838.48 ล้านบาท
คาดการณ์ประโยชน์ที่ได้รับ
• ปริมาณนํ้า รวม 15.20 ล้าน ลบ.ม.
• ประชาชน 54,400 ครวัเรือน

้ ่• พ้ืนที่ 6,040 ไร่



 งบลงทนุ ปี 2558ุ
(งบปี 2558 เพิม่เตมิ)

งบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
โครงการอนรักษฟ์ืน้ฟแหล่งน้ําโครงการอนุรกษฟนฟูแหลงนา
จํานวนรวม 524 แห่ง
วงเงินรวม 5,717.66 ล้านบาท
• ปริมาณน้ํา รวม ๑04 ล้าน ลบ.ม.ปรมาณนา รวม ๑04 ลาน ลบ.ม.
• ประชาชน 126,054 ครัวเรอืน
• พื้นท่ีรบัประโยชน์ 2 284 ไร่• พนทรบประโยชน 121,284 ไร

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินงาน
ด้านงบประมาณ

พื้นท่ีประสบภยัแลง้ซํ้ าในรอบ 3 ปี (2555-2557) รวม 31 จงัหวดั

ศูนย์อาํนวยการบรรเทาสาธารณภยัศูนย์อาํนวยการบรรเทาสาธารณภยั



การดําเนินงานของกรมทรัพยากรนํ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕7 (รายจังหวัด)        
พ้ืนท่ีประสบภัยแลง้ซํ้าในรอบ 3 ปี (2555-2557) รวม 31 จังหวัดพนทประสบภยแลงซาในรอบ 3 ป (2555 2557) รวม 31 จงหวด

การดําเนินงานของกรมทรัพยากรนํ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕7 (รายจังหวัด)        
พ้ืนท่ีประสบภัยแลง้ซํ้าในรอบ 3 ปี (2555-2557) รวม 31 จังหวัดพนทประสบภยแลงซาในรอบ 3 ป (2555 2557) รวม 31 จงหวด



การดําเนินงานของกรมทรัพยากรนํา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (รายจังหวัด)        
พ้ืนท่ีประสบภัยแลง้ซํ้าในรอบ 3 ปี (2555-2557) รวม 31 จังหวัด

การดําเนินงานของกรมทรัพยากรนํ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (รายจังหวัด)        
พ้ืนท่ีประสบภัยแลง้ซํ้าในรอบ 3 ปี (2555-2557) รวม 31 จังหวัดพนทประสบภยแลงซาในรอบ 3 ป (2555 2557) รวม 31 จงหวด



ยุทธศาสตร์ที ่1 การป้องกนัและลดผลกระทบ (ต่อ)

1.3 จดัชุดสูบนํา้เคลือ่นที ่(Mobile Pump Unit) เพือ่สูบนํา้จากแหล่งนํา้สายหลกัหรือ
      ลาํนํา้สาขาไปเกบ็ไว้ในแหล่งนํา้ธรรมชาต ิเพือ่เกบ็กกัไว้เพือ่ผลตินํา้ประปา 

เคร่ืองสูบนํา้ ขนาด 10 นิว้ อตัราการสูบ 600 ลบ.ม/ช่ัวโมง เคร่ืองสูบนํา้ ขนาด 12 นิว้ อตัราการสูบ 1,620 ลบ.ม/ช่ัวโมง

เคร่ืองสูบนํา้ ขนาด 26 นิว้ อตัราการสูบ 3,312 ลบ.ม/ช่ัวโมง เคร่ืองสูบนํา้ ขนาด 30 นิว้ อตัราการสูบ 5,400 ลบ.ม/ช่ัวโมง

การเตรียมการเพือ่ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัแล้ง
กรมทรัพยากรนํ้า 

สนับสนนเคร่ืองสบน้าํขนาด 12สนบสนุนเครองสูบนาขนาด 12 
นิ้ว จํานวน 2 เคร่ืองพร้อมท่อ

์ ้ ้ ี่ ่ ัอุปกรณ์และเจ้าหนา้ที ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนอง

้กะทิง ดําเนินการสูบน้ํา เติมแหล่ง
น้ําดิบระบบประปาบ้านโนนแดง 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้งให้กับประชาชนบ้านโนนแดงแลงใหกบประชาชนบานโนนแดง 
หมู่ 5 ตําบลหนองกะทิง อาํเภอ 

ํ ป ศ ั ั ี ั ์ลาปลายมาศ จงหวดบุรรมย 
มีพื้นท่ีรับประโยชน์ จํานวน 153 
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หลังคาเรือน 588 คน



การเตรียมการเพือ่ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัแล้ง

กรมทรัพยากรนํ้า 
่ ้สนับสนุนเครื่องสูบน้าํขนาด 10 

นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง พร้อมท่อ
อุปกรณ์และเจ้าหนา้ท่ี ร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนตําบลองคการบรหารสวนตาบล
ละหานปลาค้าว ดําเนินการสูบ
น้ําเติมแหล่งน้าํดิบระบบประปานาเตมแหลงนาดบระบบประปา
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 7 และ
้ ื ํบ้านหนองมะเขือ หมู่ 9 ตําบล

ละหานปลาค้าว อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา ผู้รับ

ประโยชน์ จํานวน 229 หลังคา
เรือน  ประชากร 958 คน

นายกรัฐมนตรี ตรวจและติดตามการเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวนออกเฉยงเหนอ



สรุปการช่วยเหลือ เพ่ือบรรเทาภัยแล้งสรุปการช่วยเหลือ เพ่ือบรรเทาภัยแล้ง
โครงการสูบน้ําเติมแหล่งน้ําสําหรับระบบประปาและการเกษตร และการแจกจ่ายน้ํา ณ วันท่ี โครงการสูบน้ําเติมแหล่งน้ําสําหรับระบบประปาและการเกษตร และการแจกจ่ายน้ํา ณ วันท่ี 2323  มนีาคม มนีาคม 25582558

หน่วย จํานวน ปริมาณสบน้ํา จํานวนผู้รับประโยชน์ แจกจ่ายน้ํา้ ่หนวย
ดําเนินงาน จังหวัด จานวน

พ้ืนที่
ปรมาณสูบนา

(ลบ.ม.)
แจกจายนา

(ลิตร)ครัวเรือน ประชากร พ้ืนที่การเกษตร 
(ไร่)

สทภ.1 ตาก 2 260,500 1,448 6,248 4,400 -

สทภ.2 นครสวรรค์ 4 2,660,940 1,554 4,633 4,000 66,000
ี 1 950 400 1 362 6 128สระบุรี 1 950,400 1,362 6,128 - -

สทภ.3 หนองคาย 1 34,560 1,639 6,061 - -
อดรธานี 4 637 000 2 240อุดรธาน 4 637,000 - - 2,240 -

สทภ.4 ขอนแก่น 12 1,789,720 822 3,288 700 90,000
ชัยภมิ 1 31 200 - - - -ชยภูม 1 31,200 

สทภ.5
นครราชสีมา 12 1,029,873 3,136 12,969 2,256 42,000

บรีรีมย์ 4 926,600 1,195 4,418 - -ุ , , ,
สุรินทร์ 1 22,800 247 1,155 - -

สทภ.6 จันทบุรี 2 105,400 110 800 1,500 -
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ุ

สทภ.7 นครปฐม 1 239,040 2,869 6,032 -   -
ราชบุรี 11 1,316,520 6,477 22,707 38,800 6,000

สรุปการช่วยเหลือ เพ่ือบรรเทาภัยแล้ง สรุปการช่วยเหลือ เพ่ือบรรเทาภัยแล้ง ((ต่อต่อ))
โครงการสูบน้ําเติมแหล่งน้ําสําหรับระบบประปาและการเกษตร และการแจกจ่ายน้ํา ณ วันท่ี โครงการสูบน้ําเติมแหล่งน้ําสําหรับระบบประปาและการเกษตร และการแจกจ่ายน้ํา ณ วันท่ี 2323  มนีาคม มนีาคม 25582558

หน่วย จํานวน ปริมาณสบน้ํา จํานวนผู้รับประโยชน์ แจกจ่ายน้ํา้ ่หนวย
ดําเนินงาน จังหวัด จานวน

พ้ืนที่
ปรมาณสูบนา

(ลบ.ม.)
แจกจายนา

(ลิตร)ครัวเรือน ประชากร พ้ืนที่การเกษตร 
(ไร่)

ี
สทภ.7

กาญจนบุรี 2 116,640 138 820 72 -
เพชรบุรี 1 30,240 - 523 57 -

ี 1 64 800 480 1 200 4 000สุพรรณบุรี 1 64,800 480 1,200 4,000 -
พิษณุโลก 3 2,778,000 2,134 4,574 8,900 -
อตรดิตถ์ 2 4 584 600 50 000 330 000สทภ.9 อุตรดตถ 2 4,584,600 - - 50,000 330,000
แพร่ 3 496,430 - - 1,700 -

สโขทัย 3 608 700 - - 2 818 -สุโขทย 3 608,700 2,818

สทภ.10 สุราษฏร์ธานี 1 28,800 60 300 210 -
ชมพร 1 19,200 155 650 4,500 -ุ , ,

สทภ.11 อุบลราชธานี 1 64,000 334 1,433 - -
รวมทั้งส้ิน 23 จังหวัด 74 แห่ง 18,795,963 24,160 83,939 126,153 534,000
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การป้องกนัและลดผลกระทบ (ต่อ)

1.4 รณรงค์มาตรการประหยดันํา้

 ยุทธศาสตร์ที ่2 การเตรียมพร้อมรับภยัุ
2.1 จดัเตรียมชุดสูบนํา้เคลือ่นที ่(Mobile Pump Unit) รถบรรทุกนํา้ เคร่ืองผลติุ ู ุ

         นํา้ประปา เคร่ืองมอืและอปุกรณ์ พร้อมบุคลากรประจาํ ณ ศูนย์ฯ ส่วนหน้า

รถบรรทุก 6 และ 10 ล้อ แบบมเีครน การเตรียมพร้อม บุคลากร

รถบรรทุกนํา้ เคร่ืองผลตินํา้ดืม่



 ยุทธศาสตร์ที ่2 การเตรียมพร้อมรับภัย (ต่อ)

จดัตั้งศนย์ช่วยเหลอืภัยแล้ง  11  แห่ง เคร่ืองสบนํา้จดตงศูนยชวยเหลอภยแลง  11  แหง เครองสูบนา

รถผลตินํา้ประปา    บุคลากร

เคร่ืองสูบนํา้ รถบรรทุก อปุกรณ์และเคร่ืองมอื ทีเ่ตรียมรองรับการช่วยเหลอืภยัแล้ง
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 ยุทธศาสตร์ที ่2 การเตรียมพร้อมรับภัย (ต่อ)
2.2 แจ้งผู้ว่าราชการจงัหวดั ทัว่ประเทศ พร้อมรายการอปุกรณ์เคร่ืองมอื และ

         หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานแต่ละจงัหวดั

 ยุทธศาสตร์ที ่3 การจัดการในภาวะฉุกเฉินุ ุ
   จดัตั้งศูนย์อาํนวยการตดิตามและแก้ไขปัญหาภยัแล้ง ทั้งในส่วนกลางและภูมภิาค

                             (ศูนย์ฯ ส่วนหน้า) สํานักงานทรัพยากรนํา้ภาค 1-11



 สถานทีต่ั้ง ศูนย์อาํนวยการตดิตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ส่วนหน้า
ตําแหน่งทีต่ั้งสํานักงานทรัพยากรนํา้ภาคและพืน้ทีรั่บผดิชอบ

แผนผงัแสดงความเช่ือมโยงการปฏิบัตงิานกบั จังหวดั

ศนย์อาํนวยการตดิตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จงัหวดัศูนยอานวยการตดตามและแกไขปญหาภยแลง
กรมทรัพยากรนํา้กรมทรัพยากรนํา้

ผ้ว่าราชการจงัหวดัผ้ว่าราชการจงัหวดั
ส่วนยทุธศาสตร์

และขอ้มล ส่วนปฏิบัติการ ส่วน
สนับสนน

ผูวาราชการจงหวดผูวาราชการจงหวด

และขอมูล ฏ สนบสนุน

กองบัญชาการป้องกนัและ

ศนย์อาํนวยการตดิตามและแก้ไขปัญหาภยัแล้ง ส่วนหน้า

กองบญชาการปองกนและ
บรรเทาสาธารณภัย     
ส่วนหน้า (จังหวดั)

ศูนยอานวยการตดตามและแกไขปญหาภยแลง สวนหนา
((สํานักงานทรัพยากรนํา้ภาค สํานักงานทรัพยากรนํา้ภาค 1 1 -- 1111)) ผวจ.เป็นผู้บัญชาการ

ป้ ั

ส่วนยุทธศาสตร์
้ ส่วนปฏิบัติการส่วนปฏิบัติการ ส่วน

ั

  สนง.ป้องกนัและบรรเทา
  สาธารณภัยจังหวดั

     ฝ่ายเลขาฯและข้อมูล ฏฏ สนับสนุน      ฝายเลขาฯ



      4. การจดัการหลงัเกดิภยั
แผนงานจ้างงานแก่เกษตรกรในพืน้ทีท่ีไ่ม่สามารถเพาะปลูกไดู้

 โครงการจ้างงานรายวนัเพือ่บํารุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งนํา้ประจาํปี
  ตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ 2558 วงเงินรวม 31.06 ล้านบาท พืน้ทีด่าํเนินการ  36  แห่ง
        กจิกรรมหลกั ประกอบด้วย        กจกรรมหลก ประกอบดวย
            งานกาํจดัวชัพชื
            งานปลกต้นหญ้า/ต้นไม้            งานปลูกตนหญา/ตนไม
            งานลูกรังบดอดั

ิ ิ ้            งานหินทงิ และ
            งานซ่อมแซมประตูนํา้
คาดหมายการจ้างงาน จาํนวน 80,000 คน -วนั
(300 บาทต่อคน) หรือ 1,333 คน ในช่วง 2 เดอืน ( ) ,
(60 วนั)

มาตรการเตรียมความพร้อมช่วยเหลอืผู้ประสบภยัแล้งมาตรการเตรียมความพร้อมช่วยเหลอืผู้ประสบภยัแล้ง
ในพืน้ทีลุ่่มนํา้น่านในพืน้ทีลุ่่มนํา้น่าน



ตดิตามสถานการณ์            ตดิตามสถานการณ์            
ในพืน้ทีล่่มนํา้น่านในพืน้ทีล่่มนํา้น่านในพนทลมุนานานในพนทลมุนานาน



การดําเนินงานของกรมทรัพยากรนํ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕7 (ในพื้นท่ี ยม-น่าน)           
พื้นท่ีประสบภัยแล้งซ้าํในรอบ 3 ปี (2555-2557) รวม 31 จังหวัดพนทประสบภยแลงซาในรอบ 3 ป (2555 2557) รวม 31 จงหวด

น่าน 37 324.42 10.47 19,115 3,058 4,070

 อตุรดติถ์ 10 179.54 5.79 10,578 1,693 2,280

ิ โ 25 272 44 8 79 16 052 2 568 1 660 พษิณุโลก 25 272.44 8.79 16,052 2,568 1,660

 แพร่ 15 141.22 4.56 8,321 1,331 3,540

ั้ ิ้ 99 1 062 56 34 29 62 605 10 016 17 690

 สโุขทัย 12 144.94 4.68 8,539 1,366 6,140

 รวมทงัสนิ 99 1,062.56 34.29 62,605 10,016 17,690

การดําเนินงานของกรมทรัพยากรนํ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕8 (ในพื้นท่ี ยม-น่าน)           
พื้นท่ีประสบภัยแล้งซ้าํในรอบ 3 ปี (2555-2557) รวม 31 จังหวัดพนทประสบภยแลงซาในรอบ 3 ป (2555 2557) รวม 31 จงหวด

น่าน 32 186.43 6.01 10,984 1,757 1,844

 อตุรดติถ์ 16 105.05 3.39 6,189 990 1,039

 พษิณุโลก 11 95.05 3.07 5,600 896 940

 แพร่ 12 153.92 4.97 9,069 1,451 1,522

โ ั 11 157 66 5 09 9 289 1 486 1 559

 รวมท ัง้ส ิน้ 82 698.1066 22.53 41,131 6,580 6,904

 สโุขทัย 11 157.66 5.09 9,289 1,486 1,559


