
 

 

วาระการประชุม 

ศูนย์อ้านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม 

ครั งท่ี 1/2562 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสายชล ชั น 9 กรมทรัพยากรน ้า 

 

 

 

เลขานุการศูนย์อ้านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม 

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า 
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วาระการประชุม 

ศูนย์อ้านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม ครั งที่ 1/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสายชล ชั น 9 กรมทรัพยากรน ้า 

และระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) 
 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ: 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม: 

ศูนย์อ้ำนวยกำรติดตำมและแก้ไขปัญหำภำวะน้้ำแล้งและภำวะน้้ำท่วม ครั้ง
ท่ี 3/2561 

ระเบียบวาระที่ ๓ ผลการด้าเนินงานตามข้อสั่งการ: 

กำรประชุมศูนย์อ้ำนวยกำรติดตำมและแก้ไขปัญหำภำวะน้้ำแล้งและภำวะ
น้้ำท่วม คร้ังท่ี 3/2561 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ: 

- สภำพภูมิอำกำศ/ปริมำณฝน/ค่ำควำมชื้นในดิน/ปริมำณน้้ำในล้ำน้้ำ/
ปริมำณน้้ำในแหล่งน้้ำ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา: 

- ปฏิทินกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำฤดูฝน (1 พ.ค. – 31 ต.ค.) 
- ปฏิทินกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำฤดูแล้ง (1 พ.ย. – 30 เม.ย.) 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ: 
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วาระการประชุม 

ศูนย์อ้านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม  
ครั งที่ 1/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม: ศูนย์อ้ำนวยกำรติดตำมและแก้ไข
ปัญหำภำวะน้้ำแล้งและภำวะน้้ำท่วม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2561 
(เอกสารแนบ ๑) 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………  
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ระเบียบวาระที่ ๓ ผลการด้าเนินงานตามข้อสั่งการ: ศูนย์อ้ำนวยกำรติดตำมและ
แก้ไขปัญหำภำวะน้้ำแล้งและภำวะน้้ำท่วม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 
2561 

ล้าดับ ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด้าเนินงาน 
๑. ตรวจสอบข้อมูลแหล่งน้้ำและจัดท้ำแผนกำรจัดสรร

น้้ำฤดูแล้ง ปี 2561/2562 ส้ำหรับกิจกรรมกำร
ใช้น้้ำทุกภำคส่วน 

สทภ.1-11 ประสำนกับ สทภ.1-11 แล้ว
ทรำบว่ำมีพื้นแหล่งน้้ำจ้ำนวน
มำก จึงยัง ไม่ ได้ส้ำรวจและ
จ้ำเป็นต้องใช้เงินงบประมำณ 

๒. ตรวจสอบและดูพื้นที่ใกล้วิกฤติที่อ้ำเภอหนองบัว 
และไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

สทภ.2 สทภ.2 ได้ตรวจสอบแล้วเป็น
พื้นที่วิกฤติจริง 

3. ตรวจสอบผลกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวว่ำสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงพื้นที่หรือไม่ หำกมีข้อแตกกต่ำงโปรดแจ้ง 

สทภ.1-7, ๙ 
และ ๑๑ 

สทภ.1-11 ตรวจสอบแล้ว
พบว่ำ สทภ.3 มีควำมเห็น
เพิ่มเติมได้แก่ จ. หนองบัวล้ำภู 
(อ. โนนสัง) และ จ. อุดรธำนี 
(อ. กุมภวำปี และ โนนสะอำด) 

๔. เพิ่มเติมข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในเขตพื้นที่อ้ำเภอ
พระแสง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และเขตอ้ำเภอท่ำ
แซะ และหลังสวน จังหวัดชุมพร 

ศปว. แล้วเสร็จ 

๕. ส้ำรวจ และรวบรวมจ้ำนวนอุปกรณ์/เครื่องมือ ที่
ต้องจัดหำเพิ่มเติม 

สบจ. แล้วเสร็จ 

6. รำยงำนผลกำรให้ควำมช่วยเหลือในพื้นที่วิกฤติ ให้
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้้ำ และส้ำนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 

สทภ.1-11 แล้วเสร็จ 

๗. แจ้งส้ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ในด้ำนพื้นที่ เสี่ยงภัยแล้ง รำยละเอียด
งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลำกร และช่องทำง
กำรติดต่อประสำนงำน  

สทภ.1-11 แล้วเสร็จ 

๘. ออกแบบป้ำยประชำสัมพันธ์กำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนของของกรมทรัพยำกรน้้ ำ  ให้ เป็น
รูปแบบเดียวกัน 

สบจ. แล้วเสร็จ 
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ระเบียบวาระที่ ๓ ผลการด้าเนินงานตามข้อสั่งการ: ศูนย์อ้ำนวยกำรติดตำมและแก้ไข
ปัญหำภำวะน้้ำแล้งและภำวะน้้ำท่วม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2561 (ต่อ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ: สภำพภูมิอำกำศ/ปริมำณฝน/ค่ำควำมชื้นในดิน/
ปริมำณน้้ำในล้ำน้้ำ/ปริมำณน้้ำในแหล่งน้้ำ 

๔.1 สภาพภูมิอากาศ 

 (1) กำรคำคหมำยลักษณะอำกำศ (ระยะสั้น) 
  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง และภำคตะวันออก มีอุณหภูมิสูงขึ้น 
ท้ำให้อำกำศร้อนและควำมชื้นสะสม เกิดฝนและลมกรรโชกแรงบำงแห่ง ส่วนภำคเหนือ 
และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอำกำศเย็นและมีหมอกในตอนเช้ำ  
  ส้ำหรับภำคใต้มีลมแรงและฝนฟ้ำคะนองเพิ่มขึ้น บริเวณควำมกดอำกำศสูง
ก้ำลังค่อนข้ำงแรงแผ่ลงมำปกคลุมบริเวณตอนบนประเทศไทย ท้ำให้บริเวณดังกล่ำวมีฝน
และลมกระโชกแรง หลังจำกนั้นอุณหภูมิจะลดลง ส่วนภำคใต้มีฝนฟ้ำคะนองเพิ่มขึ้น 
คลื่นลมบริเวณอ่ำวไทยมีก้ำลังปำนกลำง ปริมำณฝนรวมของประเทศไทยตอนกลำงและ
ภำคใต้จะต่้ำกว่ำค่ำปกติ ยกเว้นภำคเหนือมีปริมำณฝนใกล้เคียงค่ำปกติ 
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 (2) กำรคำคหมำยลักษณะอำกำศ (ระยะยำว) 
  กำรคำดหมำยลักษณะอำกำศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2562  
  -  ฤดูร้อนของประเทศไทยปีน้ีคำดว่ำจะเริ่มประมำณปลำยเดือนกุมภำพันธ์
และจะสิ้นสุดประมำณกลำงเดือนพฤษภำคม โดยฤดูร้อนปีนี้คำดว่ำ อุณหภูมิบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนจะสูงกว่ำค่ำปกติและสูงกว่ำปีที่แล้ว ส่วนปริมำณฝนจะต่้ำกว่ำค่ำ
ปกติร้อยละ 10-30 เว้นแต่ในเดือนเมษำยนที่มีฝนใกล้เคียงปกติบริเวณภำคเหนือ  
  -  บริเวณภำคใต้ จะมีฝนต่้ำกว่ำค่ำปกติร้อยละ 10-20 เว้นแต่ในเดือน
เมษำยนที่มีฝนใกล้เคียงปกติบริเวณภำคใต้ฝั่งตะวันตก 
๔.๒ ปริมาณฝน 
 (1) สถำนกำรณ์ฝนปัจจุบัน 
  - ภำคเหนือ และภำคใต้ มีปริมำณฝนสะสมเดือน มกรำคม 62 มำกกว่ำค่ำปกต ิ
  - ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง และภำคตะวันออก มีปริมำณฝนสะสม
เดือนมกรำคม 62 น้อยกว่ำค่ำปกติ 

 (2) กำรคำดหมำยปริมำณฝนในเดือน กุมภำพันธ์ ถึง กรกฎำคม 2562 
  - ปี 2562 คำดว่ำสภำพฝนจะคล้ำยกับปี 2550 คือ ในช่วงต้นปีจะมีฝน
น้อยกว่ำค่ำปกติส่วนภำพรวมปริมำณฝนทั้งปีของประเทศไทยจะใกล้เคียงค่ำปกติ โดยมี
ปริมำณฝนสูงกว่ำค่ำปกติเล็กน้อย และมีพื้นที่ฝนน้อยกว่ำค่ำปกติกระจำยตำมภำค 

๔.๓ ค่าความชื นในดิน 
 (๑) ค่ำควำมชื้นในดินปัจจุบัน 
  - ค่ำควำมชื้นในดินทั้งประเทศมีค่ำน้อยลงเมื่อเทียบกับค่ำควำมชื้นในเดือน 
ในเดือนมกรำคม 62 เนื่องจำกปริมำณฝนลดลง และเริ่มเข้ำสู่ฤดูร้อน 

 (๒) ผลกำรเปรียบเทียบจังหวัดที่เสี่ยงต่อภำวะน้้ำแล้งกับค่ำควำมชื้นในดิน 
  จังหวัดที่ควรเฝ้ำระวังเนื่องจำกเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง และมีปริมำณควำมชื้น
ในดินน้อย ได้แก ่สุโขทัย ก้ำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธำนี ขอนแก่น มหำสำรคำม ชัยภูมิ 
ศรีสะเกษ อุตรดิตถ์ สุพรรณบุรี หนองบัวล้ำภู 
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๔.๔ ปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 (๑) ล้ำน้้ำภำยในประเทศ  
  - ภำคเหนือ มีปริมำณน้้ำอยู่ในเกณฑ์น้้ำน้อย แนวโน้มทรงตัว 
  -  ภำคกลำง มีปริมำณน้้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มทรงตัว 
  - ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมำณน้้ำอยู่ในเกณฑ์น้้ำน้อย แนวโน้มทรงตัว 
  -  ภำคตะวันออก มีปริมำณน้้ำอยู่ในเกณฑ์น้้ำน้อย แนวโน้มเพิ่มขึ้น 
  -  ภำคใต้ มีปริมำณน้้ำอยู่ในเกณฑ์น้้ำน้อย แนวโน้มลดลง 

 (๒) ล้ำน้้ำโขงสำยประธำน 
  - สถำนีตรวจวัดทั้ง 6 สถำนีในล้ำน้้ำโขง อยู่ในเกณฑ์ปกติ ต่้ำกว่ำระดับ
เตือนภัย 8 – 10 เมตร 
๔.๕ ปริมาณน ้าในแหล่งน ้า 
 (๑) แหล่งน้้ำขนำดใหญ่ (จ้ำนวน 37 แห่ง) มีปริมำณน้้ำ 25,848 ล้ำน ลบ.ม 
ร้อยละ 55  
 (๒) แหล่งน้้ำขนำดกลำง (จ้ำนวน 412 แห่ง) มีปริมำณน้้ำ 2,557 ล้ำน ลบ.ม 
ร้อยละ 54 
 (3) แหล่งน้้ำในพื้นที่เกษตรน้้ำฝน (จ้ำนวน 101,947 แห่ง) มีปริมำณน้้ำ 
7,943 ล้ำน ลบ.ม ร้อยละ 60 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา: 

 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ ได้ด้ำเนินกำรจัดส่งปฏิทินกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้้ำช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ให้กรมทรัพยำกรน้้ำถือปฏิบัติ ตำมหนังสือ  
นร 1403/3624 ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2561 (เอกสารแนบ 2) 

 ฝ่ำยเลขำนุกำรศูนย์อ้ำนวยกำรฯ ด้ำเนินกำรแยกกิจกรรมควำมรับผิดชอบภำยใต้
กรมทรัพยำกรน้้ำ ประกอบด้วย 

๕.๑ ปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าฤดูฝน (1 พ.ค. – 31 ต.ค.) เอกสารแนบ ๓ 

1) กำรเตรียมกำรและกำรสร้ำงกำรรับรู ้
(สัปดำห์ที่ 3 ของ มี.ค. ถึง สัปดำห์ที่ 4 ของ พ.ค.) 
1.1) กำรเตรียมควำมพร้อมดำ้นอุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งกอ่สรำ้ง * 
1.2) กำรเตรียมกำรด้ำนบริหำรจัดกำรน้้ำหลำกรำยจงัหวัด * 
1.3) เสนอคณะท้ำงำนอ้ำนวยกำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรน้ำ้ พิจำรณำให้

ควำมเห็นแผนบริหำรจดักำรน้้ำหลำก ** 
1.4) เสนอคณะอนุกรรมกำรวิเครำะห์ติดตำมสถำนกำรณ์และกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรน้้ำ มอบหมำยแนวทำงปฏิบัติ และหน่วยงำนรับผิดชอบ **** 
1.5) ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ให้กับประชำชน ** 

2) กำรวิเครำะห์ คำดกำรณ์ และติดตำมสถำนกำรณ ์
(สัปดำห์ที่ 1 ของ พ.ค. ถึง สัปดำห์ที่ 4 ของ ต.ค.) 
2.1) วิเครำะห์ คำดกำรณ์และติดตำมสภำพอำกำศ ฝน น้้ำท่ำ อ่ำงเก็บน้้ำขนำด

ใหญ่ อ่ำงเก็บน้้ำขนำดกลำง และแหล่งน้ำ้ธรรมชำติ * 
2.2) วิเครำะห์ ประเมินสถำนกำรณ์ คำดกำรณพ์ื้นที่ที่มีโอกำสเสีย่งเกิดอุทกภัย 

น้้ำหลำก-ดินถล่ม และติดตำม ประเมินกำรบรหิำรจัดกำรทรพัยำกรน้ำ้อยำ่ง
ต่อเนื่อง * 

2.3) เสนอคณะท้ำงำนอ้ำนวยกำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรน้ำ้ พิจำรณำให้
ควำมเห็นตอ่แผนปฏิบัติกำรเฉพำะพื้นที่ และหน่วยงำนปฏิบัติ ** 
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2.4) เสนอคณะอนุกรรมกำรวิเครำะห์ติดตำมสถำนกำรณ์และกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้้ำเพื่อพิจำรณำแผนปฏิบัติกำร (ตำมสถำนกำรณ์) ***** 

2.5) จัดท้ำกำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงกำรรับรู้ข่ำวสำรสู่ประชำชนอย่ำงต่อเนือ่ง ** 
3) กำรบริหำรจัดกำรน้้ำในภำวะวิกฤต 

(สัปดำห์ที่ 4 ของ ส.ค. ถึง สัปดำห์ที่ 4 ของ ต.ค.) 
3.1) กรณีคำดกำรณ์ว่ำจะเกดิปัญหำวิกฤตน้้ำ เสนอ กนช. จัดตั้งศูนย์บัญชำกำร

เฉพำะกิจก้ำกับดูแลบัญชำกำรเหตุกำรณ ์***** 
3.2) ก้ำหนดนโยบำย มำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำร (กำรปรับเกณฑ์ปฏิบัติกำร

อ่ำงเก็บน้้ำ กำรจัดจรำจรน้้ำ กำรใช้เครื่องผลักดันน้้ำ กำรใช้เครื่องสูบน้้ำ) ***** 
3.3) ด้ำเนินกำรตำมมำตรกำร ติดตำม วิเครำะห์ ประเมินสถำนกำรณ์กำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรน้้ำและรำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ ** 
3.4) จัดท้ำกำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงกำรรับรู้ข่ำวสำรสู่ประชำชน ** 

4) กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสดุฤดูกำล 
(สัปดำห์ที่ 3 ของ ต.ค. ถึง สัปดำห์ที่ 4 ของ พ.ย.) 
4.1) ประมวลผลสรุปกำรบรหิำรที่ผำ่นมำเสนอคณะท้ำงำนอำ้นวยกำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรน้้ำ พจิำรณำให้ควำมเห็น ** 
4.2) เสนอคณะอนุกรรมกำรวิเครำะห์ติดตำมสถำนกำรณ์และกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรน้้ำ **** 
4.3) สรุปน้ำเรยีนนำยกรัฐมนตรีต่อไป 
4.4) จัดท้ำสรุปบทเรยีน เพือ่ปรับปรุงแผนกำรเตรียมรับสถำนกำรณ์อุทกภยั 

รวมทั้งเสนอแผนงำนโครงกำรในกำรแก้ไขปัญหำอุทกภัย ** 

๕.๒ ปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าฤดูแล้ง (1 พ.ย. – 30 เม.ย.) เอกสารแนบ ๔ 

1) การเตรียมการและการสร้างการรับรู ้
(สัปดำห์ที่ 2 ของ ก.ย. ถึง สัปดำห์ที่ 2 ของ ต.ค.) 
1.1) รวบรวมข้อมูลด้ำน Supply และ Demand (ในเขตและนอกเขต

ชลประทำน) * 
1.2) กำรวิเครำะหส์มดุลน้ำ้รำยต้ำบล * 
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1.3) ประกำศแผนจัดสรรน้ำ้ พื้นที่เสีย่งภยั และมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือ ** 
2) การวิเคราะห์ ตดิตามและประเมินสถานการณพ์ื นที่เสี่ยงภัยแล้ง 

(สัปดำห์ที่ 4 ของ พ.ย. ถึง สัปดำห์ที่ 4 ของ เม.ย.) 
2.1) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงต่อเนื่องพร้อมสรุปผลกำร

บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและกำรให้ควำมช่วยเหลือในภำพรวมทุกสัปดำห์ ** 
2.2) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จดัส่งข้อมลูให้ GISTDA และ สทนช. เพือ่วิเครำะห์

และปรับปรุงแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ** 
2.3) เสนอคณะท้ำงำนอ้ำนวยกำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรน้ำ้ พิจำรณำให้

ควำมเห็น และปรับมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลอื ** 
2.4) เสนอคณะอนุกรรมกำรวิเครำะห์ติดตำมสถำนกำรณ์และกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรน้้ำเพื่อพิจำรณำ (ตำมสถำนกำรณ)์ **** 
2.5) จัดท้ำกำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงกำรรับรู้ข่ำวสำรสู่ประชำชนอย่ำงต่อเนือ่ง ** 

3) การบริหารจัดการน ้าในภาวะวิกฤต 

 (สัปดำห์ที่ 1 ของ ก.พ. ถึง สัปดำห์ที่ 4 ของ เม.ย.) 

 3.1) กรณีคำดกำรณ์ว่ำจะเกดิภำวะน้้ำแล้ง เสนอนำยกรัฐมนตรี ประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำก้ำหนดเขตภำวะน้้ำแล้ง ***** 

 3.2) กรณีคำดกำรณ์ว่ำจะเกดิภำวะน้้ำแล้งอย่ำงรุนแรง เสนอ กนช. จัดตั้งศนูย์
บัญชำกำรเฉพำะกิจก้ำกับดูแลบัญชำกำรเหตุกำรณ์ และประกำศเขตภำวะ
น้้ำแล้งอย่ำงรุนแรง ***** 

 3.3) ก้ำหนดนโยบำย มำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำร ***** 

 3.4) ด้ำเนินกำรตำมมำตรกำร ติดตำม วิเครำะห์ ประเมินสถำนกำรณ์กำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำและรำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนต่อผู้บังคยับัญชำ ** 

 3.5) เมือ่ภำวะน้ำ้แล้งหรือภำวะน้ำ้แล้งอย่ำงรุนแรงไดพ้้นไปแลว้ เสนอนำยกรัฐมนตรี
ประกำศยกเลิกเขตภำวะน้้ำแล้งหรอืภำวะน้้ำแลง้อยำ่งรุนแรง ***** 

 3.6) จัดท้ำกำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงกำรรับรู้ข่ำวสำรสู่ประชำชน ** 
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4) การประเมินผลเมือ่สิ นสุดฤดูกาล 

 (สัปดำห์ที่ 3 ของ เม.ย. ถึง สัปดำห์ที่ 1 ของ พ.ค.) 

 4.1) ประมวลผลสรุปกำรบรหิำรที่ผำ่นมำเสนอคณะท้ำงำนอำ้นวยกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำ พจิำรณำให้ควำมเห็น ** 

 4.2) เสนอคณะอนุกรรมกำรวิเครำะห์ติดตำมสถำนกำรณ์และกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้้ำ **** 

 4.3) สรุปน้ำเรยีนนำยกรัฐมนตรีต่อไป 

หมายเหต:ุ 

 *  หมำยถึง กรมทรัพยำกรน้ำ้เป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบ 

 ** หมำยถึง ทุกหน่วยงำนเป็นผู้รับผดิชอบ 

 *** หมำยถึง กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้มเป็นผู้รับผิดชอบ 

 **** หมำยถึง คณะท้ำงำนอ้ำนวยกำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรน้้ำ ที่กรม
ทรัพยำกรน้้ำเป็นหนึ่งในองค์ประกอบเป็นผู้รับผิดชอบ 

 ***** หมำยถึง คณะอนุกรรมกำรวิเครำะห์ติดตำมสถำนกำรณ์และกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ทีก่รมทรัพยำกรน้ำ้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ
เป็นผู้รับผิดชอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 



13 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 



ห้องประชมุสายชล กรมทรัพยากรน ้า: 21 กุมภาพันธ์ 2562 

ศูนย์อ้านวยการติดตามและแก้ไขปญัหาภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม 
กรมทรัพยากรน ้า 

ศูนย์อ้านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม 
ครั งที่ 1/2562  
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วาระการประชุม:  
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ: 
ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม: (ศูนย์อ้ำนวยกำรติดตำมและแก้ไขปัญหำภำวะน ้ำแล้ง 
       และภำวะน ้ำท่วม ครั งที่ 3/2561) 
ระเบียบวาระที่ 3   ผลการด้าเนินงานตามข้อสั่งการ: (กำรประชุมศูนย์อ้ำนวยกำรติดตำมและแก้ไขปัญหำ 
       ภำวะน ้ำแล้งและภำวะน ้ำท่วม ครั งที่ 3/2561) 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพ่ือทราบ: (สภำพภูมิอำกำศ/ปริมำณฝน/ค่ำควำมชื นในดิน/ปริมำณน ้ำในล้ำน ้ำ/ 
       ปริมำณน ้ำในแหล่งน ้ำ) 
ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อพิจารณา: 

- ปฏิทินกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำฤดูฝน (1 พ.ค. – 31 ต.ค.) 
- ปฏิทินกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำฤดูแล้ง (1 พ.ย. – 30 เม.ย.) 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอืน่ๆ: 
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ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2: เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ศูนย์อ้านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม 

ครั งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 (เอกสารแนบ 1) 
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ระเบียบวาระที่ 3: ผลการด้าเนินงานตามข้อสั่งการ 
ศูนย์อ้านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม ครั งที่ 3/2561 
ล้าดับ ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด้าเนินงาน 

1. ตรวจสอบข้อมูลแหล่งน ้าและจัดท้าแผนการจัดสรรน ้าฤดูแล้ง ปี 

2561/2562 ส้าหรับกิจกรรมการใช้น ้าทุกภาคส่วน 

สทภ.1-11 ประสานกับ สทภ.1-11 แล้วทราบว่ามี

พื นแหล่งน ้ าจ้านวนมาก จึงยังไม่ ได้
ส้ารวจและจ้าเป็นต้องใช้เงินงบประมาณ 

2. ตรวจสอบและดูพื นที่ใกล้วิกฤติที่อ้าเภอหนองบัว และไพศาลี จังหวัด

นครสวรรค์ 

สทภ.2 สทภ.2 ได้ตรวจสอบแล้วเป็นพื นที่วิกฤติ

จริง 

3. ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ดังกล่าวว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงพื นที่หรือไม่ 

หากมีข้อแตกกต่างโปรดแจ้ง 

สทภ.1-7, 9 และ 11 สทภ.1-11 ตรวจสอบแล้วพบว่า สทภ.3 
มี ค ว า ม เ ห็ น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ แ ก่  
จ. หนองบัวล้าภู  (อ .  โนนสัง )  และ  
จ. อุดรธานี (อ. กุมภวาปี และ โนน
สะอาด) 

4. เพิ่มเติมข้อมูลพื นที่เสี่ยงอุทกภัยในเขตพื นที่อ้าเภอพระแสง จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี และเขตอ้าเภอท่าแซะ และหลังสวน จังหวัดชุมพร 

ศปว. แล้วเสร็จ 
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ล้าดับ ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด้าเนินงาน 

5. ส้ารวจ และรวบรวมจ้านวนอุปกรณ์/เครื่องมือ ที่ต้องจัดหา

เพ่ิมเติม 

สบจ. แล้วเสร็จ 

6. รายงานผลการให้ความช่วยเหลือในพื นที่วิกฤติ ให้ศูนย์ป้องกัน

วิกฤติน ้า และส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สทภ.1-11 แล้วเสร็จ 

7. แจ้งส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ใน

ด้านพื นที่เสี่ยงภัยแล้ง รายละเอยีดงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ 

บุคลากร และช่องทางการติดต่อประสานงาน  

สทภ.1-11 แล้วเสร็จ 

8. ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือประชาชน

ของของกรมทรัพยากรน ้า ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 

สบจ. แล้วเสร็จ 

ศูนย์อ้านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม ครั งที่ 3/2561 

ระเบียบวาระที่ 3: ผลการด้าเนินงานตามข้อสั่งการ 
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ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ (คาดหมายลักษณะอากาศ) 

สถานการณ์ฝน
ปัจจุบัน: 

ปริมาณฝนปี 61 
และ ม.ค. 62 

เปรียบเทียบกับ
ค่าปกติ  

สูง-ต่้า กว่าค่าปกติ  ปริมาณฝนปี 2561 
ภาค 

 

เปรียบเทียบกับค่าปกติ 

2561 ม.ค.62 

เหนือ 
+ 4% 

43.4 มม. 
+ 511% 
23.5 มม. 

อีสาน 
- 2% 

-23.2 มม. 
- 100% 
-4.8 มม. 

กลาง 
+ 8% 

105.2 มม. 
-75% 

-5.0 มม. 

ตะวันออก 
+ 2% 

38.2 มม. 
-61% 

-9.9 มม. 

ใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

+ 13% 
222.3 มม. 

+ 189% 
113.0 มม. 

ใต้ฝั่ง
ตะวันตก 

+ 6% 
160.2 มม. 

+ 178% 
46.9 มม. 

ทั งประเทศ 
+ 5% 

73.2 มม. 
+ 149% 
25.4 มม. 
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ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ (คาดหมายลักษณะอากาศ) 
ภาค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ป2ี561 ม.ค.62

ปริมาณฝน (มม.) 11.3 16.8 27.4 99.3 212.2 167.5 234.6 197.1 146.8 125.9 21.3 14.1 1274.3 28.1

เหนือ ผลต่างจากค่าปกติ (มม.) 6.7 6.4 -0.7 28.0 34.4 11.3 58.6 -25.9 -71.5 1.8 -11.6 5.9 43.4 23.5

ผลต่างจากค่าปกติ (%) 146 62 -3 39 19 7 33 -12 -33 2 -35 72 4 511

ปริมาณฝน (มม.) 5.1 20.2 46.9 119.6 203.2 205.5 308.0 199.7 196.8 52.1 15.2 9.0 1381.3 0.0

ตะวันออกเฉยีงเหนือ ผลต่างจากค่าปกติ (มม.) 0.3 1.7 2.2 33.3 16.1 2.1 96.6 -66.5 -45.2 -65.0 -4.3 5.5 -23.2 -4.8 

ผลต่างจากค่าปกติ (%) 6 9 5 39 9 1 46 -25 -19 -56 -22 157 -2 -100 

ปริมาณฝน (มม.) 43.7 40.6 41.0 157.2 157.8 133.4 177.5 213.1 194.1 154.1 22.7 45.2 1380.4 1.7

กลาง ผลต่างจากค่าปกติ (มม.) 37.0 28.3 5.0 77.7 -14.3 -11.8 22.0 32.0 -63.2 -33.0 -14.5 40.0 105.2 -5.0 

ผลต่างจากค่าปกติ (%) 552 230 14 98 -8 -8 14 18 -25 -18 -39 769 8 -75 

ปริมาณฝน (มม.) 69.2 46.7 102.0 194.2 128.8 221.3 264.6 256.6 361.3 215.6 46.1 20.0 1926.4 6.2

ตะวันออก ผลต่างจากค่าปกติ (มม.) 53.1 17.6 39.9 95.3 -95.1 -40.2 -12.9 -45.9 31.2 -9.5 -7.2 11.9 38.2 -9.9 

ผลต่างจากค่าปกติ (%) 330 61 64 96 -43 -15 -5 -15 10 -4 -14 147 2 -61 

ปริมาณฝน (มม.) 130.6 43.6 51.3 139.7 142.1 124.0 123.0 97.0 124.9 300.2 329.5 353.3 1959.2 172.7

ใตฝ่ั้งตะวันออก ผลต่างจากค่าปกติ (มม.) 70.9 9.1 -17.1 64.3 -1.6 11.0 4.1 -27.1 -24.9 44.9 -27.7 116.4 222.3 113.0

ผลต่างจากค่าปกติ (%) 119 26 -25 85 -1 10 3 -22 -17 18 -8 49 13 189

ปริมาณฝน (มม.) 165.0 29.6 72.5 152.0 332.3 391.5 421.4 378.5 348.7 305.0 149.4 133.6 2879.5 73.3

ใตฝ่ั้งตะวันตก ผลต่างจากค่าปกติ (มม.) 138.6 2.1 -16.3 -8.6 22.2 79.1 84.9 -20.0 -75.0 -61.5 -43.9 58.6 160.2 46.9

ผลต่างจากค่าปกติ (%) 525 8 -18 -5 7 25 25 -5 -18 -17 -23 78 6 178

ปริมาณฝน (มม.) 54.7 29.7 51.6 134.7 193.5 194.7 249.8 210.1 209.2 169.1 83.1 80.7 1660.9 42.4

ทั้งประเทศ ผลต่างจากค่าปกติ (มม.) 37.7 9.3 2.2 46.0 0.2 6.0 47.2 -30.8 -43.7 -18.1 -15.3 32.5 73.2 25.4

ผลต่างจากค่าปกติ (%) 222 46 5 52 0 3 23 -13 -17 -10 -16 67 5 149

ปริมาณฝนรายเดือน
ของประเทศไทย  

พ.ศ. 61 และ ม.ค. 62  
เปรียบเทียบกับค่าปกต ิ

(พ.ศ.2524 -2553) 
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ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ (คาดหมายลักษณะอากาศ) 

การคาดหมายลักษณะอากาศ 
ช่วงฤดูร้อน (ก.พ. – พ.ค. 62) 

อุณหภูมิผิวน ้าทะเลบริเวณตอนกลางและด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซฟิิกเขตศูนย์สูตร มีค่าแตกตา่งจาก
ค่าปกติประมาณ 0.2 – 0.4  องศาเซลเซียส  
ลมระดับที่ 850 hPa ลมที่พัดปกคลุมด้านตะวันออกของมหาสมุทรฯ มีค่าใกล้เคียงปกติ  
และที่ระดับ 200 hPa ลมที่พัดปกคลมุด้านตะวันออกของมหาสมุทรฯเป็นลมตะวันตกที่ผิดปกติ 
ปริมาณเมฆที่ปกคลุม เพิ่มมากขึ นบริเวณด้านตะวันตกของมหาสมุทรแฟซิฟิก 

ตัวแปรสา้คัญทางอุตุนิยมวิทยา ผลกระทบกับประเทศไทย 

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยสูงกว่าค่าปกติ 

ปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะต่้า
กว่าค่าปกติร้อยละ 10-30  

อุณหภูมิผิวน ้าทะเลที่แตกต่างจากค่าปกติบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนแถบศูนย์สูตร บริเวณ NINO 3.4 

ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 

-0.66 -0.86 -0.76 -0.22 0.10 0.29 0.44 0.38 0.57 0.90 1.15 1.08 0.60 

สถานการณ์ปัจจุบัน Weak El Nino 

อุณหภูมิผิวน ้าทะเลทีต่า่งจากค่าปกติ  
(อย่างน้อย 5 เดือน ต่อเนื่องกัน) 

(-2.5) - (-1.51)  (-1.5) - (-0.51) (-0.5) - 0.5 0.51 - 1.5 1.51 - 2.5 

ชนิดปรากฏการณ ์ La Nina Weak La Nina Neutral Weak El Nino El Nino 

ที่มำ: 
http://iridl.ldeo.columbia.edu/docfind/facetedbrowser.html?tax
a=iridl%3AMaproom_Search&itemClass=iridl%3Adataset&sem=ir
idl%3Aenso 
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ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ (คาดหมายลักษณะอากาศ) 
การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 

ฤดูร้อนของประเทศไทยปีนี คำดว่ำจะเริ่มประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ ์
และจะสิ นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม    

โดยฤดูร้อนปีนี คาดว่า อณุหภูมิบริเวณประเทศไทยตอนบนจะสูงกว่าค่าปกติและสูงกว่าปีที่แลว้ 
ส่วนปริมาณฝนจะต่้ากว่าค่าปกติร้อยละ 10-30 เว้นแต่ในเดือนเมษายนที่มีฝนใกล้เคียงปกติ

บริเวณภาคเหนือ 

บริเวณภาคใต้ จะมีฝนต่้ากว่าค่าปกติร้อยละ 10-20 เว้นแต่ในเดือนเมษายนที่มีฝนใกล้เคียง
ปกติบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
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ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ (คาดหมายลักษณะอากาศ) 
บริเวณจังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศร้อนจัด 

ฤดูร้อนปีนี ช่วงที่มีโอกาสที่จะเกิดอากาศร้อนจัดคือในช่วงตั งแต่กลางมีนาคม-ปลายเมษายน 

อากาศร้อนจัด ( อณุหภูมิสูงสุด     40.0ซ.) 

สทภ. จังหวัด 

1 แม่ฮ่องสอน เชียงใหม ่ล้าพูน ล้าปาง ตาก ก้าแพงเพชร                                              6 จังหวัด 

2 ชัยนาท นครสวรรค์ ปทุมธานี พระนครศรีอยธุยา เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุร ีสิงห์บุรี           10 จังหวัด 
อ่างทอง อุทัยธาน ี

3 เลย หนองบัวล้าภ ูอุดรธานี                                                                               3 จังหวัด 

4 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด                                                      5 จังหวัด 

5 นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์                                                                 4 จังหวัด 

6 ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว                                                             4 จังหวัด 

7 กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี                                                                           3 จังหวัด 

9 น่าน พิจิตร พิษณโุลก แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์                                                          6 จังหวัด 

11 มุกดาหาร ยโสธร อ้านาจเจริญ อุบลราชธานี                                                          4 จังหวัด 

ทั งหมด 45 จังหวัด  
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ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ (คาดหมายลักษณะอากาศ) 
ภาค ก.พ. 2562 มี.ค. 2562 เม.ย. 2562 พ.ค. 2562 มิ.ย. 2562 ก.ค. 2562 

เหนือ 
ต่้ากว่าค่าปกติ  

30% 
ต่้ากว่าค่าปกติ  

10% 
ใกล้เคียง 
ค่าปกติ  

ต่้ากว่าค่า
ปกติ  
10% 

มากกว่า 
ค่าปกติ  
10% 

ใกล้เคียง 
ค่าปกติ  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ต่้ากว่าค่าปกติ  

10% 
ต่้ากว่าค่าปกติ  

10% 
ต่้ากว่าค่าปกติ  

10% 

ต่้ากว่าค่า
ปกติ  
10% 

ต่้ากว่าค่าปกติ  
10% 

ใกล้เคียง 
ค่าปกติ  

กลาง 
ต่้ากว่าค่าปกติ  

20% 
ต่้ากว่าค่าปกติ  

10% 
ต่้ากว่าค่าปกติ  

10% 

ต่้ากว่าค่า
ปกติ  
10% 

มากกว่า 
ค่าปกติ  
10% 

ต่้ากว่าค่า
ปกติ  
10% 

ตะวันออก 
ต่้ากว่าค่าปกติ  

20% 
ต่้ากว่าค่าปกติ  

10% 
ต่้ากว่าค่าปกติ  

10% 

ต่้ากว่าค่า
ปกติ  
10% 

ต่้ากว่าค่าปกติ  
10% 

ต่้ากว่าค่า
ปกติ  
10% 

ใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) 
ต่้ากว่าค่าปกติ  

20% 
ต่้ากว่าค่าปกติ  

10% 
ต่้ากว่าค่าปกติ  

10% 

ต่้ากว่าค่า
ปกติ  
10% 

ต่้ากว่าค่าปกติ  
10% 

ต่้ากว่าค่า
ปกติ  
10% 

ใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) 
ต่้ากว่าค่าปกติ  

20% 
ต่้ากว่าค่าปกติ  

10% 
ใกล้เคียง 
ค่าปกติ  

ต่้ากว่าค่า
ปกติ  
10% 

ต่้ากว่าค่าปกติ  
10% 

ต่้ากว่าค่า
ปกติ  
10% 

กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

ใกล้เคียง 
ค่าปกติ  

ต่้ากว่าค่าปกติ  
10% 

ต่้ากว่าค่าปกติ  
10% 

ต่้ากว่าค่า
ปกติ  
10% 

มากกว่า 
ค่าปกติ  
10% 

ต่้ากว่าค่า
ปกติ  
10% 

การคาดหมายปริมาณฝนใน  
ก.พ. – ก.ค. 62  

เปรียบเทียบกับค่าปกติ 
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ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ (คาดหมายลักษณะอากาศ) 



Page 14 

ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ (คาดหมายลักษณะอากาศ) 

 ปี 2562 คาดว่าสภาพฝน
จะคล้ายกับปี 2550 คือ 
ในช่วงต้นปีจะมีฝนน้อย
ก ว่ า ค่ า ป ก ติ 
ส่วนภาพรวมปริมาณฝน
ทั งปีของประเทศไทยจะ
ใกล้เคียงค่าปกติ โดยมี
ปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ
เล็กน้อย และมีพื นที่ฝน
น้อยกว่าค่าปกติกระจาย
ตามภาค 
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ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ (ปริมาณน ้าในแห่งน ้าขนาดใหญ)่ 
หมายเหตุ : * เขื่อนที่อยู่ในการดูแลของการไฟฟ้า 

(25,848 ล้าน ลบ.ม., 55%) ต่้ากว่า 30 %  
รวม 3 แห่ง 

ตั งแต่ 30-60 %  
รวม 16 แห่ง  อ่างฯ ที่เกิน UPPER RULE CURVE  

ภาค ความจุ ความจุ ความจุน า้ ระบาย

อ่างเก็บน า้เขื่อน ที่ ที่ วนันี้ วนันี้

รนส. รนก. ใช้การ ปริมาตร % ปริมาตร % ปริมาตรใช้การ % %
(ล้าน ม.3) (ล้าน ม.3) (ล้าน ม.3) (ล้าน ม.3) (ลา้น ม.3) (ล้าน ม.3) รนก. (ล้าน ม.3) รนก. (ล้าน ม.3) รนก. ใช้การ (ล้าน ม.3) (ล้าน ม.3)

  ภูมิพล* 13,462 13,462 9,662 10,556 9,023 9,516 71 8,037 60 4,237 31 44 0.35 21.00

  แม่กวงอุดมธารา 295 263 249 130 147 107 41 127 48 113 43 45 0.14 0.93

  แควน้อยบ ารุงแดน 1,080 939 896 826 650 642 68 494 53 451 48 50 0.62 3.02

  แม่มอก 110 110 94 96 46 63 57 43 39 27 25 29 0.00 0.00

  ห้วยหลวง 136 136 129 110 59 87 64 47 35 40 30 31 0.56 0.16

  น า้อูน 780 520 475 463 399 365 70 313 60 268 52 56 0.00 1.72

  จุฬาภรณ์* 181 164 127 156 122 142 87 90 55 53 33 42 0.00 0.60

  อุบลรัตน์* 4,640 2,431 1,850 2,115 772 1,632 67 704 29 123 5 7 0.00 0.52

  ล าปาว 2,450 1,980 1,880 1,706 1,143 1,409 71 874 44 774 39 41 0.89 4.69

  ล าพระเพลิง 242 155 154 137 75 131 84 68 44 66 43 43 0.05 0.86

  มูลบน 350 141 134 109 69 100 71 62 44 55 39 41 0.00 0.25

  ล าแชะ 325 275 268 199 163 173 63 145 53 138 50 51 0.00 0.39

  ล านางรอง 197 121 118 77 39 72 60 38 31 35 29 29 0.03 0.00

  สิรินธร* 1,966 1,966 1,135 1,555 1,206 1,351 69 1,014 52 183 9 16 0.00 0.64

  ป่าสักชลสิทธ์ิ 960 960 957 770 555 603 63 404 42 401 42 42 0.00 2.17

  ทบัเสลา 190 160 143 138 42 95 59 40 25 23 15 16 0.00 0.08

  กระเสียว 390 299 259 289 72 282 94 68 23 28 9 11 0.00 0.04

  ขุนด่านปราการชล 225 224 219 196 177 151 67 119 53 115 51 52 0.03 1.76

  คลองสียัด 450 420 390 272 310 215 51 222 53 192 46 49 0.00 1.40

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลาง

ตะวนัออก

ไหลลง

1 ม.ค.2561 1 ม.ค.2562

ณ วนันี้
ปี2561 ปี2562

(17 ก.พ. 2562) 
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ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ (ปริมาณน ้าในแห่งน ้าขนาดกลาง) 

สรุปปริมาณน ้าไหลลงและ
ระบายอ่างฯ ขนาดใหญ่

และขนาดกลาง 
<=30% 

31% - 60% 

ภาค <=30 % >30 - 60 % >60-100% >100 %

เหนอื 5 23 44 3

ตอน. 53 116 49 0

ตะวนัออก 4 8 39 0

กลาง 5 9 8 0

ตะวนัตก 0 2 5 0

ใต้ 1 3 35 0

รวม 68 161 180 3

สรปุอ่างขนาดกลางทีม่ีปรมิาตรในช่วง <=30 %, >30 - 60 % ,>60-100% และ >100 %

รวมท ัง้หมด 412 แหง่

ไหลลง ระบาย ไหลลง ระบาย ไหลลง ระบาย
เหนือ 5.46 50.65 0.76 1.80 6.22 52.45
ตอน. 1.58 10.76 3.38 5.40 4.96 16.16
กลาง 0.00 2.29 0.39 0.93 0.39 3.22

ตะวันตก 8.09 36.08 0.00 0.04 8.09 36.12
ตะวันออก 0.46 5.55 0.33 2.97 0.79 8.52

ใต้ 4.91 14.46 1.18 1.50 6.09 15.96
รวม 20.51 119.78 6.03 12.64 26.54 132.42

ภาค
ขนาดกลางขนาดใหญ่ รวม

(2,557 ล้าน ลบ.ม., 54%) 

(17 ก.พ. 2562) 
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ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ (ปริมาณน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาต)ิ 
ความจุรวมแหล่งน ้าธรรมชาต ิ

แหล่งน ้าสาธารณะ 72,989 แห่ง ความจุรวม 11,463 ล้าน ลบ.ม. 
แหล่งน ้าเอกชน 26,688 แห่ง ความจุรวม 1,102 ล้าน ลบ.ม. 

แหล่งน ้าอื่นๆ 2,270 แห่ง ความจุรวม 659 ล้าน ลบ.ม. 

ทั งหมด 101,947 แห่ง  
ความจุรวม 13,224 ล้าน ลบ.ม. 

ปริมาณน ้า ก.พ. 62 
7,943 ล้าน ลบ.ม. 

ปริมาณน ้า พ.ย. 61 
8,818 ล้าน ลบ.ม. 
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ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ (ปริมาณน ้าในแหล่งน ้า) 

แหล่งน ้า จ้านวน ปริมาณน ้า (MCM) ร้อยละ 

อ่างฯ ขนาดใหญ่  35 25,848 55 

อ่างฯ ขนาดกลาง 412 2,557 54 

แห่งน ้าธรรมชาติ 101,947 7,943 60 

รวม 102,394 36,348 



Page 19 

ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ (สถานการณ์น ้าในล้าน ้า) 

ข้อมูลโทรมาตรกรมทรัพยากรน ้า 

ภาค สถานะ แนวโน้ม 

เหนือ น ้ำน้อย ทรงตัว 

กลาง ปกต ิ ทรงตัว 

ตะวันออกเฉียงเหนือ น ้ำน้อย ทรงตัว 

ตะวันออก น ้ำน้อย เพิ่มขึ น 

ใต ้ น ้ำน้อย ลดลง 
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ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ (สถานการณ์น ้าในล้าน ้าโขง) 

เขื่อนจิ่งหง (N/A) 

เชียงแสน 

Rainfall 
[mm] 

Flood 
level [m] 

Alarm level 
[m] 

18-Feb ต่้ากว่าระดับเตอืนภัย 
0.0 12.8 11.50 3.81 7.68 

หลวงพระบาง 

เชียงคาน 

Rainfall 
[mm] 

Flood 
level [m] 

Alarm 
level [m] 

18-Feb 
 

ต่้ากว่าระดับเตอืนภัย 

0.0 16.00 14.50 4.96 9.54 

Rainfall 
[mm] 

Flood level 
[m] 

Alarm level 
[m] 

18-Feb ต่้ากว่าระดับเตอืนภยั 
0.0 18.00 17.50 8.92 8.58 

Mekong River Commission   
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ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ (สถานการณ์น ้าในล้าน ้าโขง) 

หนองคาย 
Rainfall 
[mm] 

Flood 
level [m] 

Alarm 
level [m] 

18-Feb 
 

ต่้ากว่าระดับเตอืนภัย 

0.0 12.20 11.40 1.66 9.74 

นครพนม 
Rainfall 
[mm] 

Flood 
level [m] 

Alarm 
level [m] 

18-Feb 
 

ต่้ากว่าระดับเตอืนภัย 

0.0 12.00 11.50 1.79 9.71 

มุกดาหาร 
Rainfall 
[mm] 

Flood 
level [m] 

Alarm 
level [m] 

18-Feb 
 

ต่้ากว่าระดับเตอืนภยั 

0.0 12.50 12.00 2.15 9.85 

โขงเจียม 
Rainfall 
[mm] 

Flood 
level [m] 

Alarm 
level [m] 

18-Feb 
 

ต่้ากว่าระดับเตอืนภยั 

1.0 14.50 13.50 2.56 10.94 
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ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ (ค่าความชื นในดิน) 
Average Soil Moisture Content (19 ม.ค. 62) Average Soil Moisture Content (19 ก.พ. 62) 
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ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ (ค่าความชื นในดิน) ต่อ 

จังหวัดที่ควรเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นพื นที่
เสี่ยงภัยแล้ง 
และมีปริมาณความชื นในดินน้อย ได้แก ่
- สุโขทัย ก้าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี 

ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ ศรีสะเกษ 
- อุตรดิตถ์ สุพรรณบุรี หนองบัวล้าภ ู
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ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ (ค่าความชื นในดิน) ต่อ 
พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง/จังหวัดอากาศร้อนจัด/ปริมาณความชื นในดิน 0 - 20 

สทภ. จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล 
1 ก้าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุร ี สลกบาตร 

คลองขลุง คลองสมบูรณ์ 
ท่าพุทรา 
ท่ามะเขือ 
แม่ลาด 
วังแขม 
วังไทร 
วังบัว 
วังยาง 

2 นครสวรรค์ โกรกพระ เนินกว้าว 
ชุมตาบง ชุมตาบง 

ปางสวรรค์ 
บรรพตพสิัย ตาขีด 

บางแก้ว 
แม่วงก ์ เขาชนกัน 

วังซ่าน 
ลาดยาว มาบแก 

ลาดยาว 
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ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ (ค่าความชื นในดิน) ต่อ 
พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง/จังหวัดอากาศร้อนจัด/ปริมาณความชื นในดิน 0 - 20 

สทภ. จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล 
2 นครสวรรค์ ลาดยาว ศาลเจ้าไก่ต่อ 

อุทัยธาน ี สว่างอารมณ์ ไผ่เขียว 
หนองหลวง 

9 สุโขทัย ศรีส้าโรง นาขุนไกร 
บ้านซ่าน 
บ้านไร่ 
ราวต้นจันทน ์

พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง/จังหวัดอากาศร้อนจัด/ปริมาณความชื นในดิน 20 - 40 
1 ก้าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุร ี สลกบาตร 

คลองขลุง ท่ามะเขือ 
วังแขม 
วังบัว 
วังยาง 

2 นครสวรรค์ โกรกพระ เนินกว้าว 
ชุมแสง ไผ่สิงห ์

หนองกระเจา 
ท่าตะโก วังใหญ่ 
บรรพตพสิัย ตาขีด 



พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง/จังหวัดอากาศร้อนจัด/ปริมาณความชื นในดนิ 20 - 40 
สทภ. จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล 

2 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย บางแก้ว 
เมืองนครสวรรค์ หนองกรด 
แม่วงก์ วังซ่าน 
ลาดยาว เนินขี เหล็ก 

บ้านไร ่
มาบแก 
ลาดยาว 
วังม้า 
ศาลเจ้าไก่ต่อ 
สร้อยละคร 
สระแก้ว 
หนองนมวัว 

อุทัยธาน ี สว่างอารมณ์ ไผ่เขียว 
หนองหลวง 

7 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ 
9 สุโขทัย เมืองสุโขทัย บ้านกล้วย 

วังทองแดง 
ศรีส้าโรง เกาะตาเลี ยง 

นาขุนไกร 

ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ (ค่าความชื นในดิน) ต่อ 



พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง/จังหวัดอากาศร้อนจัด/ปริมาณความชื นในดนิ 20 - 40 
สทภ. จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล 

9 สุโขทัย ศรีส้าโรง บ้านซ่าน 
บ้านนา 
บ้านไร ่
ราวต้นจันทร ์
วังใหญ่ 
วัดเกาะ 

อุตรดิตถ์ ตรอน น ้าอ่าง 
บ้านแก่ง 

พิชัย คอรุม 
ท่ามะเฟือง 
ท่าสัก 
นายาง 
นาอนิ 
ในเมือง 
บ้านโคน 
บ้านดารา 
บ้านหม้อ 
พญาแมน 
ไร่อ้อย 

ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ (ค่าความชื นในดิน) ต่อ 



พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง/จังหวัดอากาศร้อนจัด/ปริมาณความชื นในดิน 0 - 20 
สทภ. จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล 

4 ขอนแก่น โคกโพธิไ์ชย บ้านโคก 
ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ บุ่งคล้า 

หนองนาแซง 
มหาสารคาม กันทรวิชัย ขามเรียง 

เขวาใหญ่ 
ท่าขอนยาง 
มะค่า 

เมืองมหาสารคาม เกิ ง 
5 ศรีสะเกษ ขุนหาญ บักดอง 

พราน 
พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง/จังหวัดอากาศร้อนจัด/ปริมาณความชื นในดิน 20 - 40 

3 หนองบัวล้าภ ู โนนสัง โคกม่วง 
ศรีบุญเรือง ทรายทอง 

4 ขอนแก่น โคกโพธิไ์ชย บ้านโคก 
หนองนาค้า ขนวน 

ชัยภูมิ จัตุรัส ละหาน 
บ้านเขว้า ลุ่มล้าช ี
เมืองชัยภูมิ บุ่งคล้า 

ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ (ค่าความชื นในดิน) ต่อ 



พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง/จังหวัดอากาศร้อนจัด/ปริมาณความชื นในดิน 20 - 40 
สทภ. จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล 

4 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ หนองนาแซง 
มหาสารคาม กันทรวิชัย ขามเฒ่าพัฒนา 

ขามเรียง 
เขวาใหญ่ 
ท่าขอนยาง 
มะค่า 

เมืองมหาสารคาม เกิ ง 
5 ศรีสะเกษ ขุนหาญ บักดอง 

พราน 
พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง/อากาศร้อนจัด 

3 หนองบัวล้าภ ู โนนสัง โคกม่วง 
ศรีบุญเรือง ทรายทอง 

4 ขอนแก่น หนองนาค้า ขนวน 
5 ศรีสะเกษ ขุนหาญ บักดอง 

ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ (ค่าความชื นในดิน) ต่อ 
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ระเบียบวาระที่ 5: เรื่องเพื่อพิจารณา 

1) ปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าฤดูฝน (1 พ.ค. – 31 ต.ค.) เอกสารแนบ 3 
2) ปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าฤดูแล้ง (1 พ.ย. – 30 เม.ย.) เอกสารแนบ 4 

สทนช. ส่งปฏิทินการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้าชว่งฤดูฝนและฤดูแล้ง  
ให้กรมทรัพยากรน ้าถือปฏิบัติ ตามหนังสือ นร 1403/3624 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 61 (เอกสารแนบ 2) 
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(1) ปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าช่วงฤดฝูน (1 พ.ค. - 31 ต.ค.): 

1) การเตรียมการและการสร้างการรับรู ้ (สัปดาห์ที่ 3 ของ มี.ค. ถึง สัปดาห์ที่ 4 ของ พ.ค.) 
1.1) การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
สิ่งก่อสร้าง 

กรมทรัพยากรน ้า  

1.2) การเตรียมการด้านบริหารจัดการน ้าหลากรายจังหวัด กรมทรัพยากรน ้า  

1.3) เสนอคณะท้างานอ้านวยการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
พิจารณาให้ความเห็นแผนบริหารจัดการน ้าหลาก 

ทุกหน่วยงาน 

1.4) เสนอคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และ
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า มอบหมายแนวทางปฏิบัติ 
และหน่วยงานรับผิดชอบ 

คณะท้างานอ้านวยการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

1.5) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ทุกหน่วยงาน 

เอกสารแนบ 3 
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(1) ปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าช่วงฤดฝูน (1 พ.ค. - 31 ต.ค.): ต่อ 

2) การวิเคราะห์ คาดการณ์ และติดตามสถานการณ ์ (สัปดาห์ที่ 1 ของ พ.ค. ถึง สัปดาห์ที่ 4 ของ ต.ค.) 
2.1) วิเคราะห์ คาดการณ์และติดตามสภาพอากาศ ฝน น ้าท่า อ่างเก็บ
น ้าขนาดใหญ่ อ่างเก็บน ้าขนาดกลาง และแหล่งน ้าธรรมชาติ 

กรมทรัพยากรน ้า 

2.2) วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ คาดการณ์พื นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงเกิด
อุทกภัย น ้าหลาก-ดินถล่ม และติดตาม ประเมินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าอย่างต่อเนื่อง 

กรมทรัพยากรน ้า 

2.3) เสนอคณะท้างานอ้านวยการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พิจารณา
ให้ความเห็นต่อแผนปฏิบัติการเฉพาะพื นที่ และหน่วยงานปฏิบัติ 

ทุกหน่วยงาน 

2.4) เสนอคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้ าเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการ (ตาม
สถานการณ)์ 

คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า 

2.5) จัดท้าการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ข่าวสารสู่ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ทุกหน่วยงาน 

เอกสารแนบ 3 
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(1) ปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าช่วงฤดฝูน (1 พ.ค. - 31 ต.ค.): ต่อ 

3) การบรหิารจัดการน ้าในภาวะวิกฤต (สัปดาห์ที่ 4 ของ ส.ค. ถึง สัปดาหท์ี่ 4 ของ ต.ค.) 
3.1) กรณีคาดการณ์ว่าจะเกิดปัญหาวิกฤตน ้า เสนอ กนช. 
จัดตั งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจก้ากับดูแลบัญชาการเหตุการณ์ 

คณะอนุกรรมการวิเคราะหต์ิดตามสถานการณ์และการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า 

3.2) ก้าหนดนโยบาย มาตรการในการบริหารจัดการ (การปรับ
เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน ้า การจัดจราจรน ้า การใช้เครื่อง
ผลักดันน ้า การใช้เครื่องสูบน ้า) 

คณะอนุกรรมการวิเคราะหต์ิดตามสถานการณ์และการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า 

3.3) ด้าเนินการตามมาตรการ ติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน
สถานการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและรายงานผลการ
ด้าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 

ทุกหน่วยงาน 

3.4) จัดท้าการประชาสัมพันธ์  สร้างการรับรู้ข่าวสารสู่
ประชาชน 

ทุกหน่วยงาน 

เอกสารแนบ 3 
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(1) ปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าช่วงฤดฝูน (1 พ.ค. - 31 ต.ค.): ต่อ 

4) การประเมินผลเมื่อสิ นสดุฤดูกาล (สัปดาห์ที่ 3 ของ ต.ค. ถึง สัปดาห์ที่ 4 ของ พ.ย.) 
4.1) ประมวลผลสรุปการบริหารที่ผ่านมาเสนอคณะท้างาน
อ้านวยการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พิจารณาให้ความเห็น 

ทุกหน่วยงาน 

4.2) เสนอคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และ
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

คณะท้างานอ้านวยการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า 

4.3) สรุปน้าเรียนนายกรัฐมนตรีต่อไป 

4.4) จัดท้าสรุปบทเรียน เพื่อปรับปรุงแผนการเตรียมรับ
สถานการณ์อุทกภัย รวมทั งเสนอแผนงานโครงการในการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย 

ทุกหน่วยงาน 

เอกสารแนบ 3 
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(2) ปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าช่วงฤดแูล้ง (1 พ.ย. - 30 เม.ย.): 

1) การเตรียมการและการสร้างการรับรู ้ (สัปดาห์ที่ 2 ของ ก.ย. ถึง สัปดาห์ที่ 2 ของ ต.ค.) 
1.1) รวบรวมข้อมูลด้าน Supply และ Demand 
(ในเขตและนอกเขตชลประทาน) * 

กรมทรพัยากรน ้า 

1.2) การวิเคราะห์สมดุลน ้ารายต้าบล * กรมทรพัยากรน ้า 

1.3) ประกาศแผนจัดสรรน ้า พื นที่ เสี่ยงภัย และ
มาตรการให้ความช่วยเหลือ ** 

ทุกหน่วยงาน 

เอกสารแนบ 4 
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(2) ปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าช่วงฤดแูล้ง (1 พ.ย. - 30 เม.ย.): ต่อ 

2) การวิเคราะห์ ติดตามและประเมินสถานการณ์พื นที่
เสี่ยงภัยแล้ง 

(สัปดาห์ที่ 4 ของ พ.ย. ถึง สปัดาห์ที่ 4 ของ เม.ย.) 

2.1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อม
สรุปผลการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและการให้ความช่วยเหลือใน
ภาพรวมทุกสัปดาห์ 

ทุกหน่วยงาน 

2.2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งข้อมูลให้ GISTDA และ สทนช. เพื่อ
วิเคราะห์และปรับปรุงแผนที่พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง 

ทุกหน่วยงาน 

2.3) เสนอคณะท้างานอ้านวยการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
พิจารณาให้ความเห็น และปรับมาตรการให้ความช่วยเหลือ 

ทุกหน่วยงาน 

2.4) เสนอคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าเพื่อพิจารณา (ตามสถานการณ)์ 

คณะท้างานอ้านวยการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  

2.5) จัดท้าการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ข่าวสารสู่ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ทุกหน่วยงาน 

เอกสารแนบ 4 
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(2) ปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าช่วงฤดแูล้ง (1 พ.ย. - 30 เม.ย.): ต่อ 

3) การบริหารจัดการน ้าในภาวะวิกฤต (สัปดาห์ที่ 1 ของ ก.พ. ถึง สปัดาห์ที่ 4 ของ เม.ย.) 

3.1) กรณีคาดการณ์ว่าจะเกิดภาวะน ้าแล้ง เสนอนายกรัฐมนตรี 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก้าหนดเขตภาวะน ้าแล้ง 

คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

3.2) กรณีคาดการณ์ว่าจะเกิดภาวะน ้าแล้งอย่างรุนแรง เสนอ 
กนช. จัดตั งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจก้ากับดูแลบัญชาการ
เหตุการณ์ และประกาศเขตภาวะน ้าแล้งอย่างรุนแรง 

คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

3.3) ก้าหนดนโยบาย มาตรการในการบริหารจัดการ คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

3.4) ด้าเนินการตามมาตรการ ติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน
สถานการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและรายงานผลการ
ด้าเนินงานต่อผู้บังคัยบัญชา 

ทุกหน่วยงาน 

เอกสารแนบ 4 
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(2) ปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าช่วงฤดแูล้ง (1 พ.ย. - 30 เม.ย.): ต่อ 

3) การบริหารจัดการน ้าในภาวะวิกฤต (ต่อ) (สัปดาห์ที่ 1 ของ ก.พ. ถึง สัปดาห์ที่ 4 ของ เม.ย.) 

3.5) เมื่อภาวะน ้าแล้งหรือภาวะน ้าแล้งอย่างรุนแรงได้
พ้นไปแล้ว เสนอนายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกเขต
ภาวะน ้าแล้งหรือภาวะน ้าแล้งอย่างรุนแรง 

คณะอนุกรรมการวเิคราะหต์ิดตามสถานการณ์และ
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

3.6) จัดท้าการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ข่าวสารสู่
ประชาชน 

ทุกหน่วยงาน 

เอกสารแนบ 4 
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(2) ปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าช่วงฤดแูล้ง (1 พ.ย. - 30 เม.ย.): ต่อ 

4) การประเมินผลเมื่อสิ นสุดฤดูกาล (สัปดาห์ที่ 3 ของ เม.ย. ถึง สัปดาห์ที่ 1 ของ พ.ค.) 
4.1) ประมวลผลสรุปการบริหารที่ผ่านมาเสนอคณะท้างาน
อ้านวยการบริหารจัดการทรัพยากรน ้ า พิจารณาให้
ความเห็น 

ทุกหน่วยงาน 

4.2) เสนอคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์
และการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

คณะท้างานอ้านวยการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  

4.3) สรุปน้าเรียนนายกรัฐมนตรีต่อไป 

เอกสารแนบ 4 
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ระเบียบวาระที่ 6: เรื่องอื่นๆ 



Thank You 



เรื่องสืบเน่ือง  
จากการประชมุศนูยอ์ านวยการติดตามและแก้ไขปัญหา 

ภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม  
ครัง้ท่ี 3/2561  เมื่อวนัท่ี 29 ตลุาคม 2561 

และความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
 
 

ภายใต้ความรบัผิดชอบของ ส านักบริหารจดัการน ้า  



ข้อสัง่การ การด าเนินงาน 

ประสาน สทภ.1-11   
ตรวจสอบ อุปกรณ์/ 
เครือ่งมอื ทีต่อ้งการ 
จดัซือ้เพิม่เตมิ เชน่  
เครือ่งสบูน ้าทอ่สง่น ้า 
รวมถงึอุปกรณ์/เครือ่งมอื 
เดมิทีม่อียูห่รอืช ารดุ  
จะด าเนินการอยา่งไร  

1.สบจ.ไดม้หีนงัสอืประสาน สทภ.1-11 และมกีารประชุมหารอืในประเดน็
ดงักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ โดยมผีูแ้ทน สทภ.1-11 สลก. และ ศปว.เขา้รว่ม เพือ่
พจิารณาแนวทางการจดัหาอุปกรณ์รว่มกนั 

2. อุปกรณ์ทีช่ ารดุบางสว่น สามารถใชง้บประมาณโครงการบรหิารจดัการเพื่อ
รองรบัสภาวะวกิฤตน ้า ปี 2562 ด าเนินการซ่อมแซมได ้

3.จดัท าโครงการเพือ่ขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณภายใตแ้ผนแมบ่ทการ
บรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 20 ปี ในวงเงนิทัง้สิน้ 328.752 ลา้นบาท 

การติดตามข้อสัง่การ 



 
ข้อสัง่การ การด าเนินงาน 

งบประมาณ ส าหรบับรหิาร 
จดัการในสภาวะวกิฤตนิ ้าทีไ่มเ่พยีงพอ 
สว่นกลางจะรบัไวพ้จิารณา 

1.การด าเนินงานในไตรมาส 1-2 (ต.ค.62-ม.ีค.63) ไดม้โีอนจดัสรรเพิม่เตมิให ้
สทภ.5 ซึง่มคีวามความจ าเป็นใชง้านตามภารกจิ จ านวน 100,000.00 บาท 

 
2. การโอนจดัสรร งวดที ่2  อทน.อนุมตัปิรบัแผนปฏบิตักิารและงบประมาณ
ตามหลกัเกณฑ ์ทีเ่หน็ชอบรว่มกนัเรยีบรอ้ยแลว้ สทภ.1-11 ไดร้บัการโอน
จดัสรรงบประมาณ งวดที ่2 ไตรมาส 3-4 (เม.ย.- ก.ย. 63) เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

การติดตามข้อสัง่การ 



ความก้าวหน้าการโอนงบประมาณ งวดท่ี 2 
 ทอนอ นุ มั ติ ป รับ แ ผนป ฏิ บั ติ ก า ร  แ ล ะ

งบประมาณตามหลกัเกณฑเ์รียบร้อยแล้ว 
 อยู่ระหว่างกระบวนการโอน งปม. งวดท่ี 2  

โดย สลก. 
 สทภ.1-11 ได้รบังบประมาณ เรียบร้อยแล้ว 

หน่วยงาน จ านวนเงินท่ีโอน จ านวนเงินท่ีโอน จ านวนเงินรวม 
  งวดท่ี 1 (บาท)+โอนเพ่ิม งวดท่ี 2 ตามหลกัเกณฑ ์ (บาท) 

สทภ. 1                     557,000.00                      771,600.00                 1,328,600.00  

สทภ. 2                   1,323,000.00                    1,388,500.00                 2,711,500.00  

สทภ. 3                     799,000.00                      882,200.00                 1,681,200.00  

สทภ. 4                     653,000.00                      811,200.00                 1,464,200.00  

สทภ. 5                     680,000.00                      892,700.00                 1,572,700.00  

สทภ. 6                   1,019,000.00                    1,340,000.00                 2,359,000.00  

สทภ. 7                   1,471,000.00                      860,900.00                 2,331,900.00  

สทภ. 8                     844,500.00                      619,700.00                 1,464,200.00  

สทภ. 9                   1,121,000.00                    1,102,500.00                 2,223,500.00  

สทภ. 10                     885,000.00                      416,500.00                 1,301,500.00  

สทภ. 11                     400,500.00                      467,200.00                   867,700.00  

สบจ.                     247,000.00                      447,000.00                   694,000.00  

รวม                       10,000,000.00                        10,000,000.00                    20,000,000.00  

หลกัเกณฑ ์
สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

 1. งบประมาณทีไ่ด้รบัการจัดสรร 25 
 2. พื้นที่วิกฤตน้้าท่วม-ภยัแล้ง  
     (Area base) 5 

 3. ความพร้อมของอุปกรณ์  20 
 4. บุคลากรสนบัสนุนการท้างาน 20 

 5. ปริมาณการสูบน้้า 30 



ข้อสัง่การ การด าเนินงาน 

ออกแบบป้ายประชาสมัพนัธ ์
การใหค้วามชว่ยเหลอื 
ประชาชนทีป่ระสบปญัหา 
วกิฤตนิ ้า ใหเ้ป็นรปูแบบ 
เดยีวกนัของกรมทรพัยากรน ้า  
เพือ่ให ้สทภ. 1-11 ไดน้ า 
ไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 

สบจ.ไดอ้อกแบบเบือ้งตน้ให ้สทภ.1-11 ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 

   ทัง้น้ีสทภ.1-11 มกีารจดัท าแผ่นป้ายประชาสมัพนัธ์ ล่วงหน้าเรยีบรอ้ย
แล้ว ดังนั ้นเพื่อไม่ให้เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และสามารถสื่อ
ความหมายไดเ้ชน่เดมิ สทภ.พจิารณาเลอืกใชง้านตามความเหมาะสม 

การติดตามข้อสัง่การ 



ระเบียบวาระ ท่ี 6: เรื่องอ่ืนๆ 

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
 โครงการบริหารจดัการเพ่ือรองรบัสภาวะวิกฤตน ้า ปี 2562 



สรปุผลการด าเนินงาน ณ  15 กมุภาพนัธ ์2562 

จดัตัง้ศูนย์อ านวยการติดตามและแก้ไขปญัหาภาวะน ้ าแล้ง/น ้ าท่วมส่วนหน้า รองรบัการ
ปฏบิตังิานในพืน้ที ่สทภ. 1-11  

แต่งตัง้คณะท างานตดิตามการด าเนินงาน โครงการบรหิารจดัการเพื่อรองรบัสภาวะวกิฤตน ้า 
(สบจ.,ศปว.) 

ชว่ยเหลอืและบรรเทาวกิฤตภยัแลง้ น ้าท่วม   
  - พืน้ทีเ่กษตรกรรม 39,774 ไร่  
  - ดา้นการอุปโภค บรโิภค จ านวน 149,815 ครวัเรอืน 
ปรมิาณการสบูน ้า รวมทัง้สิน้ 12.922 ลา้น ลบ.ม.   
ผลการเบิกจ่าย 6.201 ล้านบาท  

   



การปฏิบติังานให้ความช่วยเหลือพืน้ท่ี สทภ.1-11 



การเตรียมพร้อมรองรบัภาวะน ้าแล้ง ปี 2562 

1. สบจ.จดัประชุมจดัประชุมตดิตามการด าเนินงาน ภายใต้โครงการบรหิารจดัการเพื่ รองรบัสภาวะ
วกิฤตน ้า ปี พ.ศ. 2562 รว่มกบั สทภ.1-11 และ ส านกัฯ/ศนูยฯ์ ทีเ่กีย่วขอ้ง เมื่อวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์
2562 เพื่อตดิตามผลการด าเนินงานใหค้วามช่วยเหลอืในพืน้ทีป่ระสบภยัแลง้และน ้าท่วม รวมทัง้
การเตรยีมการณ์รองรบัภาวะน ้าแลง้ ปี 2562  

2. สทภ.1-11 จดัตัง้ศนูยอ์ านวยการตดิตามและแกไ้ขปญัหาภาวะน ้าแลง้/น ้าท่วมสว่นหน้าเพือ่รบัแจง้
เหตุตดิตาม รายงานสถานการณ์ ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัใหค้วามช่วยเหลอื 

3. ตรวจสอบความพรอ้มของ เครื่องมอื/เครื่องจกัร ส าหรบัใหค้วามช่วยเหลอื พรอ้มท าการซ่อมแซม
อุปกรณ์/เครือ่งมอื/เครือ่งจกัร ใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 



การเตรียมพร้อมรองรบัภาวะน ้าแล้ง ปี 2562 

4.ประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีท่ีป่ระสบภยัแลง้ 16 จงัหวดั 54 อ าเภอ 163 ต าบล เพื่อใหก้าร
ส นั บ ส นุ น ช่ ว ย เ ห ลื อ  แ ล ะ ติ ด ต า ม ก า ร ป ร ะ ก า ศ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง พื้ น ที่ ป ร ะ ส บ 
ภยัแลง้ 

5.การประชาสมัพนัธใ์หท้ราบการสนับสนุนหรอืช่วยเหลอื การรณรงคก์ารใชน้ ้าอย่างประหยดัและรู้
คุณค่า 

6.ประชมุตดิตาม ประเมนิสถานการณ์พืน้ทีป่ระสบภยั และการใหค้วามช่วยเหลอืต่อเนื่อง  
7.รายงานผลการด าเนินงานใหค้วามช่วยเหลอืรายสปัดาห์  ต่อ สบจ. และ สบจ.ประสานขอ้มูลให ้
ศปว. ต่อไป 

 



 ความพร้อมของระบบผลิตน ้าประปาสนามและ 
ระบบผลิตน ้าด่ืม  รองรบัภาวะน ้าแล้ง ปี 2562 

1) ชุดผลติน ้าประปาแบบเคลื่อนที่จากน ้าผวิดนิและน ้าใต้ดนิ ก าลงัผลติ 3.0 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง เป็นชุด
อุปกรณ์ผลติน ้าประปาเคลือ่นที ่ตดิตัง้บนรถพว่ง (Trailer) จ านวน 10 ชุด 

2) ระบบผลติน ้าประปา ชนิด Reverse Osmosis (RO) มคีุณสมบตัใินการกรองน ้าทะเลเป็นน ้าดื่มก าลงัผลติ 
650 ลติร/ชัว่โมง จ านวน 5 ชุด 

3) ตูผ้ลติน ้าดืม่ ระบบ RO สามารถผลติน ้าดืม่จากน ้าประปา ก าลงัผลติ 2,400 ลติร/วนัจ านวน 8 ตู้  
4) ถุงเกบ็น ้าท าจากสารสงัเคราะหท์นทานและไมเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ ขนาดจไุมน้่อยกว่า 3 ลกูบาศกเ์มตร 

สามารถพบัเกบ็ได ้จ านวน 11 ชุด 
อปุกรณ์ดงักล่าว ใช้ปฏิบติังานในพืน้ท่ี สทภ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9  อปุกรณ์ท่ีพร้อมรองรบัการปฏิบติังาน ปี พ.ศ.2562 ดงัน้ี 

 -ชุดผลติน ้าประปาแบบเคลื่อนทีจ่ากน ้าผวิดนิและน ้าใตด้นิ จ านวน 2 ชุด จากจ านวน 10 ชุด 
 -ระบบผลติน ้าประปา ชนิด Reverse Osmosis (RO) จ านวน 2 ชุด  จากจ านวน 5 ชุด 
 -ถุงเกบ็น ้าท าจากสารสงัเคราะหท์นทาน  จ านวน 1 ชุด จากจ านวน 11 ชุด 
 



หน่วยงาน ชดุผลิตน ้าประปาเคล่ือนท่ีจากน ้าผิวดินและใต้
ดิน (ชดุ) 

ระบบผลิตน ้าประปา  
ชนิด RO (ชดุ) 

ตู้ผลิตน ้าด่ืม 
ระบบ RO (ตู้) 

ถงุเกบ็น ้าท าจากสารสงัเคราะหท์นทาน 
(ชดุ) 

สทภ.1 1 
(ช ารดุ รอเปล่ียนอปุกรณ์บางส่วน) 

- - 3 
(ช ารดุ รอจ าหน่าย) 

สทภ.2 1 - - - 
สทภ.5 1 (พร้อมใช้งาน)  

1 (ช ารดุ รอเปล่ียนอปุกรณ์บางส่วน) 
- 1 

(ช ารดุ รอจ าหน่าย) 
1 (พร้อมใช้งาน) 

1 (ช ารดุ รอจ าหน่าย) 
สทภ.6 2* 

(ช ารดุ รอจ าหน่าย)  
- - - 

สทภ.7 1 
(ช ารดุ รอเปล่ียนอปุกรณ์บางส่วน) 

1 
(ช ารดุ รอจ าหน่าย) 

2 
(ช ารดุ รอจ าหน่าย) 

3 
(ช ารดุ รอจ าหน่าย) 

สทภ.8 1 
(พร้อมใช้งาน) 

2 
(ช ารดุ รอจ าหน่าย) 

1 
(ช ารดุ รอจ าหน่าย) 

3 
(ช ารดุ รอจ าหน่าย) 

สทภ.9 2 
(ช ารดุ รอจ าหน่าย) 

2 
(พร้อมใช้งาน) 

1 
(ช ารดุ รอจ าหน่าย) 

- 

รวม 10 5 8 (รวม จ.พงังา 3 ตู้) 11 

หมายเหต ุ: *  รปูแบบชดุผลิตประปาฯ ติดตัง้อยู่กบัท่ี 

สรปุสถานะของระบบระบบผลิตน ้าประปาสนาม 
และระบบผลิตน ้าด่ืม  



ชดุผลิตน ้าประปาแบบเคล่ือนท่ีจาก 
น ้าผิวดินและน ้าใต้ดิน  



ระบบผลิตน ้าประปา ชนิด Reverse 
Osmosis (RO) ตู้ผลิตน ้าด่ืม ระบบ RO 



ถงุเกบ็น ้าท าจากสารสงัเคราะหท์นทาน 



 สทภ.1 มกีารจดัตัง้ศนูยผ์ลิตและบริการน ้าด่ืมสะอาด ขนาดอตัราการผลติ 400 ลติร/ชม. ในปี พ.ศ.2559 
ทัง้หมด 6 ศนูย ์ดงัน้ี 
 1.ส านกังานทพัยากรน ้าภาค 1 อ.เมอืง จ.ล าปาง 
 2.ส านกังานสว่นประสานและบรหิารจดัการลุม่น ้าปิงตอนล่าง อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 
 3.ส านกังานสว่นประสานและบรหิารจดัการลุม่น ้ากกและโขง อ.เมอืง จ.เชยีงราย 
 4.ส านกังานสว่นประสานและบรหิารจดัการลุม่น ้าสาละวนิ อ.เมอืง จ.แมฮ่อ่งสอน 
 5.ส านกังานศนูยส์ ารวจอุทกวทิยาที ่13 อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่
 6.ส านกังานศนูยส์ ารวจอุทกวทิยาที ่12 อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 
 ศนูยด์งักล่าวใหบ้รกิารประชาชนบรเิวณใกลเ้คยีง 6 อ าเภอ 70 ต าบล ตัง้แต่เดอืน ตุลาคม 2561 – ปจัจบุนั 
สามารถใหบ้รกิารน ้าดืม่สะอาดแก่ประชาชนรวมทัง้สิน้ 192,700 ลติร 

สรปุสถานะของระบบระบบผลิตน ้าประปาสนาม 
และระบบผลิตน ้าด่ืม  



1.สทภ.1-11 เตรยีมการซ่อมแซมอุปกรณ์ซึ่งช ารุดบางส่วน โดยใช้งบประมาณ โครงการการ
บรหิารจดัการเพือ่รองรบัสภาวะวกิฤตน ้า ปี พ.ศ.2562 งวดที ่2  

2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนก่อน  
เกดิภาวะน ้าแลง้หรอืน ้าท่วม 

3.สบจ.ไดจ้ดัท าหนงัสอืขอความอนุเคราะหส์นบัสนุนน ้าดื่มบรรจขุวดจากบรษิทั เอกชน เพือ่
จดัหาน ้าดืม่บรรจขุวดส ารองให ้สทภ. 1-11 แจกจ่ายใหป้ระชาชนตาม  ความตอ้งการในภาวะ
น ้าแลง้ ควบคูก่บัการสบูน ้าชว่ยเหลอืตามภารกจิ คาดวา่จะไดร้บัน ้าดื่ม ตน้เดอืนมนีาคม 2562  

4.ด าเนินการจ าหน่ายระบบผลติน ้าประปาสนาม ระบบผลติน ้าดื่มและอุปกรณ์ทีช่ ารุดเสยีหายไม่
สามารถใชง้านไดอ้กีต่อไปใหเ้รยีบรอ้ย เพือ่เตรยีมพรอ้มในการจดัหาอุปกรณ์ทดแทน 

 

การด าเนินต่อไปในภาพรวม  
เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรบัภาวะน ้าแล้ง ปี 2562  



เอกสารแนบ๑





















เอกสารแนบ ๒







เริม่ต้น สิ้นสุด
1 การเตรยีมการและการสรา้งการรบัรู้

1.1 การเตรียมความพร้อมดา้นอุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งก่อสร้าง
สปัดาห์ที่ 2 ของ 

ม.ีค.62
สปัดาห์ที่ 4 ของ 

เม.ย.62

1) ส้ารวจความพร้อมงานของอุปกรณ์ อาคารบังคับน้้า และเครื่องจกัรเครื่องมือ
- สถานีเตือนภัยน ้าหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) สวพ. แบบฟอร์มที่ 1
- สถานีโทรมาตร (Telemetry System) แบบฟอร์มที่ 2
- สถานีถา่ยทอดสัญญาณภาพ (CCTV) แบบฟอร์มที่ 3
- สถานีอทุกวทิยา สวพ. แบบฟอร์มที่ 4
- เคร่ืองสูบน ้า
- รถบรรทุก/รถบรรทุกน ้า
- เคร่ืองผลิตน ้าด่ืม
- ยานพาหนะอื่นๆ
- เคร่ืองมอื/เคร่ืองจกัร
2) การส้ารวจความมั่นคงของเขื่อน และอาคารประกอบ
- เขื่อน/อาคารประกอบ
- อาคารบังคับน ้า
3) เร่งรัดก้าจดัวชัพืช ขยะ ตลอดจนสิ่งกีดขวางทางน้้า
- เขื่อน/อาคารประกอบ/อาคารบังคับน ้า สพน.
- แหล่งน ้าธรรมชาติ สอน.

1.2 การเตรียมการดา้นบริหารจดัการน้้าหลากรายจงัหวดั
สปัดาห์ที่ 2 ของ 

ม.ีค.62
สปัดาห์ที่ 2 ของ 

เม.ย.62

1) คาดการณ์ปริมาณน้้าฝน และพายตุามช่วงเวลาของประเทศ

2) จดัท้าแผนบริหารจดัการน้้าหลากรายพ้ืนที่ (ระบบเตอืนภัย จดุตดิตั้งสถานีสบูน้้า
ส้าหรับพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมซ้้าซาก จดุตดิตั้งเครื่องผลกัดนัน้้า)

- เตรียมความพร้อมสถานีเตือนภัย สวพ./ศปว. สทภ.1-11
- กา้หนดพื นที่เส่ียงภาวะน ้าท่วม ศปว. สวพ./สทภ.1-11
- กา้หนดพื นที่และติดตั งสถานีสูบน ้า สทภ.1-11 ศปว. แบบฟอร์มที่ 8
3) แผนบริหารจดัการพ้ืนที่ลุ่มต่้ารับน้้าหลาก
- แผนปฏิบัติการในภาวะน ้าท่วมรายจงัหวดั สทภ.1-11 ศปว. สัปดาห์ที่ 1 ของ เม.ย.62 แบบฟอร์มที่ 9

ก้าหนดการ

ปฏทินิการบรหิารจัดการทรพัยากรน้้าฤดูฝน (1 พ.ค. - 31 ต.ค.)

หมายเหตุ

แบบฟอร์มที่ 5

ศปว.

ศปว.

ก้าหนดการ (สทนช.)
ล้าดับ กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

หน่วยงานหลัก 
(ทน.)

หน่วยงาน
สนับสนุน (ทน.)

แบบฟอร์มที่ 6

แบบฟอร์มที่ 7

สัปดาห์ที่ 3 ของ เม.ย.62

สัปดาห์ที่ 3 ของ เม.ย.62

สทภ.1-11

สทภ.1-11

สทภ.1-11

สพน.

สัปดาห์ที่ 3 ของ เม.ย.62

สัปดาห์ที่ 1 ของ เม.ย.62

เอกสารแนบ 3 



เริม่ต้น สิ้นสุด
ก้าหนดการ

ปฏทินิการบรหิารจัดการทรพัยากรน้้าฤดูฝน (1 พ.ค. - 31 ต.ค.)

หมายเหตุ
ก้าหนดการ (สทนช.)

ล้าดับ กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
หน่วยงานหลัก 

(ทน.)
หน่วยงาน

สนับสนุน (ทน.)

เอกสารแนบ 3 

4) พิจารณาเพ่ือก้าหนด Operation Rule Curve
- Operation Rule Curve ของอาคารบังคับน ้าของ ทน. สพน. สทภ.1-11 สัปดาห์ที่ 1 ของ เม.ย.62 แบบฟอร์มที่ 10

1.3
เสนอคณะท้างานอ้านวยการบริหารจดัการทรัพยากรน้้า พิจารณาให้ความเห็นแผน
บริหารจดัการน้้าหลาก

สปัดาห์ที่ 3 ของ 
เม.ย.62

ศปว.

1.4
เสนอคณะอนุกรรมการวเิคราะห์ตดิตามสถานการณ์และการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้้า มอบหมายแนวทางปฏิบัต ิและหน่วยงานรับผิดชอบ

สปัดาห์ที่ 4 ของ 
เม.ย.62

กรมทรัพยากรน ้า

1.5 ประชาสมัพันธส์ร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
สปัดาห์ที่ 1 ของ 

พ.ค.62
สปัดาห์ที่ 4 ของ 

พ.ค.62
สลก.

2

2.1
วเิคราะห์ คาดการณ์และตดิตามสภาพอากาศ ฝน น้้าท่า อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ อ่าง
เก็บน้้าขนาดกลาง และแหลง่น้้าธรรมชาติ

สปัดาห์ที่ 1 ของ 
พ.ค.62

สปัดาห์ที่ 4 ของ 
ต.ค.62

- ปริมาณฝน/ระดับน ้าในพื นที่ลาดเชงิเขา สทภ.1-11
- ปริมาณฝน/ระดับน ้าของแมน่ ้าโขงสายประธาน สบป./สทภ.1,3,5,11
- ปริมาณน ้าล้าน ้า (โทรมาตร/CCTV) สทภ.1-11
- ปริมาณน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติ สอน./สทภ.1-11 รายวนั/รายสัปดาห์

2.2
วเิคราะห์ ประเมินสถานการณ์ คาดการณ์พ้ืนที่ที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดอุทกภัย น้้าหลาก-
ดนิถลม่ และตดิตาม ประเมินการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าอยา่งตอ่เน่ือง

สปัดาห์ที่ 1 ของ 
พ.ค.62

สปัดาห์ที่ 4 ของ 
ต.ค.62

1) ประเมินสถานการณ์และบริหารจดัการน้้า เช่น ลดระดบัน้้าเหนือเขื่อนโดยสง่ผล
กระทบตอ่พ้ืนที่ท้ายน้้าน้อยที่สดุ, จดัจราจรทางน้้า, เร่งการระบายน้้าผ่านอาคาร
หรือเครื่องสบูน้้า/เครื่องผลกัดนัน้้าตา่งๆ และการใช้พ้ืนที่ลุ่มน้้ารับน้้าหลาก

- ประเมนิสถานการณ์น ้าหลาก-ดินถล่ม สทภ.1-11
- ประเมนิสถานการณ์ระดับน ้าของแมน่ ้าโขงสายประธาน สบป./สทภ.1,3,5,11
- ประเมนิพื นที่เส่ียงอทุกภัยในพื นที่เกษตรน ้าฝน สทภ.1-11
- ประเมนิสถานการณ์น ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติ สอน./สทภ.1-11
- กา้หนดจดุติดตั งเคร่ืองสูบน ้าและด้าเนินการสูบน ้า สทภ.1-11 ศปว.

ศปว.

การวิเคราะห ์คาดการณ ์และติดตามสถานการณ์

Real-time
สวพ.

ศปว.

Real-time
สวพ.

ศปว.



เริม่ต้น สิ้นสุด
ก้าหนดการ

ปฏทินิการบรหิารจัดการทรพัยากรน้้าฤดูฝน (1 พ.ค. - 31 ต.ค.)

หมายเหตุ
ก้าหนดการ (สทนช.)

ล้าดับ กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
หน่วยงานหลัก 

(ทน.)
หน่วยงาน

สนับสนุน (ทน.)

เอกสารแนบ 3 

2) การแจง้เตอืนภัยหน่วยงานเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ประชาชน สทภ.1-11 สวพ. Real-time

3) อ้านวยการ ก้ากับ ตดิตามการบริหารจดัการ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์/ข้อก้าหนด

- ศูนยอ์า้นวยการติดตามและแกไ้ขปัญหาภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม (ส่วนกลาง) ศปว. สทภ.1-11
- ศูนยอ์า้นวยการติดตามและแกไ้ขปัญหาภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม (ส่วนหน้า) สทภ.1-11 ศปว.

2.3
เสนอคณะท้างานอ้านวยการบริหารจดัการทรัพยากรน้้า พิจารณาให้ความเห็นตอ่
แผนปฏิบัตกิารเฉพาะพ้ืนที่ และหน่วยงานปฏิบัติ

สปัดาห์ที่ 3 ของ 
ก.ค.62 และ ก.ย.62

ศปว. ทุกหน่วยงาน

2.4
เสนอคณะอนุกรรมการวเิคราะห์ตดิตามสถานการณ์และการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้้าเพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัตกิาร (ตามสถานการณ์)

สปัดาห์ที่ 4 ของ 
ก.ค.62 และ ก.ย.62

กรมทรัพยากรน ้า ศปว.

2.5 จดัท้าการประชาสมัพันธ ์สร้างการรับรู้ข่าวสารสู่ประชาชนอยา่งตอ่เน่ือง
สปัดาห์ที่ 1 ของ 

พ.ค.62
สปัดาห์ที่ 4 ของ 

ต.ค.62
สลก. ทุกหน่วยงาน

3 การบริหารจัดการน้้าในภาวะวิกฤต

3.1
กรณีคาดการณ์วา่จะเกิดปัญหาวกิฤตน้้า เสนอ กนช. จดัตั้งศูนยบ์ัญชาการเฉพาะ
กิจก้ากับดแูลบัญชาการเหตกุารณ์

ศปว./สวพ.

3.2
ก้าหนดนโยบาย มาตรการในการบริหารจดัการ (การปรับเกณฑ์ปฏิบัตกิารอ่างเก็บ
น้้า การจดัจราจรน้้า การใช้เครื่องผลกัดนัน้้า การใช้เครื่องสบูน้้า)

3.3
ด้าเนินการตามมาตรการ ตดิตาม วเิคราะห์ ประเมินสถานการณ์การบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้้าและรายงานผลการด้าเนินงานตอ่ผู้บังคับบัญชา

3.4 จดัท้าการประชาสมัพันธ ์สร้างการรับรู้ข่าวสารสู่ประชาชน สลก.

4 การประเมินผลเมือ่สิน้สุดฤดูกาล

4.1
ประมวลผลสรุปการบริหารที่ผ่านมาเสนอคณะท้างานอ้านวยการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้้า พิจารณาให้ความเห็น

สปัดาห์ที่ 3 ของ 
ต.ค.62

ศปว. ทุกหน่วยงาน

4.2
เสนอคณะอนุกรรมการวเิคราะห์ตดิตามสถานการณ์และการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้้า

สปัดาห์ที่ 4 ของ 
ต.ค.62

กรมทรัพยากรน ้า ศปว.

4.3 สรุปน้าเรียนนายกรัฐมนตรี

4.4
จดัท้าสรุปบทเรียน เพ่ือปรับปรุงแผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย รวมทั้ง
เสนอแผนงานโครงการในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย

สปัดาห์ที่ 1 ของ 
พ.ย.62

สปัดาห์ที่ 4 ของ 
พ.ย.62

ศปว. ทุกหน่วยงาน

สปัดาห์ที่ 4 ของ 
ต.ค.62

สปัดาห์ที่ 4 ของ 
ก.ค.62

ทุกหน่วยงานศปว.



เริม่ต้น สิ้นสุด
1 การเตรยีมการและการสรา้งการรบัรู้

1.1 รวบรวมข้อมูลดา้น Supply และ Demand (ในเขตและนอกเขตชลประทาน)
สปัดาห์ที่ 1 ของ 

ก.ย.62
สปัดาห์ที่ 4 ของ 

ก.ย.62

1) รวบรวมข้อมูลน้้าตน้ทุนในแหลง่น้้าทุกแห่ง

- การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศ
สปัดาห์ที่ 1 ของ 

ก.ย.62

- ขอ้มลูปริมาณน ้าในอา่งเกบ็น ้าขนาดใหญ่ กลาง เล็ก แหล่งน ้าธรรมชาติ แหล่งน ้าใต้ดิน
สปัดาห์ที่ 2 ของ 

ก.ย.62
ศปว. สอน./สทภ.1-11 สัปดาห์ที่ 3 ของ ก.ย.62 แบบฟอร์มที่ 11

2) รวบรวมความตอ้งการน้้ารายกิจกรรม
-  ความต้องการใชน้ ้าด้านการเกษตร (ในเขตและนอกเขตชลประทาน)

++++ วเิคราะห์สถานการณ์ : ปริมาณน ้าในอา่งเกบ็น ้า แนวโน้มการตลาด แผนการ
เพาะปลูกพืชของจงัหวดั และยกร่างแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั งประเทศ (ขา้วรอบ
ที่ 2/พืชไร่-พืชผัก)

สปัดาห์ที่ 2 ของ 
ก.ย.62

สปัดาห์ที่ 4 ของ 
ก.ย.62

ศปว. สอน./สทภ.1-11 สัปดาห์ที่ 3 ของ ก.ย.62

++++ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง

- ความต้องการใชน้ ้าด้านอตุสาหกรรมในพื นที่เกษตรน ้าฝน

- ความต้องการใชน้ ้าด้านอปุโภค-บริโภคในพื นที่เกษตรน ้าฝน

- ความต้องการใชน้ ้าด้านรักษาระบบนิเวศในพื นที่เกษตรน ้าฝน

1.2 การวเิคราะห์สมดลุน้้ารายต้าบล

1) ประเมินปริมาณน้้าตน้ทุนของทุกแหลง่น้้า ณ วนัที่ 1 พ.ย.

2) วเิคราะห์สมดลุน้้าและคาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยงการขาดแคลนน้้าในพ้ืนที่เกษตรน้้าฝน

- ด้านอปุโภค-บริโภค
- ด้านาการเกษตร
- ด้านอตุสาหกรรม
- ด้านรักษาระบบนิเวศ

สปัดาห์ที่ 1 ของ 
ต.ค.62

สอน./สทภ.1-11ศปว.

ปฏทินิการบรหิารจัดการทรพัยากรน้้าฤดูแล้ง (1 พ.ย. - 30 เม.ย.)

ล้าดับ กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ก้าหนดการ (สทนช.) หน่วยงานหลัก 

(ทน.)
หน่วยงาน

สนับสนุน (ทน.)
หมายเหตุ

สัปดาห์ที่ 1 ของ ต.ค.62

ก้าหนดการ

สัปดาห์ที่ 1 ของ ต.ค.62สอน./สทภ.1-11

สปัดาห์ที่ 4 ของ 
ก.ย.62

สปัดาห์ที่ 2 ของ 
ต.ค.62

ศปว.
สปัดาห์ที่ 1 ของ 

ต.ค.62
สปัดาห์ที่ 3 ของ 

ต.ค.62

เอกสารแนบ 4 



เริม่ต้น สิ้นสุด

ปฏทินิการบรหิารจัดการทรพัยากรน้้าฤดูแล้ง (1 พ.ย. - 30 เม.ย.)

ล้าดับ กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ก้าหนดการ (สทนช.) หน่วยงานหลัก 

(ทน.)
หน่วยงาน

สนับสนุน (ทน.)
หมายเหตุก้าหนดการ

เอกสารแนบ 4 

3) หน่วยงานที่เก่ียวข้องจดัสง่ข้อมูลให้ GISTDA และ สทนช.จดัท้าแผนที่เสี่ยงภัย
แลง้ ในพ้ืนที่เกษตรน้้าฝน

ศปว. สทภ.1-11

4) หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เสนอแผนปฏิบัตกิารเตรียมรับสถานการณ์ภัยแลง้ในระดบั
พ้ืนที่ ในพ้ืนที่เกษตรน้้าฝน

สทภ.1-11 สนผ./ศปว. แบบฟอร์มที่ 5 และ 8

5) เสนอคณะท้างานอ้านวยการบริหารจดัการทรัพยากรน้้า พิจารณาให้ความเห็น
และก้าหนดมาตรการช่วยเหลอื

ศปว.

6) เสนอคณะอนุกรรมการวเิคราะห์ตดิตามสถานการณ์และการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้้า ขอความเห็นชอบการประกาศพ้ืนที่เสี่ยงภัยแลง้ และมอบหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบและการช่วยเหลอื

สปัดาห์ที่ 4 ของ 
ต.ค.62

กรมทรัพยากรน ้า

1.3 ประกาศแผนจดัสรรน้้า พ้ืนที่เสี่ยงภัย และมาตรการให้ความช่วยเหลอื
1) ประกาศแผนจดัสรรน้้าฯ วนัที่ 1 พ.ย. 01-Nov-62 กรมทรัพยากรน ้า สอน./สทภ.1-11

2) ประชาสมัพันธส์ร้างการรับรู้
สปัดาห์ที่ 1 ของ 

พ.ย.62
สปัดาห์ที่ 4 ของ 

พ.ย.62
สลก. ศปว.

2 การวิเคราะห ์ติดตามและประเมินสถานการณพ้ื์นที่เสี่ยงภยัแล้ง

2.1
หน่วยงานที่เก่ียวข้องตดิตามสถานการณ์อยา่งตอ่เน่ืองพร้อมสรุปผลการบริหาร
จดัการทรัพยากรน้้าและการให้ความช่วยเหลอืในภาพรวมทุกสปัดาห์

สปัดาห์ที่ 1 ของ 
พ.ย.62

สปัดาห์ที่ 4 ของ 
เม.ย.63

2.2
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จดัสง่ข้อมูลให้ GISTDA และ สทนช. เพ่ือวเิคราะห์และ
ปรับปรุงแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัยแลง้

สปัดาห์ที่ 4 ของ 
พ.ย.62 และ ก.พ.63

สัปดาห์ที่ 3 ของ พ.ย.62 
และ ก.พ.63

2.3
เสนอคณะท้างานอ้านวยการบริหารจดัการทรัพยากรน้้า พิจารณาให้ความเห็น 
และปรับมาตรการให้ความช่วยเหลอื

สปัดาห์ที่ 1 ของ 
ม.ค.63 และ ม.ีค.63

สัปดาห์ที่ 4 ของ ธ.ค.62 
และ ก.พ.63

2.4
เสนอคณะอนุกรรมการวเิคราะห์ตดิตามสถานการณ์และการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้้าเพ่ือพิจารณา (ตามสถานการณ์)

สปัดาห์ที่ 2 ของ 
ม.ค.63 และ ม.ีค.63

กรมทรัพยากรน ้า
สัปดาห์ที่ 1 ของ ม.ค.63 

และ ม.ีค.63

2.5 จดัท้าการประชาสมัพันธ ์สร้างการรับรู้ข่าวสารสู่ประชาชนอยา่งตอ่เน่ือง
สปัดาห์ที่ 1 ของ 

พ.ย.62
สปัดาห์ที่ 4 ของ 

พ.ย.62
สลก. ศปว.

สัปดาห์ที่ 3 ของ ต.ค.62

สปัดาห์ที่ 3 ของ 
ต.ค.62

สทภ.1-11

สทภ.1-11
ศปว.



เริม่ต้น สิ้นสุด

ปฏทินิการบรหิารจัดการทรพัยากรน้้าฤดูแล้ง (1 พ.ย. - 30 เม.ย.)

ล้าดับ กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ก้าหนดการ (สทนช.) หน่วยงานหลัก 

(ทน.)
หน่วยงาน

สนับสนุน (ทน.)
หมายเหตุก้าหนดการ

เอกสารแนบ 4 

3 การบรหิารจัดการน้้าในภาวะวิกฤติ

3.1
กรณีคาดการณ์วา่จะเกิดภาวะน้้าแลง้ เสนอนายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก้าหนดเขตภาวะน้้าแลง้

3.2
กรณีคาดการณ์วา่จะเกิดภาวะน้้าแลง้อยา่งรุนแรง เสนอ กนช. จดัตั้งศูนยบ์ัญชาการ
เฉพาะกิจก้ากับดแูลบัญชาการเหตกุารณ์ และประกาศเขตภาวะน้้าแลง้อยา่งรุนแรง

3.3 ก้าหนดนโยบาย มาตรการในการบริหารจดัการ

3.4
ด้าเนินการตามมาตรการ ตดิตาม วเิคราะห์ ประเมินสถานการณ์การบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้้าและรายงานผลการด้าเนินงานตอ่ผู้บังคัยบัญชา

3.5
เมื่อภาวะน้้าแลง้หรือภาวะน้้าแลง้อยา่งรุนแรงไดพ้้นไปแลว้ เสนอนายกรัฐมนตรี
ประกาศยกเลกิเขตภาวะน้้าแลง้หรือภาวะน้้าแลง้อยา่งรุนแรง

3.6 จดัท้าการประชาสมัพันธ ์สร้างการรับรู้ข่าวสารสู่ประชาชน สลก. ศปว.

4 การประเมินเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล

4.1
ประมวลผลสรุปการบริหารที่ผ่านมาเสนอคณะท้างานอ้านวยการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้้า พิจารณาให้ความเห็น

สปัดาห์ที่ 3 ของ 
เม.ย.63

ศปว.

4.2
เสนอคณะอนุกรรมการวเิคราะห์ตดิตามสถานการณ์และการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้้า

สปัดาห์ที่ 4 ของ 
เม.ย.63

กรมทรัพยากรน ้า

4.3 สรุปน้าเรียนนายกรัฐมนตรีตอ่ไป

คณะอนุกรรมการฯ
สปัดาห์ที่ 4 ของ 

เม.ย.63
สปัดาห์ที่ 1 ของ 

ก.พ.62

สทภ.1-11



ลําดับ สถานี บาน หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุมน้ําหลัก ลุมน้ําสาขา ระวาง UTM_E UTM_N long lat ปงบประมาณ ประเภทสถานี
สภาพการ

ใชงาน
เบอร

โทรศัพท
ประเภท

บาน
ชื่อผูรู เบอรผูรู หมายเหตุ

1 STN0001บานหวยเฮี่ยน เวียง ฝาง เชียงใหม 03 แมน้ํากก น้ําแมฝาง 4848 IV 519,600  2,207,318   99.18733 19.96228 2548 Rain Gauge ใชการได 053-465-403สถานีหลัก

2 บานหวยบอน เวียง ฝาง เชียงใหม 03 แมน้ํากก น้ําแมฝาง 4848 IV 520,999  2,206,500   99.20069 19.95487 2553-2(SP2) Rain Gauge_vill บานลูกขาย

3 บานสันปายาง เวียง ฝาง เชียงใหม 03 แมน้ํากก น้ําแมฝาง 4848 IV 520,926  2,205,527   99.19998 19.94608 2553-2(SP2) Rain Gauge_vill บานลูกขาย

4 STN0002บานไรพิจิตร โกสัมพี โกสัมพีนครกําแพงเพชร 06 แมน้ําปง คลองวังเจา 4842 II 527,330  1,825,431   99.25610 16.51057 2548 Rain Gauge 053-682-577สถานีหลัก

5 บานหนองแดน โกสัมพี โกสัมพีนครกําแพงเพชร 06 แมน้ําปง คลองวังเจา 523,929  1,826,603   99.22424 16.52121 2548 Rain Gauge_vill บานลูกขาย

แบบฟอรมที่ 1

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค.................
วันที่สํารวจ............................................... เวลา.................................

แบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรมการตรวจสอบความพรอมสถานี Early Warning 2562



ฝน ระดับน้ํา รูปภาพ/วิดีโอ ฝน ระดับน้ํา รูป/VDO ชื่อ ตําแหนง ชื่อ ตําแหนง เบอรติดตอ

1 ลําน้ําก่ํา / / นาแก นาแก นครพนม 02 1086731 1883097

2 ลําน้ําอูน / / สวาง พรรณานิคม สกลนคร    02 1029640 1922125

3 แมน้ําสงครามที่ปากอูน / / ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 02 1057013 1957479

4 อุตุนิยมวิทยาศรีวิไล / ศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย 02 1002905 2016321

5 แมน้ําสงครามตอนบน / / บานจันทน บานมวง สกลนคร    02 965248 1975927

6 อุตุนิยมวิทยาไชยวาน / ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 02 949686 1916007

7 หวยหลวง / / / หมูมน เมือง อุดรธานี 02 903370 1936928

8 หวยน้ําสวย / / สระใคร สระใคร หนองคาย 02 901598 1959104

9 แมน้ําโขง/หวยโสมที่ อ.สังคม / / ผาตั้ง สังคม หนองคาย 02 847154 1999751

10 แมน้ําเลย / / / กุดปอง เมือง เลย 02 790377 1936385

แบบฟอรมที่ 2

ลําดับ ชื่อสถานี หมายเหตุ
รหัส
สถานี

ปที่
กอสราง

ขอมูลที่ตรวจวัด ผูดูแล

แบบฟอรมที่ 2 แบบฟอรมการตรวจสอบความพรอมสถานีโทรมาตร 2562

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค.................
วันที่สํารวจ............................................... เวลา.................................

พิกัด N (m)จังหวัดอําเภอ
สภาพการใชงาน (ได/ไมได)

หมูบาน ตําบล รหัสลุมน้ําหลัก พิกัด E (m)
ผูสํารวจ



ฝน ระดับน้ํา รูปภาพ/วิดีโอ ฝน ระดับน้ํา รูป/VDO ชื่อ ตําแหนง ชื่อ ตําแหนง เบอรติดตอ

1 สถานีหวยหลวง 110 - - / หมูมน เมือง อุดรธานี 02 1086731 1883097

2 สถานีแมน้ําเลย 111 - - / กุดปอง เมือง เลย 02 1029640 1922125

3 สถานีปากอูน 113 - - / ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 02 1057013 1957479

4 สถานีหัวฝาย 101 - - / แมสาย แมสาย เชียงราย 02 1002905 2016321

5 เชียงแสน 102 - - / เชียงแสน เชียงราย 02 965248 1975927

6 สํานักงานสวนอุทกหนอง 103 - - / มีชัย เมือง หนองคาย 02 949686 1916007

7 สถานีวัดระดับน้ําอัตโนมัติ 104 - - / ในเมือง เมือง นครพนม 02 903370 1936928

8 วัดศรีชมภูองคตื้อ 105 - - / น้ําโมง หมู 8 ทาบอ หนองคาย 02 901598 1959104

9 วัดบานทุงธาตุ 106 - - / ชุมพล โพนพิสัย หนองคาย 02 847154 1999751

10 บานทาสะอาด 107 - - / บานทาสะอาด  เซกา บึงกาฬ 02 790377 1936385

แบบฟอรมที่ 3

แบบฟอรมที่ 3 แบบฟอรมการตรวจสอบความพรอมสถานีCCTV 2562

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค.................
วันที่สํารวจ............................................... เวลา.................................

พิกัด N (m)จังหวัดอําเภอ
สภาพการใชงาน (ได/ไมได)

หมูบาน ตําบล
รหัสลุมน้ํา

หลัก
พิกัด E (m)

ผูสํารวจ
ลําดับ ชื่อสถานี หมายเหตุ

รหัส
สถานี

ปที่
กอสราง

ขอมูลที่ตรวจวัด ผูดูแล



NO CODE NAMESTA_T AMPHOE PROVINCE HYD MET Long_X Lat_Y สภาพการใชงาน หมายเหตุ
1 42002 กุฉินาราย(บานหนองฟาเลื่อน) KUCHINARAI KALASIN 104.0005556 16.5583333

2 40801 ขอนแกน MUANG KHONKAEN 102.8380556 16.4438889

3 210502 คลองกระแดะที่บานวังไทร KANCHANADIT SURATTHANI 99.5425000 9.0444444

4 210602 คลองกายที่บานทุงใน NOPPITAM NAKORNSITHAMMARAT 99.7200000 8.7333333

5 210603 คลองกายที่บานเพียน NOPPITAM NAKORNSITHAMMARAT 99.6452778 8.7900000

6 240206 คลองการาซูกาที่บานรูโบะเบอเด BETONG YALA 101.1516667 5.7716667

7 210717 คลองขุนพังที่บานวังน้ํายอย RONPHIBUN NAKORNSITHAMMARAT 99.8200000 8.2663889

แบบฟอรมที่ 4

แบบฟอรมที่ 4 การตรวจสอบความพรอมสถานีอุทก-อุตุฯ 2562

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค.................

วันที่สํารวจ............................................... เวลา.................................



แบบฟอรมที่ 5 แบบสํารวจความพรอมใชงานดานอุปกรณและเคร่ืองมือ 2562 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค...................... 

วันที่สํารวจ..............................................เวลา.................................... 
 

ลําดับ รายการ จํานวน สถานท่ี สภาพการใชงาน ความเสียหายเบ้ืองตน 

๑ เครื่องสูบน้ํา ขนาด ๘ นิ้ว ๑ ติดตั้งหนางาน ท่ีเทศบาล.... อ..... จ..... พรอมใชงาน - 
๒ เครื่องสูบน้ํา ขนาด ๘ นิ้ว ๓ สนง.... อ...... จ......... ชํารุด รั่วซึม ทอดูดชํารุด 
๓ เครื่องสูบน้ํา ขนาด ๘ นิ้ว ๒ สนง..... อ...... จ......... พรอมใชงาน - 
๔ ….. ..... ..... .....  
๕ ..... ..... ..... .....  
๖ รถยนตบรรทุก ๖ ลอ ๑ สนง..... อ...... จ....... พรอมใชงาน - 
๗ รถยนตบรรทุกน้ํา ๑ สนง..... อ...... จ....... พรอมใชงาน - 
๘ ..... ..... ..... .....  
๙ ..... ..... ..... .....  

๑๐ ชุดประปาสนาม  สนง..... อ...... จ....... ชํารุด  
๑๑ ชุดประปาสนาม  สนง..... อ...... จ....... พรอมใชงาน - 
๑๒ ..... ..... ..... .....  
๑๓ ..... ..... ..... .....  

      
      

 
หมายเหตุ 

๑. รายการอุปกรณและเครื่องมือหลักท่ีมีใน สทภ. ท่ีใชเพ่ือการใหความชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากภัยดานน้ํา เชน เครื่องสูบน้ํา รถยนตบรรทุก 
รถบรรทุกน้ํา ชุดประปาสนาม เปนตน 

๒. สถานท่ีของอุปกรณและเครื่องมือหลัก เชน จุดท่ีติดตั้งหนางาน หรือเก็บท่ีสํานักงาน (หมูบาน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) 
๓. สภาพความพรอมใชงานหรือชํารุด                                                                                                                                     แบบฟอรมท่ี 5 



ดี ใชได บกพรอง ไมมี

เลว อันตราย

1 มส.21002 ฝายน้ําลน ฝายน้ําลนหวยน้ําริน ใหม ปางหมู เมือง แมฮองสอน สาละวิน 19.28803 97.99655 2556

1 มส.21003 ฝายน้ําลน ฝายน้ําลนแมฮองสอน ใหมหัวน้ํา ปางหมู เมือง แมฮองสอน สาละวิน 19.29604 97.97366 2553

1 มส.21021 ฝายน้ําลน ฝายน้ําลนนาลอ หมอกจําแป หมอกจํา เมือง แมฮองสอน สาละวิน 19.43065 97.96806 2553

1 มส.21009 ฝายน้ําลน ฝายน้ําลนหวยแมฮี้ แมฮี้ แมฮี้ ปาย แมฮองสอน สาละวิน 19.34420 98.45603 2553

1 มส.21010 ฝายน้ําลน ฝายน้ําลนหวยแม
ื

เวียงเหนือ เวียงเหนือ ปาย แมฮองสอน สาละวิน 19.39304 98.47016 2554

1 มส.21013 ฝายน้ําลน ฝายน้ําลนหวยแมปง แมปงนอย 4 แมฮี้ ปาย แมฮองสอน สาละวิน 19.28284 98.48574 2554

แบบฟอรมที่ 6

แบบฟอรมที่ 6 แบบฟอรมสํารวจความมั่นคงของเขื่อน และอาคารประกอบ

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค.................

วันที่สํารวจ............................................... เวลา.................................

หมูที่
ชื่อลุม

น้ําหลัก

ความจุ

เก็บกัก
สาเหตุ

แนว

ทางแกไข

แผนการ

ซอม

ปรับปรุง

หมายเหตุ
ปที่ถาย

โอน

ผลการตรวจสภาพ

สภาพการใชงาน

มี

ความเสี่ยงตอความ

ปลอดภัยอําเภอ จังหวัด LAT Longสทภ
รหัส

โครงการ
ประเภทงาน ชื่อโครงการ หมูบาน ตําบล



กวาง 

(ม.)

ยาว 

(ม.)

สูง 

(ม.)

เสนผาน

ศูนยกลาง 

(ม.)

ความจุ 

(ลาน 

ลบ.ม.)

ชื่อ
ตําแหน

ง
ชื่อ

ตําแหน

ง

เบอร

ติดตอ

1

แบบฟอรมที่ 7

ผูดูแล

Zone 

UTM
พิกัด E (m)

พิกัด N 

(m)

ถนนที่กีด

ขวาง

คลองที่กีด

ขวาง

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค .........

แบบฟอรมที่ 7  แบบฟอรมตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ําภายใตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ําในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยประจําป พ.ศ. 2562

วันที่สํารวจ.............................................. เวลา............................

ขนาดของสิ่งกีดขวางทางน้ํา ผูสํารวจ

ลําดับ

ประเภท

ของสิ่งกีด

ขาวง

หมูบาน ตําบล อําเภอ

ลักษณะ

การกีด

ขวาง

แนว

ทางการ

แกไข

งบประมาณที่จะ

ใชในการแกไข 

(ลาน บาท)

หมายเหตุ

ปที่

กอสราง

แลวเสร็จ

จังหวัด



ลําดับ หมูที่ ตําบล อําเภอ

lat long ครัวเรือน ประชากร พื้นที่

1 ทาขุนราม เมือง กําแพงเพชร 16.45809 99.4553 230,000      - 330            1,100          - 1 ธ.ค.61 - 10ม.ค. 62

แบบฟอรมที่ 8

แบบฟอรมที่ 8 แบบฟอรมกําหนดพื้นที่และติดตั้งสถานีสูบน้ํา 

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค..............

วันที่สํารวจ......................................เวลา..........................

จังหวัด
พิกัด ปริมาณ

สูบน้ํา

(ลบ.ม.)

ปริมาณ

แจกจายน้ํา

 (ลิตร)

ประโยชนที่ไดรับ
ระยะเวลา

ดําเนินการ
อุปโภค-บริโภค



ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 การเตรียมความพรอม

2 บุคลากรที่ปฏิบัติการ คน แผนงาน

ผลงาน

3 อุปกรณ เครื่องมือ/เครื่องจักร

 - เครื่องสูบน้ําขนาด 2-8 นิ้ว เครื่อง แผนงาน

ผลงาน

 - เครื่องสูบน้ําขนาด 8 นิ้ว เครื่อง แผนงาน

ผลงาน

 - รถบรรทุกน้ํา (6,000 ลิตร) คัน แผนงาน

ผลงาน

 - เครื่องผลิตน้ําประปาสนาม ชุด แผนงาน

ผลงาน

 - เรือทองแบน ขนาด 12 ฟุต (25 แรงมา) ลํา แผนงาน

ผลงาน

 - เรือทองแบน ขนาด 17 ฟุต (85 แรงมา) ลํา แผนงาน

ผลงาน

 - น้ํามันดีเซล ลิตร แผนงาน

ผลงาน

แบบฟอรมที่ 9

วันที่สํารวจ.............................................. เวลา............................

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค .........

แบบฟอรมที่ 9  แบบฟอรมตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ําภายใตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ําในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยประจําป พ.ศ. 2562

ที่อยู

หมูบาน ตําบล อําเภอ

ลําดับที่ กิจกรรม หนวย แผน/ผล ปปจจุบัน ปถัดไป หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการในภาวะน้ําทวม

น้ําแลง น้ําทวม

แผนปฏิบัติการในภาวะน้ําแลง



สทภ รหัสโครงการ ประเภท ชื่อโครงการ ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด LAT Long ความจุเก็บกัก หมายเหตุ

(ลบ.ม.) มี ไมมี

1 มส.21016 อางเก็บน้ํา อางเก็บน้ําหวยดีหมี กุงเกง ทุงยาว ปาย แมฮองสอน 19.33955 98.41130

1 มส.21017 อางเก็บน้ํา อางเก็บน้ําหวยมวง ปาลาน แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน 18.18343 97.94065

1 มส.21018 อางเก็บน้ํา อางเก็บน้ําแมคะตวน แมคะตวน แมคะตวน สบเมย แมฮองสอน 17.94939 97.94394

1 กพ.21004 อางเก็บน้ํา อางเก็บน้ําคลองแขยง จิตรอารี

(ทรัพยสมบูรณเกา)

สักงาม

(โปงน้ํารอนเกา)

คลองลาน กําแพงเพชร 16.37008 99.34333

1 ชร.21007 อางเก็บน้ํา อางเก็บน้ําหวยตุมเหนือ ขอนซุง งิ้ว เทิง เชียงราย 19.77823 100.08219

1 พย.21017 อางเก็บน้ํา อางเก็บน้ําหวยน้ํามิน น้ํามิน แมลาว เชียงคํา พะเยา 19.44505 100.18855

แบบฟอรมที่ 10

Operation Rule 

แบบฟอรมที่ 10 Operation Rule Curve

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค..............

วันที่สํารวจ..............................................เวลา............................



ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุมน้ําหลัก

1 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหวยไมเต็ง บานคา,สวนผึ้ง ราชบุรี แมกลอง วางทอผันน้ํา -

2 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหนองแขมหลวง ต.แมปุ แมพริก ลําปาง วัง 2.69 1.54

4 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบึงกิว (บึงจิ๋ว) ธงธานี,บึงนคร ธวัชบุรี รอยเอ็ด ชี 4.86 2.78

13 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําโครงการฯ ลําน้ําอิง แมใจ,เมือง พะเยา โขง 1.03 0.94

แบบฟอรมที่ 11

แบบฟอรมที่ 11 ขอมูลปริมาณน้ําในอาวเก็บน้ําขนาดใหญ กลาง เล็ก แหลงน้ําธรรมชาติ และน้ําใตดิน

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค........................

วันที่สํารวจ..................................เวลา................

ลําดับที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ ความจุเก็บกัก 
(ลาน ลบ.ม.)

ปริมาณ
ปจจุบัน 

 

8.63 7.403 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทุงกระเต็น
เยยปราสาท,ทาโพธิ์,  

ทุงกระเต็น,ทุงตาด
หนองกี่ บุรีรัมย มูล


