
กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://dwr.go.th กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า http://mekhala.dwr.go.th

การประชุม

ศูนย์อ้านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแล้ง/ภาวะน ้าท่วม

ครั งที่ 2/2565

23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสายชล ชั น 9 กรมทรัพยากรน ้า

ศูนย์อ้านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแล้ง/ภาวะน ้าท่วม

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า กรมทรัพยากรน ้า



วาระการประชุม
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบวาระการประชุมที่ 1 :

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ศูนย์อ้ำนวยกำรติดตำมและแก้ไขปัญหำภำวะน ้ำแล้งและภำวะน ้ำท่วม 

ครั งที่ 1/2565

เรื่องเพื่อทราบ

3.1 ค้ำสั่งจัดตั งศูนย์อ้ำนวยกำรติดตำม และแก้ไขปัญหำภำวะน ้ำแล้งและภำวะ

น ้ำท่วม

3.2 สถำนกำรณ์น ้ำ

3.3 แผนกำรจัดสรรน ้ำในฤดูแล้ง ปี 2565/2566

3.4 ผลกำรบริหำรจัดกำรเพื่อรองรับสภำวะวิกฤติน ้ำ ปี 2565/2566

3.5 พื นที่เสี่ยงภำวะขำดแคลนน ้ำ ปี 2565/2566

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 :

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 :

Page 2
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เรื่องอื่น ๆระเบียบวาระการประชุมที่ 5 :
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Website : http://dwr.go.th กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า              http://mekhala.dwr.go.th

วาระการประชุม

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 มำตรกำรรองรับสถำนกำรณ์ขำดแคลนน ้ำ ปี 2565/2566

4.2 มำตรกำรรองรับสถำนกำรณ์อุทกภัยในพื นที่ภำคใต้ (พ.ย. – ธ.ค. 65)

4.3 ค้ำสั่งคณะท้ำงำนภำยใต้ศูนย์อ้ำนวยกำรติดตำม และแก้ไขปัญหำภำวะ

น ้ำแล้งและภำวะน ้ำท่วม

4.4 กำรจัดสรรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำในภำวะวิกฤติ/ภำวะปกติ 

ปีงบประมำณ 2566

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 :

3.6 พื นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื นที่ภำคใต้ (พ.ย. – ธ.ค. 65)

3.7 แนวทำงกำรเสนอโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพ่ือ

รองรับสถำนกำรณ์ภัยแล้ง และฝนทิ งช่วง ปี 2566

เรื่องเพื่อทราบ (ต่อ)ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 :
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เอกสารดาวน์โหลด
- สไลด์ประชุม (PPT/PDF)

- วาระการประชุม (WORD/PDF)

- ค้าสั่งกรมทรัพยากรน ้า ที่ 520/2565 จัดตั งศูนย์อ้านวยการ

ติดตาม และแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแลง้และภาวะน า้ทว่ม 

- ค้าสั่งคณะท้างานภายใต้ศนูย์อ้านวยการตดิตาม และแก้ไขปัญหา

ภาวะน ้าแลง้และภาวะน า้ทว่ม

- พื นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน า้ดา้นอุปโภค-บริโภค 

• ในเขตประปาภูมิภาค

• นอกเขตประปาภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น)

- พื นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน า้ดา้นการเกษตร นอกเขต

ชลประทาน (นารอบที่ 2)

- พื นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน า้ดา้นการเกษตร นอกเขต

ชลประทาน (พืชต่อเนื่อง-ไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ)

- พื นที่เฝ้าระวังด้านคุณภาพน ้า ในเขตพื นที่การประปาสว่นภมูิภาค

/การประปานครหลวง

- คาดการณ์พื นทีเ่สีย่งน ้าท่วมเดือนธันวาคม 2565

- คาดการณ์พื นทีเ่สีย่งน ้าท่วมเดือนมกราคม 2566
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ระเบียบวาระท่ี 1 :

เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์
อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า
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ระเบียบวาระท่ี 2 :

เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

ศูนย์อ้านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแลง้ และภาวะน ้าท่วม ครั งที่ 1/2565 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
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ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

1) ศูนย์อ้านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม ครั งที่ 1/2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

2) ฝ่ายเลขาฯ แจ้งเวียนรายงานการประชุมตามหนังสือ ที่ ทส 0602.4/ว 1225 ลงวันที่ 

14 มิถุนายน 2565 (ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม ศูนย์อ้านวยการติดตาม

และแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแล้ง และภาวะน ้าท่วม ครั งที่ 1/2565 วันที่ 25

พฤษภาคม 2565

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ระเบียบวาระท่ี 3 :

เร่ืองเพ่ือทราบ

3.1 ค้ำสั่งจัดตั งศูนย์อ้ำนวยกำรติดตำม และแก้ไขปัญหำภำวะน ้ำแล้งและภำวะน ้ำท่วม 

และค้ำสั่งคณะท้ำงำนภำยใต้ศูนย์อ้ำนวยกำรติดตำม และแก้ไขปัญหำภำวะน ้ำแล้งและภำวะน ้ำท่วม

3.2 สถำนกำรณ์น ้ำ

3.3 แผนกำรจัดสรรน ้ำในฤดูแล้ง ปี 2565/2566

3.4 ผลกำรบริหำรจัดกำรเพื่อรองรับสภำวะวิกฤติน ้ำ ปี 2565/2566

3.5 พื นที่เสี่ยงภำวะขำดแคลนน ้ำ ปี 2565/2566

3.6 พื นท่ีเสี่ยงอุทกภัยในพื นที่ภำคใต้ (พ.ย. – ธ.ค. 65)

3.7 แนวทำงกำรเสนอโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ภัยแล้ง 

และฝนทิ งช่วง ปี 2566
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(3.1) ค้าสั่งจัดตั งศูนย์อ้านวยการติดตาม และแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม 

ค้าสั่งกรมทรัพยากรน ้า ที่ 520/2565 จัดตั งศูนย์อ้านวยการตดิตาม และแก้ไขปัญหาภาวะน า้แลง้และภาวะน า้ทว่ม 

องค์ประกอบ

(1) อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ

(2) รองอธิบดีกรมทรัพยากรน ้า (ที่อธิบดีฯ มอบหมาย) รองผู้อ้านวยการศูนย์ฯ

(3) ผู้อ้านวยการกองการจัดสรรน ้า กรรมการ

(4) ผู้อ้านวยการกองพัฒนาแหล่งน ้า 1 - 2 กรรมการ

(5) ผู้อ้านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรรมการ

(6) ผู้อ้านวยการกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรรมการ

(7) ผู้อ้านวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า กรรมการ

(8) ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 1 - 11 กรรมการ

(9) ผู้อ้านวยการกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า กรรมการและเลขานุการ

(10) ผู้อ้านวยการศูนย์เมขลา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า

(11) ผู้อ้านวยการส่วนประสานการปฏิบัติงานในภาวะน ้าท่วม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า

(12) ผู้อ้านวยการส่วนประสานการปฏิบัติงานในภาวะน ้าแล้ง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า

(13) ผู้อ้านวยการส่วนพัฒนาข้อมูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า

(14) ผู้อ้านวยการส่วนแผนและมาตรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า

ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
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ระเบียบวาระที่ 3.1 :ค้าสั่งจัดตั งศูนย์อ้านวยการติดตามฯ

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

❑ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบค้าสั่งกรมทรัพยากรน ้า ที่ 520/2565 จัดตั งศูนย์

อ้านวยการติดตาม และแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม ลงวันที่ 

2 พฤศจิกายน 2565

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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(3.2) สถานการณ์น ้า: เข้าสู่ฤดูหนาว ปี 2565

Page 12ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา/ ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565 

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th
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Page 13ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา/ ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

ฝนสะสม ม.ค. 65 - ปัจจุบัน ปริมำณฝนปัจจุบันเปรียบเทียบค่ำปกติ ตั งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับค่าปกติ

ปริมำณฝนสะสม 1,500.0
ภำคเหนือ

มิลลิเมตร มิลลิเมตร
+263.3 (21%)

ผลต่ำง

ปริมำณฝนสะสม 1,653.0
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

มิลลิเมตร มิลลิเมตร
+245.1 (17%)

ผลต่ำง

ปริมำณฝนสะสม 1,594.9
ภำคกลำง

มิลลิเมตร มิลลิเมตร
+320.6 (25%)

ผลต่ำง

ปริมำณฝนสะสม 2,089.6
ภำคตะวันออก

มิลลิเมตร มิลลิเมตร
+230.9 (12%)

ผลต่ำง

ปริมำณฝนสะสม 1,976.7
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก

มิลลิเมตร มิลลิเมตร
+546.7 (38%)

ผลต่ำง

ปริมำณฝนสะสม 3,165.2
ภำคใต้ฝั่งตะวันตก

มิลลิเมตร มิลลิเมตร
+488.9 (18%)

ผลต่ำง 1,861.9
ทั งประเทศ

มิลลิเมตร

ปริมำณฝนสะสม

(ม.ค.-ปัจจุบนั)
328.6 (21%)

ผลต่ำง

มิลลิเมตร

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า        website : mekhala.dwr.go.th

(3.2) สถานการณ์น ้า: ปริมาณน ้าฝนปัจจุบัน



Page 14ที่มา : กรมทรัพยากรน ้า กรมชลประทาน และส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ / ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 65

ปริมาณน ้าในล้าน ้า
ข้อมูลโทรมาตรและกล้อง CCTV กรมทรัพยากรน ้า

ลดลง

ปกติ

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า       website : mekhala.dwr.go.th

เพ่ิมขึ น
ปกติ

ลดลง

ปกติ

ทรงตัว
น ้ำปกติ

ลดลง
น ้ำปกติ

น ้ามาก : สูงกว่า 80.1% ของความจุล้าน ้า

น ้าดี : สูงกว่า 50.1%-80% ของความจุล้าน ้า

น ้าปกติ : สูงกว่า 30.1%-50% ของความจุล้าน ้า

น ้าน้อย : ต่้ากว่า 30% ของความจุล้าน ้า

พื นที่ประกาศสถานการณ์อุทกภัย ปภ. ณ วันที่ 

21 พ.ย. 65

เพ่ิมขึ น
ปกติ

(3.2) สถานการณ์น ้า: ปริมาณน ้าในล้าน ้า



Page 15ที่มา : กรมชลประทาน/กรมทรัพยากรน ้า / ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 / หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า        website : mekhala.dwr.go.th

ปริมาณน ้าในแหล่งน ้า
ใหญ/่กลาง/เลก็

ทั งประเทศ 84,807ปริมำณน ้ำเก็บกัก 71,579 (84%)ปริมำณน ้ำใช้กำร

85%
ปริมำณน ้ำเก็บกัก

ภำคเหนือ

ปริมำณน ้ำใช้กำร

27,010
22,857

82%
ปริมำณน ้ำเก็บกัก

ภำคตะวันตก

ปริมำณน ้ำใช้กำร

27,481
22,460

60%
ปริมำณน ้ำเก็บกัก

ภำคใต้

ปริมำณน ้ำใช้กำร

10,193
6,133

96%

ปริมำณน ้ำเก็บกัก

ภำคตะวันออกเฉียงเหนอื

ปริมำณน ้ำใช้กำร

13,993
13,463

108%
ปริมำณน ้ำเก็บกัก

ภำคตะวันออก

ปริมำณน ้ำใช้กำร

3,155
3,394

110%
ปริมำณน ้ำเก็บกัก

ภำคกลำง

ปริมำณน ้ำใช้กำร

2,975
3,272

แหล่งน ้ำขนำดใหญ่ 35 แห่ง
(ควำมจุมำกกว่ำ 100 ล้ำน ลบม.)

เหนือ (9 แห่ง) อีสาน (13 แห่ง) 

กลาง (3 แห่ง) ตะวันออก (4 แห่ง) 

ตะวันตก (4 แห่ง) ใต้ (2 แห่ง)

ปริมำณน ้ำ

58,971
แหล่งน ้ำขนำดกลำง 412 แห่ง
(ควำมจุมำกกว่ำ  2-100 ล้ำน ลบม.)

เหนือ (75 แห่ง) อีสาน (218 แห่ง) 

กลาง (22 แห่ง) ตะวันออก (51 แห่ง) 

ตะวันตก (7 แห่ง) ใต้ (39 แห่ง)

ปริมำณน ้ำ

4,881

แหล่งน ้ำขนำดเล็ก 102,099 แห่ง
(ควำมจุไม่เกิน 2 ล้ำน ลบม.)

เหนือ (34,358 แห่ง) อีสาน (64,144 แห่ง) 

กลาง (15,205 แห่ง) ตะวันออก (14,510 แห่ง)

ตะวันตก (7,337 แห่ง) ใต้ (5,543 แห่ง)

ปริมำณน ้ำ

7,727

(3.2) สถานการณ์น ้า: ปริมาณน ้าในแหล่งน ้าใหญ/่กลาง/เล็ก



ที่มา : กรมทรัพยากรน ้า และกรมชลประทาน / ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

7,727
ปัจจุบัน

ล้ำน ลบ.ม.

(21 พ.ย. 65)

ปริมำณน ้ำ
(91%)

แหล่งน ้ำ

102,099 แห่ง

อ่ำงขนำดกลำง

138 แห่ง
ปริมาณน ้าในแหล่งน ้า
นอกเขตชลประทาน

ปริมาณน ้า (ล้าน ลบ.ม.)

0-1

2-5

6-10

11-20

20-40

8,470
ล้ำน ลบ.ม.

(100%)

ความจุกักเก็บ

7,882
ล้ำน ลบ.ม.

(29 ต.ค 65)

ปริมำณน ้ำ

(93%)

เริ่มต้นฤดูแล้ง

155
(ลดลง)

ล้ำน ลบ.ม.

ผลต่าง

246
ปัจจุบัน

ล้ำน ลบ.ม.

(21 พ.ย. 65)

ปริมำณน ้ำ

(90%)

271.37
ล้ำน ลบ.ม.

(100%)

ความจุกักเก็บ

14.1
ล้ำน ลบ.ม.

ผลต่าง (ลดลง)

260.10
ล้ำน ลบ.ม.

(29 ต.ค. 65)

ปริมำณน ้ำ
(95%)

เริ่มต้นฤดูแล้ง

(3.2) สถานการณ์น ้า: ปริมาณน ้าในแหล่งน ้านอกเขตชลประทาน

Page 16

ปริมาณน ้าในอา่ง (ร้อยละ)

0-30 (6)

31-80 (36)

81-100 (38)

>100 (58)

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า        website : mekhala.dwr.go.th



(3.2) สถานการณ์น ้า: พื นที่ประสบภัยแล้ง ปี 65

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 Page 17

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า        website : mekhala.dwr.go.th

พื นที่ประสบภัยแล้ง ย้อนหลัง 11 ปี (2555-2565)

ปี 2565

ไม่มีพื นที่ประกาศภัยแล้ง

จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน

2555 53 575 4,117 40,723

2556 58 591 3,932 36,944

2557 49 376 2,402 22,253

2558 40 265 1,458 12,972

2559 41 267 1,444 11,840

2560 1 3 13 85

2561 - - - -

2562 26 178 1,199 12,826

2563 30 168 891 7,662

2564 - - - -

2565 - - - -



ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2565

สถำนกำรณ์น ้ำ
พื นท่ีประสบภัยน ำ้ท่วม

ปี 2565

(3.2) สถานการณ์น ้า: พื นที่ประสบภัยน ้าท่วม ปี 65

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

16 จังหวัด

-หนองบัวล้าภู    -มหาสารคาม     -อุบลราชธานี     -เลย 

-นครราชสีมา    -ขอนแก่น            -บุรีรัมย์       -ร้อยเอ็ด

-ชัยภูมิ                -ศรีสะเกษ            -ยโสธร        - มุกดาหาร

-สุรินทร์              -กาฬสินธุ์            -อุดรธานี -อ้านาจเจริญ

พื นที่ประกาศภัยน ้าท่วม 

59 จังหวัด
ถึงปัจจุบัน

ภำคเหนือ

14 จังหวัด
-เชียงใหม่   -เพชรบูรณ์    -ตาก

-เชียงราย   -อุตรดิตถ์       -แพร่

-พะเยา        -ล้าปาง           -ล้าพูน

-สุโขทัย       -พิษณุโลก      -น่าน  

-พิจิตร -แม่ฮ่องสอน 

ภำคตะวันตก

2 จังหวัด
-กาญจนบุรี

-เพชรบุรี

ภำคกลำง

13 จังหวัด
-สิงห์บุรี        -ลพบุรี        -สุพรรณบุรี    -นครนายก

-อ่างทอง      -นครปฐม   -อุทัยธานี    -สระบุรี    

-ปทุมธานี     -นครสวรรค์    -พระนครศรีอยุธยา  

-ชัยนาท -นนทบุรี

ภำคใต้

8 จังหวัด

-สุราษฎร์ธานี   –กระบี่

-ตรัง   -ภูเก็ต   - พังงา

-สตูล   -สงขลา -นครศรีธรรมราช

Page 18

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า        website : mekhala.dwr.go.th

ภำคตะวันออก

6 จังหวัด
-ปราจีนบุรี   -สระแก้ว   -ชลบุรี

-จันทบุรี       -ระยอง

-ฉะเชิงเทรา



ธ.ค. 65

ฝนเดือน ธ.ค. 65 สูง-ต้่า จากค่าปกติ

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา/ ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 

พ.ย. 65

ฝนเดือน พ.ย. 65 สูง-ต่้า จากค่าปกติ

คาดหมายปริมาณฝน เดือน พ.ย. 65 – ม.ค. 66

ม.ค. 66

ฝนเดือน ม.ค. 66 สูง-ต้่า จากค่าปกติ

บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกฉียงเหนือมี

ปริมาณฝนรวม ใกล้เคียง ค่าปกติ ยกเว้น ภาค

ตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ จะมีฝนรวม สูงกว่า 

ค่าปกติ

บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมี

ปริมาณฝนรวม น้อยกว่า ค่าปกติ ส่วนบริเวณภาคกลาง 

ภาคตะวันออก จะมีปริมาณฝนรวม ใกล้เคียง ค่าปกติ 

และภาคใต้ จะมีปริมาณฝนรวม สูงกว่า ค่าปกติ

บริเวณประเทศไทนตอนบนจะมีปริมาณฝนรวม 

ต่้ากว่า ค่าปกติ ส่วนบริเวณภาคใต้ จะมีฝนรวม 

สูงกว่า ค่าปกติ

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า       website : mekhala.dwr.go.th
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(3.2) สถานการณ์น ้า: คาดหมายปริมาณฝน



กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า        website : mekhala.dwr.go.th

Page 20ที่มา : กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า

อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรายงานสถานการณ์น ้า และการป้องกันและบรรเทา

ภาวะวิกฤติน ้า ติดตามสถานการณ์น ้าอย่างใกล้ชิด และรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน

ป้องกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน ้า

การประชุมคณะท้างานเฉพาะกิจเพื่อประเมินและ

ติดตามสถานการณ์น ้าแล้ง และน ้าท่วม

ตุลาคม 2565 2 ครั ง เมื่อวันที่ 11 25

พฤศจิกายน 1 ครั ง เมื่อวันท่ี 8

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า        website : mekhala.dwr.go.th

(3.2) สถานการณ์น ้า : การประชุมติดตามสถานการณ์น ้า ของ ทน. รายสัปดาห์

ปี 2564 จ้านวน 11 ครั ง

ปี 2565 จ้านวน  18 ครั ง

ปี 2566 จ้านวน  3 ครั ง

รวม 32 ครั ง 

*คณะท้างานดา้นการประเมินสถานการณน์ า้ และการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า



Page 21

1 พ.ค. – 28 ต.ค. 65 17 – 21 พ.ย. 65

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://dwr.go.th กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า              http://mekhala.dwr.go.th

(3.2) สถานการณ์น ้า: สถานการณ์แจ้งเตือนภัย

ที่มา : กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

ระดบัการเตอืน ครัง้ หมู่บา้น
เฝ้าระวัง 5      14     

เตรียมพร้อม 1      2      
อพยพ 1      2      
รวม 7      18     

สรุปสถานการณ์เตอืนภัย
ระดบัการเตอืน ครัง้ หมู่บา้น

เฝ้าระวัง 689    2,361  
เตรียมพร้อม 529    1,849  

อพยพ 123    409    
รวม 1,341  4,619  

สรุปสถานการณ์เตอืนภัย



กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า   กรมทรัพยากรน ้า   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม mekhala@dwr.mail.go.th                 mekhala.dwr.go.th                 02-2716000 ต่อ 6445

- บ้านกลุ่มตาขวัญ ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด 

จ.สระแก้ว

(ฝนสะสม 12 ชม. 143.5 มม./12 ชม. )

หมู่บ้านฝนตกมากท่ีสุด

วันที่ 29 ก.ย. 2565 เวลา 7.00 น.
ปริมาณฝน จากระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) คาดการณ์พ้ืนท่ีเส่ียงน ้าหลาก-ดินถลม่ 

ล่วงหน้า 24 ชม.

- เมืองอุบลราชธานี
- ศรีเมืองใหม่
- โขงเจียม
- เขื่องใน
- ตระการพืชผล
- ม่วงสามสิบ
- พิบูลมงัสาหาร
- ตาลสุม
- โพธ์ิไทร
- สิรินธร
- เหล่าเสือโก้ก

จ.อุบลราชธานี

พ้ืนที่เส่ียงบริเวณ649 สถานีมีฝน

สถานการณ์ฝนและพ้ืนที่เส่ียงน ้าหลาก-ดินถล่มจากอิทธิพล “พายุโนรู”

4 หมู่บ้านเฝ้าระวัง จ.ศรีสะเกษ
จ.สระแก้ว
จ. สระบุรี

- หมู่บ้านเตือนภัย

- หมู่บ้านอพยพ

- เมืองอ านาจเจริญ
- ปทุมราชวงศา
- พนา
- หัวตะพาน
- ลืออ านาจ

จ.อ านาจเจริญ

จ.สุรินทร์
- เมืองสุรินทร์
- ชุมพลบุรี
- ท่าตูม
- จอมพระ
- ปราสาท
- กาบเชิง
- รัตนบุรี
- สนม
- ศีขรภูมิ
- ส าโรงทาบ
- พนมดงรัก
- ศรีณรงค์
- เขวาสินรินทร์
- โนนนารายณ์

จ.ศรีสะเกษ
- ยางชุมน้อย
- ราษีไศล
- อุทุมพรพิสัย
- บึงบูรพ์
- เมืองจันทร์
- โพธ์ิศรีสุวรรณ
- ศิลาลาด

จ.บุรีรัมย์
- เมืองบุรีรัมย์
- คูเมือง
- กระสัง
- นางรอง
- ประโคนชัย
- ล าปลายมาศ
- สตึก
- พลับพลาชัย
- ห้วยราช
- บ้านด่าน

จ.ยโสธร
- เมืองยโสธร
- ทรายมูล
- กุดชุม
- ค าเขื่อนแก้ว
- ปา่ต้ิว
- มหาชนะชัย
- ค้อวัง

ผู้ติดตาม 6.7 หมื่น คน • 33 คนก้าลงัตดิตาม

แชร์แอพลิเคชั่น “EWS DWR”

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

TOP Varawut - ท็อป 

วราวุธ ศิลปอาชา

TOP Varawut - ท็อป 

วราวุธ ศิลปอาชา

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th

และนครราชสีมา/ร้อยเอด็/นครนายก/
ปราจีนบุรี/ตราด/ลพบุร/ีสระบุรี/พังงา
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ระเบียบวาระที่ 3.2 : สถานการณ์น ้า

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบสถานการณ์น ้า และผลการคาดการณ์ปริมาณฝน

ล่วงหน้าเดือน พ.ย. 2565 ถึง ม.ค. 2566

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://dwr.go.th กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า              http://mekhala.dwr.go.th



(3.3) แผนการจัดสรรน ้าในฤดูแล้งปี 2565/2566 : ปฏิทินบริหารจัดการน ้า

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th

ที่มา: ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ Page 24

ฤดูแล้ง
1 พ.ย. – 30 เม.ย. 

ฤดูฝน
1 พ.ค. – 31 ต.ค. 

ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก คลอบคลุมพื นที่ 7 จังหวัด 

(สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

ฤดูฝน 1 ก.ย. – 28 ก.พ.

ฤดูแล้ง 1 มี.ค. – 31 ส.ค. - ฤดูกาลของประเทศไทย โดยการเข้าสู่ฤดูฝนตามการประกาศจากกรมอตุุนิยมวิทยา และเริ่มต้นฤดูแล้ง ภาคเหนือ 

กลาง ตะวันออก เริ่ม 1 พ.ย. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่ม 1 ธ.ค. ภาคตะวันตก เริ่ม 1 ม.ค. ภาคใต้เริ่ม 1 มี.ค.

- ปฏิทินการบริหารจัดการทรพัยากรน ้าฤดูฝนและฤดแูล้ง ฉบับปรับปรุง (กนช. มีมติเห็นชอบเมื่อ 14 มี.ค. 2565)

หมายเหตุ:

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า       website : mekhala.dwr.go.th
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กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th

คาดการณ์ปริมาณน า้ตน้ทุน

ณ ต้นฤดูแล้ง ปี 65/66

แผนการจัดสรรน ้าและความต้องการใช้น ้ารายกิจกรรม

(3.3) แผนการจัดสรรน ้าในฤดูแล้งปี 2565/2566 : การจัดสรรน ้าฤดูแล้ง

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า       website : mekhala.dwr.go.th

ที่มา : กองอ้านวยการน ้าแห่งชาติ/ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ย. 65

ในเขตชลประทาน

อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่

อ่างเก็บน ้าขนาดกลาง

แหล่งน ้าธรรมชาติ

นอกเขตชลประทาน

อ่างเก็บน ้าขนาดกลาง

อ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก

แหล่งน ้าธรรมชาติ

ปริมาณน ้าที่น้ามาใช้ได้

แหล่งน ้าบาดาล

ข้อมูลศักยภาพน ้าบาดาลรายจังหวัด

การจัดหาแหล่งน ้าส้ารองทั งแหลง่น า้ผิวดินและใต้ดิน

คาดการณ์แผนการใช้น ้าด้านต่างๆ ให้เพียงพอต่อน ้าต้นทุนฤดูแล้ง ปี 65/66

ในพื นที่ให้บริการประปานครหลวง/ภูมิภาค

นอกเขตพื นที่ให้บริการประปานครหลวง/ภูมิภาค

นอกเขตชลประทาน (ทน.)

ทั งประเทศ (ในเขตและนอกเขตชลประทาน)

พื นท่ีอุปโภคบริโภค

พื นทีเ่กษตรกรรม
(นาข้าว/ไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ)

พื นทีเ่ฝ้าระวังคุณภาพน ้า

ประเมินพื นที่เฝ้าระวัง
เสี่ยงขาดแคลนน า้

กรมส่งเสริมความเข้มแข็ง
การบริหารจัดการน ้าชุมชน

พื นทีอุ่ตสาหกรรมขนาดใหญ่

พื นท่ีอุตสาหกรรมชุมชน

คาดการณ์แผนการใช้น ้า
เพื่ออุตสาหกรรม

ในเขตชลประทาน

นอกเขตชลประทาน (ทน.)

คาดการณ์พื นที่เพาะปลูก
ให้สอดคล้องกับปริมาณน ้าต้นทุน

การใช้น ้ารักษาคุณภาพน า้
คาดการณ์แผนการใช้น ้า
เพื่อรักษาระบบนเิวศ

คาดการณ์แผนการใช้น ้า
อุปโภค บริโภค

ในพื นที่ให้บริการประปานครหลวง

ในพื นที่ให้บริการประปาภูมภิาค

นอกเขตพื นที่ให้บริการประปา



1,081
อุตสาหกรรม

ในเขตชลประทาน 550

นอกเขตชลประทาน 531

10,568
รักษาระบบนิเวศ

ในเขตชลประทาน 7,395

นอกเขตชลประทาน 3,173

21,904
เกษตรฤดูแลง้

ในเขตชลประทาน 16,895

นอกเขตชลประทาน 5,009

ที่มา : กองอ้านวยการน ้าแห่งชาติ/ในเขตชลประทานจากกรมชลประทาน 9 ต.ค. 65 นอกเขตชลประทานจากกรมทรัพยากรน ้า 3 ต.ค. 65

3,603
อุปโภค-บริโภค

ในเขตชลประทาน 2,535

นอกเขตชลประทาน 1,068

10% 59%

3%

คาดการณ์น ้าใช้การ

(1 พ.ย. 65)

81,242

ส้ารองน ้าต้นฤดูฝน 

ปี 2565

44,086

ความต้องการใช้น ้าทั งประเทศ

27,375 (74%)

ในเขตชลประทาน

9,781 (26%)

นอกเขตชลประทาน

37,156
กิจกรรมหลัก

28%

(3.3) แผนการจัดสรรน ้าในฤดูแล้งปี 2565/2566 :

ในเขตชลประทาน 

44,114
(54%)

นอกเขตชลประทาน 

37,128 
(46%)

ในเขตชลประทาน 

16,739 
(38%)

นอกเขตชลประทาน 

27,347 
(62%)
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กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า        website : mekhala.dwr.go.th



(3.3) แผนการจัดสรรน ้าในฤดูแล้งปี 2565/2566 :

ที่มา : กองอ้านวยการน ้าแห่งชาติ/ในเขตชลประทานจากกรมชลประทาน 9 ต.ค. 65 นอกเขตชลประทานจากกรมทรัพยากรน ้า 3 ต.ค. 65

8.99 ล้านไร่

ในเขตชลประทาน

3.12 ล้านไร่

นอกเขตชลประทาน

นารอบที่ 2 (นาปรัง) 12.11 ล้านไร่

1.30 ล้านไร่

ในเขตชลประทาน

2.07 ล้านไร่

นอกเขตชลประทาน

พืชผัก-พืชไร่ 3.37 ล้านไร่

6.89

2.63

3.54

1.03

0.37

1.17

ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน

0.62 ล้านไร่ 1.28 ล้านไร่1.90

2.83 ล้านไร่ 2.16 ล้านไร่4.99ภาคเหนือ

0.10 ล้านไร่ 0.50 ล้านไร่0.60

1.33 ล้านไร่ 0.70 ล้านไร่2.03

0.28 ล้านไร่ 0.09 ล้านไร่0.37

0.63 ล้านไร่ 0.02 ล้านไร่0.65

0.17 ล้านไร่ 0.08 ล้านไร่0.25

3.17 ล้านไร่ 0.12 ล้านไร่3.29

0.03 ล้านไร่ 1.07 ล้านไร่0.10

0.85 ล้านไร่ 0.08 ล้านไร่0.93

0.09 ล้านไร่ 0.06 ล้านไร่0.15

0.18 ล้านไร่ 0.04 ล้านไร่0.22

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคกลาง

ภาคตะวันตก

ทั งประเทศ 15.48 ล้านไร่
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กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า        website : mekhala.dwr.go.th

ภาคใต้
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ระเบียบวาระท่ี 3.3 : แผนการจัดสรรน า้ในฤดแูล้งปี 2565/2566 

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

1) แผนการจัดสรรน ้าในฤดูแล้งปี 2565/2566

2) ปริมาณน ้าใช้การได้ในพื นที่นอกเขตชลประทานในฤดูแล้ง

3) แผนการเพาะปลูกนาปรัง/พืชไร่-พืชผักในฤดูแล้ง

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://dwr.go.th กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า              http://mekhala.dwr.go.th



หน่วย : ล้านบาท

(3.4) พื นที่เสี่ยงภาวะขาดแคลนน ้า ปี 2565/2566 :ปริมาณน ้าใช้การได้ฤดูแล้ง 

Page 29ที่มา : ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า และส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1-11 / ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่มา : กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า Page 29

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า        website : mekhala.dwr.go.th

ปริมาณน า้ใช้การได้ฤดูแลง้ พ.ย.65 – เม.ย.66 (นอกเขตชลประทาน)

12,466 (34%)

13,673 (36%)

10,989 (30%)

ปริมาณน า้ใชก้ารได ้(ล้าน ลบ.ม.)

น ้าฝน

น ้าในล้าน ้า

น ้าในแหล่งน ้า

ปริมาณน ้าใช้การรวม 

37,128 ล้าน ลบ.ม.



หน่วย : ล้านบาท

(3.4) พื นที่เสี่ยงภาวะขาดแคลนน ้า ปี 2565/2566 :แผนการใช้น ้าฤดูแล้ง พ.ย.2565 – เม.ย.2566

Page 30ที่มา : ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า และส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1-11 / ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่มา : กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า Page 30

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า        website : mekhala.dwr.go.th

แผนการใช้น า้ฤดูแล้ง พ.ย.2565 – เม.ย.2566

(นอกเขตชลประทาน)

4,993 (51%)

1,069 (11%)

530 (5%)

3,173 (32%)

15 (1%)

ความตอ้งการการใชน้ า้ (ล้าน ลบ.ม.)

เกษตร

อุปโภค-บริโภค

อุตสาหกรรม

ระบบนิเวศ

ปศุสัตว์

ความต้องการการใช้น ้า 

รวม 9,780 ล้าน ลบ.ม.
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34,706
37,128(+2,422)

9,451 9,780(+329)

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

 40,000

64/65 65/66

ผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้น ้า (ล้าน ลบ.ม.) 

(3.4) พื นที่เสี่ยงภาวะขาดแคลนน ้า ปี 2565/2566 :แผนการใช้น ้าฤดูแล้ง พ.ย.2565 – เม.ย.2566

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า        website : mekhala.dwr.go.th



(3.4) พื นที่เสี่ยงภาวะขาดแคลนน ้า ปี 2565/2566 : ผลการวิเคราะห์สมดุลน ้าในระดับต้าบล

Page 32ที่มา : ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า และส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1-11 / ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่มา : กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า Page 32

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า        website : mekhala.dwr.go.th

ภาค

ปริมาณน า้

ต้นทนุ

(ล้าน ลบ.ม.)

ปริมาณความ

ต้องการน า้

(ล้าน ลบ.ม.)

ผลตา่ง

(ล้าน ลบ.ม.)

เหนือ 6,724 3,780 +2,944

อีสาน 13,641 1,915 +11,726

กลาง 6,250 2,151 +4,099

ตะวันออก 2,201 388 +1,813

ตะวันตก 1,890 516 +1,374

ใต้ 6,422 1,030 +5,392

รวม 37,128 9,780 +27,348

Supply

Demand



(3.4) พื นที่เสี่ยงภาวะขาดแคลนน ้า ปี 2565/2566 :ผลการวิเคราะห์สมดุลน ้าในระดับต้าบล

Page 33ที่มา : ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า และส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1-11 / ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่มา : กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า Page 33
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พื นท่ีเส่ียงภัยแล้งจากการเพาะปลูกข้าว

พื นท่ีเส่ียงภัยแล้งมาก (ขาด > 5 ล้าน ลบ.ม.)

14 จังหวัด 40 อ้าเภอ 91 ต้าบล

อุตรดิตถ์ พะเยา เชียงราย นครสวรรค์ ก้าแพงเพชร

สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

ปราจีนบุรี นครนายก เพชรบูรณ์ 

พื นท่ีเส่ียงภัยแล้งปานกลาง (ขาด 1-5 ล้าน ลบ.ม.)

27 จังหวัด 78 อ้าเภอ 167 ต้าบล

พื นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก ปี 2564/65 มี 11 จังหวัด 28 อ้าเภอ 64 ต้าบล



(3.4) พื นที่เสี่ยงภาวะขาดแคลนน ้า ปี 2565/2566 :

ที่มา: กองอ้านวยการน ้าแห่งชาติ

นอกเขต กปภ. (ประปาท้องถิ่น)

สทนช. ประเมินพื นที่เสี่ยงขาดแคลนน ้า

136 ต้าบล 54 อ้าเภอ 20 จังหวัด

สทนช. ก้าหนดเกณฑ์พื นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน ้าแล้งมาก

1) อยู่ในพื นที่ที่มีคา่ SPI ในเกณฑ์ ภาวะน ้าแล้งอย่างรุนแรง 

และรุนแรงท่ีสุด

2) อยู่นอกเขตพื นที่ชลประทาน

ทั งประเทศ

ในเขต กปภ.

16 สาขา

14 จังหวัด

ปี 2564/65

ท่ีมา: การประปาส่วนภูมิภาค

(กปภ.) 12 ต.ค. 65

33 สาขา 24 จังหวัด

ด้าน

อุปโภค-บริโภค ด้าน การเกษตร
นอกเขตชลประทาน

นารอบที่ 2 (นาปรัง)

91 ต้าบล 40 อ้าเภอ 14 จังหวัด

ทน. ประเมินพื นที่เสี่ยงขาดแคลนน ้า

พืชต่อเนื่อง (ไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรฐกิจ)

สทนช. ประเมินพื นที่เสี่ยงขาดแคลนน า้

320 ต้าบล 123 อ้าเภอ 47 จังหวัด

ด้าน คุณภาพน ้า พื นที่เฝ้าระวังคุณภาพน ้า (อุปโภคบริโภค)

6 สาขา 4 จังหวัด

(ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 12 ต.ค. 65)

ในเขต กปภ.

3 จังหวัด

(ที่มา: การประปานครหลวง (กปน.) 27 ก.ย. 65)

ในเขต กปน.

5 จ.

(5 สาขา)

5 จ.

(6 สาขา)

2 จ.

(3 สาขา)

1 จ.

(1 สาขา)

1 จ.

(1 สาขา)
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926 ต้าบล 307 อ้าเภอ 47 จังหวัด

ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) 12 ต.ค. 65

สถ. ประเมินพื นที่เสี่ยงภาวะน ้าแล้ง

ที่มา: กรมทรัพยากรน ้า (ทน.) 1 พ.ย. 65

พื นที่พืชต่อเน่ือง (ไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ) 

นอกเขต ชป. 4.62 ล้านไร่

ท่ีมา: กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

เฝ้าระวังคุณภาพน ้า

22 ลุ่มน ้า

แม่น ้าสายหลัก



Page 35

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

❑ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการวิเคราะห์พื นที่เสี่ยงภาวะขาดแคลนน ้าใน

พื นที่นอกเขตชลประทาน พ.ย.65 - เม.ย.66

❑ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพื นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน ้า ฤดูแล้ง ปี 

2565/2566 เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนด้านการป้องกันและบรรเทาภาวะ

วิกฤติน ้า

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://dwr.go.th กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า              http://mekhala.dwr.go.th

ระเบียบวาระท่ี 3.4 : พื นที่เสี่ยงภาวะขาดแคลนน ้า ปี 2565/2566



(3.5) พื นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื นที่ภาคใต้ (ธ.ค. 2565):

ที่มา: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า กรมทรัพยากรน ้า Page 36ที่มา : ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า และส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1-11 / ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่มา : กองอ้านวยการน ้าแห่งชาติ/ ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 

คาดการณ์พื นที่เสี่ยง

(เดือนธันวาคม 2565)

น ้าท่วม (ภาคใต้)

12 จ. 113 อ. 611 ต.

กระบี่

ชุมพร

ตรัง

นครศรีธรรมราช

นราธิวาส

ปัตตานี

พังงา

พัทลุง

ยะลา

ระนอง

สงขลา

สุราษฎร์ธานี

3

7

6

19

13

12

4

9

8

1

15

16

7

13

42

98

75

90

5

48

47

1

104

81

จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล
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พื นที่เสี่ยงน ้าท่วม

85 % 74 % 56 %

คิดเป็น คิดเป็น คิดเป็น



(3.5) พื นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื นที่ภาคใต้ (ม.ค. 2566):

ที่มา: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า กรมทรัพยากรน ้า Page 37ที่มา : ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า และส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1-11 / ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่มา : กองอ้านวยการน ้าแห่งชาติ/ ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 

คาดการณ์พื นที่เสี่ยง

(เดือนมกราคม 2565)

น ้าท่วม (ภาคใต้)

11 จ. 68 อ. 261ต.

กระบี่

ชุมพร

ตรัง

นครศรีธรรมราช

นราธิวาส

ปัตตานี

พัทลุง

ยะลา

ระนอง

สงขลา

สุราษฎร์ธานี

2

5

3

19

3

11

4

5

1

10

15

3

13

4

97

10

42

7

38

1

29

17

จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล
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พื นที่เสี่ยงน ้าท่วม

78 % 45 % 24 %

คิดเป็น คิดเป็น คิดเป็น
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ระเบียบวาระท่ี 3.5 : พื นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื นที่ภาคใต้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

1) พื นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื นที่ภาคใต้ (ธ.ค. 2565 – ม.ค. 2566) เพื่อใช้ในการ

วางแผนด้านการป้องกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน ้า

2) สทน.7 สทน.8 และ สทน.10 จัดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ/เครื่องจักร/

บุคลากร ในการติดตามเฝ้าระวัง/ป้องกัน/บรรเทาภาวะน ้าท่วมในพื นที่
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Page 
39

ที่มา: กองอ้านวยการน ้าแห่งชาติ

1. คาดการณ์ชี เป้าพื นทีเ่สีย่งน ้า

ท่วมและฝนนอ้ยกว่าคา่ปกติ

10. จัดเตรียมพื นที่อพยพและซักซ้อม

แผนเผชิญเหตุ

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ปรับปรุง แก้ไข

สิ่งกีดขวางทางน า้5

ขุดลอกคูคลอง

และก้าจัดผักตบชวา6

การสร้างการรบัรู้

และประชาสมัพันธ์12

13. ติดตามประเมินผลปรับ

มาตรการให้สอดคลอ้งกบั

สถานการณภ์ัย

การบริหารจัดการน ้า

พื นที่ลุ่มต่้าเพ่ือรองรับน ้าหลาก2

ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์

บริหารจัดการน ้าในแหลง่น า้

ขนาดใหญ่-กลาง และเขื่อนระบายน ้า
3

ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์/

ระบบระบายน ้า สถานีโทรมาตร

ให้พร้อมใช้งาน
4 ตรวจสอบความมั่นคง

ปลอดภัย คัน/ท้านบ/

พนังกั นน ้า
9

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้า

และปรับปรุงวิธีการส่งน า้8

เตรียมพร้อม/วางแผนเครื่องจักร

เครื่องมือ ประจ้าพื นที่เสี่ยงน ้าท่วม

และฝนนอ้ยกว่าคา่ปกติ7

ตั งศูนย์ส่วนหนา้กอ่น

เกิดภัย11

(3.6) ผลการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน ้าปี 2565 :
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เร่ือง ขอส่งผลการด้าเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การ

บริหารจัดการน ้าของแหล่งน ้าขนาดกลางในพื นที่นอกเขตชลประทาน 

ประจ้าปี 2565

ตามหนังสือ ที่ ทส 0602/1571 ลงวันที่ 19 เมษายน 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บ

น ้าขนาดกลางในพื นที่นอกเขต

ชลประทาน จ้านวน 138 อ่างเก็บน ้า

2. เกณฑ์การระบายน ้าและรายชื่อ

กลุ่มผู้ใช้น ้าของอ่างเก็บน ้าขนาด

กลาง ในพื นท่ีนอกเขตชลประทาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน ้าในแหล่งน ้าขนาดใหญ่ -

กลาง และเขื่อนระบายน ้า3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จ้านวนดาวน์โหลด

178 ครั ง

จ้านวนดาวน์โหลด

170 ครั ง

(3.6) ผลการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน ้าปี 2565 :
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สถานีโทรมาตร

114 สถานี

32 สถานี

สถานีกล้อง CCTV

138 แห่ง

สถานีตรวจวัดแหล่งน ้าขนาดเล็ก

สถานีเตือนภัยน ้าหลาก-ดินถล่ม

1,796 สถานี

สถานีเตือนภัยน ้าหลาก-ดินถล่ม

สถานีโทรมาตร

สถานีกล้อง CCTV

สถานีตรวจวัดแหล่งน ้าขนาดเล็ก

1,796 คน

ผู้รู้

276 คน

คนอ่านค่าระดับน ้า

แหล่งน ้าขนาดเล็ก
ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์/

ระบบระบายน ้า สถานีโทรมาตรให้

พร้อมใช้งาน
4

อ่างเก็บน ้าแม่ฉางข้าว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และอ่างเก็บน ้าห้วยไก่ต่อ 

ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ภาพอ่างเก็บน ้าล้น 

Spill Way 22 พ.ค. 65

(3.6) ผลการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน ้าปี 2565 :

รวม 2,080 สถานี

รวม 2,072 คน



เครื่องสูบน ้า   220 เครื่อง

รถบรรทุกน ้า  25 คัน

รถบรรทุก  61 คัน

รถขุด  8 คัน

รถเทรลเลอร์  1 คัน

เรือดูดโคลน  8 ล้า

สถานีเตือนภยัน ้าทว่ม-ดินถลม่  1,617 สถานี

สถานีโทรมาตร  114 สถานี

สถานีกลอ้ง CCTV 32 สถานี

สถานีอุตุ-อุทกวิทยา  336 สถานี

สถานีตรวจวัดแหลง่น า้ขนาดเลก็ 138 สถานี

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

ศูนย์ผลิตน ้าสะอาด (83)

จุกแจกจ่ายน ้า (18)

จุดสูบน ้าช่วยเหลือน ้าท่วม (140)
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ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า        website : mekhala.dwr.go.th

จุดแจกจ่ายน ้าช่วยเหลือ 18 จุด

จุดสูบน ้าช่วยเหลือน ้าท่วม 140 จุด

ศูนย์ผลิตน ้าสะอาด 83 จุด

ความพร้อมด้านอุปกรณ์-เครื่องมือ

ศปว./สอน./สทภ.1-11

เตรียมพร้อม/วางแผนเครื่องจักร เครื่องมือ ประจ้าพื นที่เสี่ยงน ้าท่วม

และฝนน้อยกว่าค่าปกติ7

(3.6) ผลการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน ้าปี 2565 :

(33 ล้านลิตร)



ที่มา: กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า/ ข้อมูลอัพเดต 8 พ.ย. 65

หน่วยงานท่ีน้าข้อมูลไปใช้งาน (มาตรการท่ี 7)

ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่

1-11 (สทภ.1-11)

ส้านักงานทรัพยากรน ้า

แห่งชาติ (สทนช.)

เผยแพร่ข้อมูล
http://mekhala.dwr.go.th

แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน ้าท่วม

และภาวะน ้าแล้ง (Source file)
http://mekhala.dwr.go.th/download-

cate.php?txtdoccate=40

Download : 13,206 ครั ง

กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย (ปภ.)

กองอ้านวยการน ้า

แห่งชาติ (กอนช.)

ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)

รายงานแผนปฏบิตัิการบรรเทาภาวะ

น ้าท่วมและภาวะน ้าแล้ง (pdf)
http://mekhala.dwr.go.th/download-

cate.php?txtdoccate=39

Download : 11,270 ครั ง

รายงานแผนปฏบิตัิการบรรเทาภาวะ

น ้าท่วมรายจังหวัด (pdf)
http://mekhala.dwr.go.th/download-

cate.php?txtdoccate=38

Download : 7,377 ครั ง

ดาวน์โหลดรวม : 34,215 ครั ง

รายงานแผนปฏบิตัิการบรรเทาภาวะ

น ้าแล้งรายจังหวัด (pdf)
http://mekhala.dwr.go.th/download-

cate.php?txtdoccate=48

Download : 2,362 ครั ง

(3.6) ผลการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน ้าปี 2565 :

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า        website : mekhala.dwr.go.th
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ที่มา: กองอ้านวยการน ้าแห่งชาติ Page 44ที่มา : ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า และส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1-11 / ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่มา : ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 1-11 / ข้อมูลวันที่ 23 พ.ค. 65

ความพร้อมอ่างเก็บน ้า

(ความจุมากกว่า 2 ล้าน ลบ.ม.)

65 แห่งขนาดกลาง

สภาพปัจจุบัน

• ใช้งานได้  62 แห่ง

• บกพร่อง  3 แห่ง

▪ อ่างเก็บน ้าห้วยบวกหลวง (จ.ตาก)

▪ อ่างเก็บน ้าห้วยชะลาด (จ.ตาก)

▪ อ่างเก็บน ้าห้วยคลองตะแบก (จ.ตาก)

อ่างเก็บน ้าคลองห้วยทราย

ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก

อ่างเก็บน้่าแม่เทย

ต.แม่ตืน อ.ลี  จ.ล้าพูน

อ่างเก็บน ้าแม่ฉางข้าว

ต.ป่างิ ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

Page 44

ใช้งานได้

บกพร่อง

ตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัย คัน/

ท้านบ/พนังกั นน ้า9

หมายเหตุ: ข้อมูลสถานภาพอ่างบกพร่อง (จากแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะ

น ้าท่วมและน ้าแล้ง ปี 2564-2565) อ่างเก็บน ้าห้วยบวกหลวง

ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก

(3.6) ผลการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน ้าปี 2565 :

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า        website : mekhala.dwr.go.th



Page 45ที่มา: ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 1-11

สทน.9

สทน.1

สทน.3

สทน.4

สทน.5

สทน.11
สทน.6

สทน.2

สทน.7

สทน.10

สทน.8

สทน.1 (ล้าปาง)

แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ 

พะเยา ล้าพูน ล้าปาง และตาก

สทน.7 (ราชบุร)ี

กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 

สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

สทน.8 (สงขลา)

นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล 

สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

สทน.9 (พิษณุโลก)

น่าน แพร่ สุโขทัย 

อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และ

พิจิตร

สทน.10 (สุราษฎร์ธานี)

ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 

พังงา ภูเก็ต และกระบี่

สทน.2 (สระบุรี)

เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี 

ลพบุรี อ่างทอง สระบุรี อยุธยา ปทุมธานี นครปฐม 

นนทบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

สทน.3 (อุดรธานี)

เลย หนองบัวล้าภู อุดรธานี 

หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และ

นครพนม

สทน.4 (ขอนแก่น)

ชัยภูมิ ขอนแก่น 

มหาสารคาม กาฬสินธุ์ 

และร้อยเอ็ด

สทน.5 (นครราชสีมา)

นครราชสีมา บุรีรัมย์ 

สุรินทร์ และศรีสะเกษ

สทน.6 (ปราจีนบุร)ี

นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 

ชลบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี 

และตราด

สทน.11 (อุบลราชธาน)ี

มุกดาหาร ยโสธร อ้านาจเจริญ 

และอุบลราชธานี

ตั งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัย11

(3.6) ผลการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน ้าปี 2565 :

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า        website : mekhala.dwr.go.th
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ด้านการช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัย ทน.

การเผยแพร่

ช่องทาง

(สื่อ)

ระยะเวลาด้าเนินการ

13 พ.ค.– 31 ต.ค.65

นสพ.

250
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Page 46ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการกรม Page 46

12 การสร้างการรับรู้และ

ประชาสัมพันธ์

(3.6) ผลการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน ้าปี 2565 :

จ้านวนประชาสัมพันธ์ 

(ครั ง)

195

246

127

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า        website : mekhala.dwr.go.th

จ้านวน 759 ครั ง



Page 47

ผลกำรด้ำเนินงำนงบวิกฤติ 2565

ผลการด้าเนินงาน

ด้านน า้แล้ง

แจกน ้าสะอาด

ล้าน ลิตร4.73

พื นที่ที่

ให้ความช่วยเหลือ

จังหวัด35

ประโยชน์ที่ได้รับ

ครัวเรือน

354,573
ปริมาณการสูบน ้า

ล้าน ลบ.ม.24.91

เครื่องสูบน ้า

เครื่อง82
(จากทั งหมด 220 เคร่ือง)

ตั งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565

พื นที่ที่ให้ความช่วยเหลือ

จังหวัด31
ปริมาณการสูบน ้า

ล้าน ลบ.ม.54.74

แจกน ้าสะอาด

ขวด

13,496
เครื่องสูบน ้า

เครื่อง113

ประโยชน์ที่ได้รับ

ครัวเรือน

46,036

ที่มา : ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า และส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1-11 / ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่มา : กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า และส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 1-11 / ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 

(3.6) ผลการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน ้าปี 2565 :

ผลการด้าเนินงาน

ด้านน า้ท่วม

ประชากร

คน1,124,672

ประชากร

คน

123,339

Page 47

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า        website : mekhala.dwr.go.th

ตั งแต่วันที่ 13 พฤษภำคม – 21 พฤศจิกำยน 2565



Page 48

ผลกำรด้ำเนินงำนงบวิกฤติ
ปี 2563 - 2565

ที่มา : ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า และส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1-11 / ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่มา : กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า และส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 1-11

(3.6) ผลการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน ้าปี 2565 :

Page 48

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th
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ช่วยภัยแล้ง 100.94 ล้าน ลบ.ม.

(ล
้า

น
ล

บ
.ม

.)

ช่วยน ้าท่วม 0.46 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณการช่วยเหลือสูบน ้า

ปี 2563

ช่วยภัยแล้ง 85.30 ล้าน ลบ.ม.

ช่วยน ้าท่วม 11.45 ล้าน ลบ.ม.

ปี 2564

ช่วยภัยแล้ง 24.92 ล้าน ลบ.ม.

ช่วยน ้าท่วม 54.74 ล้าน ลบ.ม.

ปี 2565
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Page 49

ระเบียบวาระท่ี 3.6 : ผลการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน ้าปี 2565 

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

1) ผลการด้าเนินงานตาม 13 มาตรการรับมือ ฤดูฝน ปี 2565

2) ผลการด้าเนินงานค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน ้า 

ปี พ.ศ. 2565

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://dwr.go.th กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า              http://mekhala.dwr.go.th
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ระเบียบวาระที่ 3.7 : แนวทางการเสนอโครงการฯ

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า        website : mekhala.dwr.go.th

แนวทางการเสนอโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

เพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ งช่วง ปี 2566

กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 

กรมทรัพยากรน า้
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วัตถุประสงค์ พื นท่ีเป้าหมาย และกรอบระยะเวลา
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ประเภทโครงการ
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ข้อก้าหนดในการจัดท้าแผนงานโครงการ
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กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า        website : mekhala.dwr.go.th

Page 53



ข้อก้าหนดในการจัดท้าแผนงานโครงการ
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การวิเคราะห์โครงการของ สทนช.

Page 55

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า        website : mekhala.dwr.go.th

Page 55



Page 56
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ระเบียบวาระท่ี 3.7 : แนวทางการเสนอโครงการฯ

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบแนวทางการเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการน ้าเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ งช่วง ปี 

2566

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ระเบียบวาระท่ี 4 :

เร่ืองเพ่ือพิจารณา
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มาตรการ
รองรับฤดูแล้ง10 ปี 65/66

หมายเหตุ

1. มาตรการที่ 4 ยุบรวมกับมาตรการที่ 4 และ 5 ใน 9 มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน ้า ช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/2565

2. เพิ่มเติม 2 มาตรการ คือ มาตรการที่ 5 และ 8

เฝ้าระวังและเตรียมจัดหา

แหล่งน ้าส้ารอง พร้อม

วางแผนเตรียม

เคร่ืองจักร/เคร่ืองมือ
ในพื นท่ีเฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน า้

2

ปฏิบัติการเติมน ้า
ให้กับแหล่งน ้า พื นที่เกษตร และพื นที่เฝ้า

ระวังเสี่ยงขาดแคลนน ้า3

เร่งเก็บกักน ้า
ในแหล่งน ้าทุกประเภท1

น ้าต้นทุน

ก้าหนดแผนจัดสรรน ้า และ

พื นท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับปริมาณน า้ต้นทุน

4
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้า

ภาคเกษตรกรรม5
เตรียมน ้าส้ารอง ส้าหรับพื นที่ลุ่ม

ต่้ารับน ้านอง
โดยการสนับสนุนจัดสรรน า้ เตรียมแปลงเพาะปลูก

นารอบที่ 1 (นาปี)

6
เฝ้าระวังคุณภาพน ้า
ในแม่น ้าสายหลัก แม่น ้าสายรอง และ

เตรียมแผนปฏบิตัิการรองรับ กรณีเกิด

ปัญหาและแจ้งเตือนพื นท่ีเสี่ยง

7

ความต้องการใช้น ้า

เสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้าน

การบริหารจัดการน ้าของชุมชน
ให้มีน ้าเพียงพอ ส้าหรับอุปโภค บริโภค และ

การเกษตรตลอดฤดูแล้ง

8
สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์
สถานการณ์และแผนบริหารจัดการน ้า9

ติดตามและประเมินผลการ

ด้าเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผน รายงานผลการให้ความช่วยเหลือ

10

การบริหารจัดการ
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น ้าต้นทุน

เร่งเก็บกักน ้า

1.1 เร่งเก็บน ้า/สูบทอยน ้าส่วนเกินในช่วง

ปลายฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ในแหล่งน ้าทุกประเภท (ภายใน ต.ค. – พ.ย. 65)

1.2 บริหารจัดการอ่างเก็บน ้า/แหล่งน ้า

ตามเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน ้า (Rule 

Curve) หรือเต็มศักยภาพเก็บกัก

1
มาตรการที่ 2.1 คาดการณ์ ชี เป้าพื นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน ้าอุปโภค บริโภค

การเกษตรและคุณภาพน ้า (ช่วงก่อนและระหว่างฤดู) พร้อมทั งติดตาม 

เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ตลอดฤดูแล้ว

เฝ้าระวังและเตรียมจัดหาแหล่งน ้าส้ารอง

ในพื นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน ้า (ก่อนและตลอดฤดูแล้ง)

พร้อมวางแผนเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ2

2.2 ส้ารวจ ตรวจสอบ พื นที่แหล่งเก็บกักน ้าส้ารอง 

และจัดท้าแผนปฏิบัติการส้ารองน ้า ในพื นที่เฝ้า

ระวังเสี่ยงขาดแคลนน ้าดิบ เพื่ออุปโภค บริโภค 

และการเกษตร

2.3 เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานและเข้าช่วยเหลือ ในพื นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาด

แคลนน ้าได้ทันสถานการณ์ 

มาตรการที่

(สทน. 1-11) (กวป.) (แล้วเสร็จ)

(กพน. 1,2/สทน. 1-11)

(กพน. 2/สทน. 1-11)
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ความต้องการใช้น ้า

ก้าหนดแผนจัดสรรน ้าและพื นที่

เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง

4.1 ก้าหนดแผนการจัดสรรน ้าให้สอดคล้องกับปริมาณน ้าต้นทุน 

และแจ้งแผนให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(ก่อนและตลอดฤดูแล้ง)

4.2 ก้าหนดแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งและขึ นทะเบียนเกษตรกร โดย

ระบุพื นที่คาดการณ์เพาะปลูก และแหล่งน ้าที่น้ามาใช้ให้ชัดเจนใน

รูปแบบแผนที่ เพื่อให้การเพาะปลูกสอดคล้องกับปริมาณน ้าต้นทุน 

พร้อมทั งก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขการเพาะปลูกพืชพื นที่

นอกแผนและพื นที่ที่ไม่สามารถสนับสนุนเพื่อการเพาะปลูกได้

4.3 ควบคุมการใช้น ้าของพื นที่ลุ่มน ้าตอนบน ให้เป็นไปตาม

แผน และมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบการขาด

แคลนน ้าด้านอุปโภคบริโภคของพื นที่ลุ่มน ้าตอนล่าง และ

มอบหมายกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สร้างการรับรู้กับประชาชนในพื นที่ เพื่อควบคุมการส่งน ้าให้

ตรงตามวัตถุประสงค์

4.4 ส้ารวจ ตรวจสอบ คันคลอง เขื่อนป้องกันตลิ่ง ถนนที่

เชื่อมต่อกับทางน ้า ในพื นที่ที่อาจจะเกิดการทรุดตัว 

เนื่องจากระดับน ้าในทางน ้าที่อาจจะลดต่้ากว่าปกติ

4
มาตรการที่

(กวป./สทน. 1-11) (แล้วเสร็จ)

(กจน./สทน. 1-11)

(กพน.1,2/สทน. 1-11)

(กอน./กจน./สทน. 1-11)
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การบริหารจัดการ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน ้าของ

ชุมชนที่เสี่ยงขาดแคลนน ้า โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในการวางแผนการใช้น ้าจากแหล่งน ้าที่มีอยู่ การ

เตรียมจัดหาน ้าส้ารองและการกักเก็บให้มีน ้าเพียงพอ 

ส้าหรับอุปโภค บริโภค และ/หรือ การเกษตร ตลอดฤดู

แล้ง รวมทั งพัฒนา/เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน ้าชุมชน

(ตลอดฤดูแล้ง)

ด้านการบริหารจัดการน ้าของชุมชุม8
มาตรการที่

สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์

สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์

และแผนบริหารจัดการน ้า เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือในการใช้น ้าอย่างประหยัด และ

เป็นไปตามแผนที่ก้าหนด

(ก่อนและตลอดฤดูแล้ง)9
มาตรการที่

ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน

10.1 ติดตามผลการด้าเนินงานให้เป็นไปตามแผน รายงาน

ผลการให้ความช่วยเหลือ และหากพบการขาดแคลนน ้าหรือ

ภัยแล้ง ให้รายงานมายังกองอ้านวยการน ้าแห่งชาติ และ

คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ

10.2 ประเมินผลการด้าเนินงานตามมาตรการ พร้อมสรุป

บทเรียน

(ตลอดและหลังจากสิ นสุดฤดูแล้ง)10
มาตรการที่

(กวป./กอน./สทน. 1-11)

(กวป.)

(สลก./ศสท./สทน. 1-11)
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70.47 ล้านไร่

พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง

ศูนย์ผลิตน ้าสะอาด 83 จุด

จุดแจกจ่ายน ้าช่วยเหลือ (น ้าแล้ง) 62 จุด

จุดสูบน ้าช่วยเหลือ (น ้าแล้ง) 166 จุด (40 ล้าน ลบ.ม.)

แผนปฏิบัติการ

เครื่องสูบน ้า 220 เครื่อง

รถบรรทุกน ้า 25 คัน

รถบรรทุก 61 คัน

รถขุด 8 คัน

รถเทรลเลอร์ 1 คัน

เรือดูดโคลน 8 ล้า

สถานีเตือนภัยน ้าหลาก-ดินถล่ม 1,617 สถานี

สถานีโทรมาตร 114 สถานี

สถานีกล้อง CCTV   32 สถานี

สถานีอุต-ุอุทกวิทยา 336 สถานี

สถานีตรวจวัดแหล่งน ้าขนาดเล็ก 138 สถานี

อุปกรณ์-เครื่องมือ

อ่างเก็บน ้า 62 แห่ง

อ่างเก็บน ้า

เฝ้าระวังสถานการณ์ 185 คน

ปฏิบัติงานในพื นที่ 240 คน

ผู้รู้ 1,796 คน

บุคลากร

ศูนย์ผลิตน ้าสะอาด

ศูนย์ผลิตน ้าสะอาด (ตามหมู่บ้าน)

จุดแจกจ่ายน ้าช่วยเหลือน ้าแลง้

จุดสูบน ้าช่วยเหลือน ้าแลง้

(4.1) มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน ้าปี 2565/2566:
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

❑ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน ้า

ช่วงฤดูแล้ง ปี 65/66 และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ น้ามาตรการรองรับ

สถานการณ์ขาดแคลนน ้าช่วงฤดูแล้งปี 65/66 ไปปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกัน

และบรรเทาภาวะน ้าแล้ง โดยรายงานผลการปฏิบัติงานให้ศูนย์อ้านวยการ

ติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแล้ง/ภาวะน ้าท่วม ทราบ

❑ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเปิดศูนย์อ้านวยการติดตามและแก้ไขปัญหา

ภาวะน ้าแล้ง/ภาวะน ้าท่วม (ส่วนหน้า) ของ สทน.1-11
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(4.2) มาตรการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื นที่ภาคใต้ (พ.ย.-ธ.ค. 2565):
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กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า       website : mekhala.dwr.go.th

14.64 ล้านไร่

พื นที่เสี่ยงอุทกภัย

จุดสูบน ้าช่วยเหลือ (น ้าท่วม) 19 จุด

แผนปฏิบัติการ
เครื่องสูบน ้า 37 เครื่อง

รถบรรทุกน ้า 4 คัน

รถบรรทุก 11 คัน

สถานีเตือนภัยน ้าหลาก-ดินถล่ม 376 สถานี

สถานีโทรมาตร 4 สถานี

สถานีกล้อง CCTV   1 สถานี

สถานีอุต-ุอุทกวิทยา 52 สถานี

อุปกรณ์-เครื่องมือ

เฝ้าระวังสถานการณ์ 33 คน

ปฏิบัติงานในพื นที่ 26 คน

ผู้รู้ 433 คน

บุคลากร

จุดสูบน ้ำช่วยเหลือน ้ำท่วม (19)
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ระเบียบวาระที่ 4.2 : มาตรการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื นที่ภาคใต้ (พ.ย.-ธ.ค. 2564)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

❑ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามาตรการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื นที่

ภาคใต้ (พ.ย.-ธ.ค. 2565) และมอบหมายให้ สทน. 7, 8 และ 10 น้ามาตรการ

รองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื นที่ภาคใต้ไปปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันและ

บรรเทาภาวะน ้าท่วมต่อไป

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://dwr.go.th กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า              http://mekhala.dwr.go.th



(4.3) ค้าส่ังคณะท้างานภายใต้ศูนย์อ้านวยการติดตาม และแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า        website : mekhala.dwr.go.th

Page 68

ค้าสั่งกรมทรัพยากรน ้า ที่ 520/2565 จัดตั งศูนย์อ้านวยการ

ติดตาม และแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม

ศูนย์อ้านวยการติดตามและแก้ไขปัญหา

ภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม (ส่วนหน้า) สทน.1-11

ศูนย์อ้านวยการติดตามและแก้ไขปัญหา

ภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม (ส่วนกลาง)

คณะท้างานด้านการประเมินสถานการณ์น ้า

และการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า

องคป์ระกอบ

1. รองอธิบดีกรมทรัพยากรน ้า (ที่อธิบดีฯ มอบหมาย) ประธานคณะท้างาน

2. ผู้อ้านวยการกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น า้ รองประธาน

คณะท้างาน

3. ผู้อ้านวยการกองการจัดสรรน า้ (หรือผู้แทน) คณะท้างาน

4. ผู้อ้านวยการกองพัฒนาแหล่งน ้า 1 – 2 (หรือผู้แทน) คณะท้างาน

5. ผู้อ้านวยการกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา (หรือผู้แทน) คณะท้างาน

6. ผู้อ้านวยการกองอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า (หรือผู้แทน) คณะท้างาน

7. ผู้อ้านวยการส้านักงานทรพัยากรน ้าที่ 1 – 11 (หรือผู้แทน) คณะท้างาน

8. ผู้อ้านวยการศูนย์เมขลา (กวป.) คณะท้างาน

9. ผู้อ้านวยการส่วนประสานการปฏิบัติงานในภาวะน ้าท่วม (กวป.) เลขานุการ

10. ผู้อ้านวยการส่วนประสานการปฏิบัติงานในภาวะน ้าแล้ง (กวป.)

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะท้างานด้านการพัฒนา

อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน ้า

องคป์ระกอบ

1. รองอธิบดีกรมทรัพยากรน ้า (ที่อธิบดีฯ มอบหมาย) ประธานคณะท้างาน

2. ผู้อ้านวยการกองพัฒนาแหล่งน ้า 1 รองประธานคณะท้างาน

3. ผู้อ้านวยการกองพัฒนาแหล่งน ้า 2 คณะท้างาน

4. ผู้อ้านวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า คณะท้างาน

5. ผู้อ้านวยการกองการจัดสรรน ้า (หรือผู้แทน) คณะท้างาน

6. ผู้อ้านวยการกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า (หรือผู้แทน) 

คณะท้างาน

7. ผู้อ้านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (หรือผู้แทน) คณะท้างาน

8. ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 1 – 11 (หรือผู้แทน) คณะท้างาน

9. ผู้อ้านวยการส่วนปรับปรุงและบ้ารุงรักษา (กพน.1)  เลขานุการ

10. ผู้อ้านวยการส่วนปรับปรุงและบ้ารุงรักษา (กพน.2) ผู้ช่วยเลขานุการ

11. ผู้อ้านวยการส่วนบริหารจัดการพื นที่ชุ่มน ้า (กอน.) ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะท้างานด้านการสร้างการ

รับรู้และประชาสัมพันธ์

องคป์ระกอบ

1. รองอธิบดีกรมทรัพยากรน ้า (ที่อธิบดีฯ มอบหมาย) ประธานคณะท้างาน

2. เลขานุการกรม รองประธานคณะท้างาน

3. ผู้อ้านวยการกองพัฒนาแหล่งน ้า 1 – 2 (หรือผู้แทน) คณะท้างาน

4. ผู้อ้านวยการกองอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า (หรือผู้แทน) คณะท้างาน

5. ผู้อ้านวยการกองการจัดสรรน า้ (หรือผู้แทน) คณะท้างาน

6. ผู้อ้านวยการกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น า้ (หรือผู้แทน) 

คณะท้างาน

7. ผู้อ้านวยการกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา (หรือผู้แทน) คณะท้างาน

8. ผู้อ้านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (หรือผู้แทน) คณะท้างาน

9. ผู้อ้านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือผู้แทน) 

คณะท้างาน

10. ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 1 – 11 (หรือผู้แทน) คณะท้างาน

11. ผู้อ้านวยการส่วนประชาสัมพันธ์ (สลก.) เลขานุการ
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ระเบียบวาระที่ 4.3 :ค้าสั่งจัดตั งศูนย์อ้านวยการติดตามฯ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

❑ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาค้าสั่งคณะท้างานภายใต้ศูนย์อ้านวยการ

ติดตาม และแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://dwr.go.th กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า              http://mekhala.dwr.go.th



Page 70ที่มา: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า/ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า/ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1-11

(4.4) งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน ้า ปี พ.ศ.2566 :

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า        website : mekhala.dwr.go.th

Page 70ที่มา: กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า/กองพัฒนาแหล่งน ้า 2/ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 1-11

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน ้า

ภาวะวิกฤติ/ภาวะปกติ

หน่วย : ล้านบาท

งวดที่ 1 งวดที่ 2 รวมทั งสิ น

งบบริหารจัดการวิกฤตนิ ้า 10.7 10.7 21.4

งบบึงบอระเพ็ด 2.07 2.07 4.14

งบแม่ร้าพัน 0.23 0.23 0.46

งบเครื่องจักรใหม่ 2.0 2.0 4.0

รวม 15.00 15.00 30.00
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ง บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร วิ ก ฤ ติ น ้า ง บ บึ ง บ อ ร ะ เ พ็ ด ง บ แ ม่ ร้า พั น ง บ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ใ ห ม่

งวดที่ 1 งวดที่ 2
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ระเบียบวาระที่ 4.4 : การจัดสรรค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ 2566

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

❑ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับ

สภาวะวิกฤติน ้า ปี พ.ศ.2566 และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://dwr.go.th กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า              http://mekhala.dwr.go.th



ระเบียบวาระท่ี 5 :

เร่ืองอ่ืนๆ
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กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://dwr.go.th กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า              http://mekhala.dwr.go.th



ผู้ประสานงาน : 

นายธนากร แสนวงษ์ 

เบอร์โทรศัพท์: 081-8012781

E-mail: tanakorn92@yahoo.com 

นางสาวปุณยวีร์ สวรรยาพานิช

เบอร์โทรศัพท์: 089-9455654

E-mail: punyawee.s@dwr.mail.go.th
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กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://dwr.go.th กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า              http://mekhala.dwr.go.th



Thank You
เว็บไซต์กรมทรัพยากรน ้า : www.dwr.go.th 

เว็บไซต์กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า: mekhala.dwr.go.th 

หมู่บ้านเกษตรน ้าฝน

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://dwr.go.th กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า              http://mekhala.dwr.go.th


