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การประชุม
ศูนยอํานวยการติดตามและแกไขปญหาภาวะน้ําแลง/ภาวะน้ําทวม

คร้ังที่ 3/2564

16 พฤศจิกายน 2564 ณ หองประชุมศูนยเมขลา 1 ชั้น 11 กรมทรัพยากรนํ้า

ศูนยอํานวยการติดตามและแกไขปญหาภาวะนํ้าแลง/ภาวะนํ้าทวม

ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า กรมทรัพยากรนํ้า



กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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วาระการประชุม
เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบระเบียบวาระการประชุมท่ี 1 :

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ศูนยอํานวยการตดิตามและแกไขปญหาภาวะน้าํแลงและภาวะน้าํทวม คร้ังที่ 2/2564

เรื่องเพ่ือทราบ
3.1 สถานการณน้าํ
3.2 แผนการจัดสรรน้าํในฤดแูลง ป 2564/2565
3.3 พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยในพ้ืนทีภ่าคใต (พ.ย. – ธ.ค. 64)
3.4 แผน/ผล การบริหารจัดการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤตนิ้าํ ป 2564/2565

ระเบียบวาระการประชุมท่ี 2 :

ระเบียบวาระการประชุมท่ี 3 :

เรื่องเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุมท่ี 4 :

4.1 มาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนน้าํ ป 2564/2565
4.2 มาตรการรองรับสถานการณอุทกภยัในพ้ืนที่ภาคใต (พ.ย. – ธ.ค. 64)

เรื่องอ่ืน ๆระเบียบวาระการประชุมท่ี 5 :
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ระเบียบวาระท่ี 1 :
เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
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ระเบียบวาระท่ี 2 :

เร่ืองรับรองรายงานการประชุม
ศูนยอํานวยการติดตามและแกไขปญหาภาวะนํ้าแลง และภาวะนํ้าทวม ครั้งที่ 2/2564 

วันที่ 7 กันยายน 2564
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ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

1) ศูนยอํานวยการติดตามและแกไขปญหาภาวะนํ้าแลงและภาวะนํ้าทวม ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 7 กันยายน 2564

2) ฝายเลขาฯ แจงเวียนรายงานการประชุมตามหนังสือ ท่ี ทส 0602.4/ว 1934 ลงวันที่ 
20 กันยายน 2564

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

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

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

ขอเสนอเพื่อโปรดทราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรอง ศูนยอํานวยการติดตามและแกไข
ปญหาภาวะนํ้าแลง และภาวะนํ้าทวม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 7 กันยายน 2564 

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

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

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

3.1 สถานการณนํ้า
3.2 แผนการจัดสรรนํ้าในฤดูแลง ป 2564/2565
3.3 พ้ืนที่เส่ียงอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต (พ.ย. – ธ.ค. 64)
3.4 แผน/ผล การบริหารจัดการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤตินํ้า ป 2564/2565
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(3.1) สถานการณน้ํา: เขาสูฤดูหนาว ป 2564
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ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา/ ขอมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

ฝนสะสม ม.ค. 64 - ปจจุบัน ปริมาณฝนปจจุบันเปรียบเทียบคาปกติ ต้ังแต 1 ม.ค. - ปจจุบัน เปรียบเทียบกับคาปกติ

ปริมาณฝนสะสม 1,398.0
ภาคเหนือ

มิลลิเมตร มิลลิเมตร
+185.3 (15%)

ผลตาง

ปริมาณฝนสะสม 1,449.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มิลลิเมตร มิลลิเมตร
+51.7 (4%)

ผลตาง

ปริมาณฝนสะสม 1,383.8
ภาคกลาง

มิลลิเมตร มิลลิเมตร
+123.2 (10%)

ผลตาง

ปริมาณฝนสะสม 2,220.8
ภาคตะวันออก

มิลลิเมตร มิลลิเมตร
+358.6 (19%)

ผลตาง

ปริมาณฝนสะสม 1,287.1
ภาคใตฝงตะวันออก

มิลลิเมตร มิลลิเมตร
-21.8 (-2%)

ผลตาง

ปริมาณฝนสะสม 2,900.6
ภาคใตฝงตะวันตก

มิลลิเมตร มิลลิเมตร
+243.5 (13%)

ผลตาง 1,651.3
ทั้งประเทศ

มิลลิเมตร

ปริมาณฝนสะสม
(ม.ค.-ปจจุบนั) 157.9 (11%)

ผลตาง

มิลลิเมตร

(3.1) สถานการณน้ํา: ปริมาณน้ําฝนปจจุบัน
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ที่มา : กรมทรัพยากรนํ้า และกรมชลประทาน / ขอมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

(3.1) สถานการณน้ํา: ปริมาณน้ําในลําน้ํา

ปริมาณนํ้าในลํานํ้า
ขอมูลโทรมาตรและกลอง CCTV กรมทรัพยากรนํ้า

ลดลง
นํ้านอย

เพ่ิมข้ึน
ปกติ

ลดลง
นํ้าดี

ลดลง
นํ้าดี

ลดลง
นํ้ามาก

นํ้ามาก : สูงกวา 80.1% ของความจุลํานํ้า
นํ้าดี : สูงกวา 50.1%-80% ของความจุลํานํ้า
นํ้าปกติ : สูงกวา 30.1%-50% ของความจุลํานํ้า
นํ้านอย : ต่ํากวา 30% ของความจุลํานํ้า
พ้ืนที่นํ้าทวมฉับพลัน นํ้าปาไหลหลาก
และนํ้าลนตลิ่งตามประกาศ ปภ. วันที่ 12 พ.ย. 64

ลดลง
นํ้านอย
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Page 11ที่มา : กรมชลประทาน/กรมทรัพยากรนํ้า / ขอมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 / หนวย : ลาน ลบ.ม.

กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ปริมาณนํ้าในแหลงนํ้า
ใหญ/กลาง/เลก็

ทั้งประเทศ 84,522 (99%)ปริมาณน้ําท้ังประเทศ 66,974 (75%)ปริมาณน้ําใชการ

59%
ปริมาณน้ํา

ภาคเหนือ

ปริมาณน้ําใชการ

26,928
15,969

88%
ปริมาณน้ํา

ภาคตะวันตก

ปริมาณน้ําใชการ

27,456
24,243

66%
ปริมาณน้ํา

ภาคใต

ปริมาณน้ําใชการ

10,182
6,711

95%
ปริมาณน้ํา

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

ปริมาณน้ําใชการ

13,931
13,293

109%
ปริมาณน้ํา

ภาคตะวันออก

ปริมาณน้ําใชการ

3,100
3,388

115%
ปริมาณน้ํา

ภาคกลาง

ปริมาณน้ําใชการ

2,925
3,370

แหลงนํ้าขนาดใหญ 35 แหง
(ความจุมากกวา 100 ลาน ลบม.)

เหนือ (9 แหง) อีสาน (13 แหง) 
กลาง (3 แหง) ตะวันออก (4 แหง) 
ตะวันตก (4 แหง) ใต (2 แหง)

ปริมาณน้ํา
54,644

แหลงนํ้าขนาดกลาง 412 แหง
(ความจุมากกวา  2-100 ลาน ลบม.)

เหนือ (75 แหง) อีสาน (218 แหง) 
กลาง (22 แหง) ตะวันออก (51 แหง) 
ตะวันตก (7 แหง) ใต (39 แหง)

ปริมาณน้ํา

4,626
แหลงนํ้าขนาดเล็ก 102,099 แหง
(ความจุไมเกิน 2 ลาน ลบม.)

เหนือ (34,358 แหง) อีสาน (64,144 แหง) 
กลาง (15,205 แหง) ตะวันออก (14,510 แหง)
ตะวันตก (7,337 แหง) ใต (5,543 แหง)

ปริมาณน้ํา

7,704

(3.1) สถานการณน้ํา: ปริมาณน้ําในแหลงน้ําใหญ/กลาง/เล็ก



ที่มา : กรมทรัพยากรนํ้า และกรมชลประทาน / ขอมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

7,704
ปจจุบัน

ลาน ลบ.ม.
(12 พ.ย. 64)
ปริมาณนํ้า (90%)

แหลงนํ้า

102,099 แหง

อางขนาดกลาง
65 แหง

ปริมาณนํ้าในแหลงนํ้า
นอกเขตชลประทาน

ปริมาณน้ํา (ลาน ลบ.ม.)

0-1
2-5
6-10
11-20
20-40

8,470
ลาน ลบ.ม.

(100%)

ความจุกักเก็บ

7,706
ลาน ลบ.ม.

(2 พ.ย. 64)
ปริมาณน้ํา (91%)

เริ่มตนฤดูแลง

-2
(ลดลง)

ลาน ลบ.ม.

ผลตาง

197.16
ปจจุบัน

ลาน ลบ.ม.
(12 พ.ย. 64)
ปริมาณน้ํา (84%)

233.87
ลาน ลบ.ม.

(100%)

ความจุกักเก็บ

- 0.42
ลาน ลบ.ม.

ผลตาง (ลดลง)

197.58
ลาน ลบ.ม.

(2 พ.ย. 64)
ปริมาณน้ํา (84%)
เริ่มตนฤดูแลง

(3.1) สถานการณน้ํา: ปริมาณน้ําในแหลงน้ํานอกเขตชลประทาน
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ปริมาณน้ําในอาง (รอยละ)

0-30 (0)
31-80 (22)
>80 (43)



(3.1) สถานการณน้ํา: พื้นท่ีประสบภัยแลง ป 64

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

ที่มา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ขอมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

พื้นที่ประสบภัยแลง ยอนหลงั 10 ป (2555-2564)

ป 2564
ไมมีพื้นที่ประกาศภัยแลง

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน

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
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ที่มา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ขอมูล 12 พฤศจิกายน 2564

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

สถานการณนํ้า
พ้ืนท่ีประสบภัยนํ้าทวม

ป 2563/64

(3.1) สถานการณน้ํา: พื้นท่ีประสบภัยน้ําทวม ป63/64

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

17 จังหวัด
-หนองบัวลําภู    -มหาสารคาม     -อุบลราชธานี     -เลย 
-นครราชสีมา    -ขอนแกน            -บุรีรัมย              -รอยเอ็ด
-ชัยภูมิ                -ศรีสะเกษ            -ยโสธร               -นครพนม
-สุรินทร              -กาฬสินธุ            -อุดรธานี
-อํานาจเจริญ    -สกลนคร            

พื้นที่ประกาศภัยนํ้าทวม 

63 จังหวัด
ถึงปจจุบัน

ภาคตะวันออก

6 จังหวัด
-ปราจีนบุรี   -สระแกว   -ชลบุรี
-จันทบุรี       -ตราด        -ระยอง

ภาคเหนือ

14 จังหวัด
-เชียงใหม   -เพชรบูรณ    -ตาก
-เชียงราย   -อุตรดิตถ       -แพร
-พะเยา        -ลําปาง           -ลําพูน
-สุโขทัย       -พิษณุโลก         
-พิจิตร         -กําแพงเพชร 
-แมฮองสอน 

ภาคตะวันตก

2 จังหวัด
-กาญจนบุรี
-ราชบุรี

ภาคกลาง

13 จังหวัด
-สิงหบุรี        -ลพบุรี        -สุพรรณบุรี    -นครนายก
-อางทอง      -นครปฐม   -อุทัยธานี    -สระบุรี    
-ปทุมธานี     -นครสวรรค    -สมุทรปราการ
-พระนครศรีอยุธยา  -ชัยนาท

ภาคใต

11 จังหวัด
-ระนอง   -ชุมพร   -สุราษฎรธานี –กระบี่ -ปตตานี
-นครศรีธรรมราช   -ตรัง   -พัทลุง -ภูเก็ต  - พังงา
-ประจวบครีีขันธ  

Page 14



ธ.ค. 64
ฝนเดือน ก.ย. 64 สูง-ตํ่า จากคาปกติ

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา / ขอมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 64

ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศจะใกลเคียงคาปกติ
ยกเวนบริเวณภาคใตฝงตะวันออกจะมีปริมาณฝน
รวมสูงกวาคาปกติรอยละ 10 และภาคใตฝงตะวันตก
จะมีปริมาณฝนรวมสูงกวาคาปกติรอยละ20

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

พ.ย. 64
ฝนเดือน พ.ย. 64 สูง-ตํ่า จากคาปกติ

คาดหมายปริมาณฝน เดือน พ.ย. 64 – ม.ค.65
ม.ค. 65

ฝนเดือน ต.ค. 64 สูง-ตํ่า จากคาปกติ

(3.1) สถานการณน้ํา: คาดหมายปริมาณฝน

ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศจะใกลเคียงคาปกติ
ยกเวนบริเวณภาคใตฝงตะวันออกจะมีปริมาณฝน
รวมสูงกวาคาปกติรอยละ 10

ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศจะใกลเคียงคาปกติ
ยกเวนบริเวณภาคใตฝงตะวันออกจะมีปริมาณฝน
รวมสูงกวาคาปกติรอยละ 30 และภาคใตฝงตะวันตก
จะมีปริมาณฝนรวมสูงกวาคาปกติรอยละ20
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ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา / ขอมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 64

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

(3.1) สถานการณน้ํา : การประชุมติดตามสถานการณน้ํา ของ ทน. รายสัปดาห

Page 16

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา มีขอสั่งการใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการรายงานสถานการณน้ํา และการปองกันและบรรเทา
ภาวะวิกฤติน้ํา ติดตามสถานการณน้ําอยางใกลชิด และรับทราบขอมูลท่ีเปนปจจุบัน เพ่ือใชประโยชนในดานการวางแผน
ปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา

การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือประเมินและ
ติดตามสถานการณน้ําทวม

ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 64
ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 64
ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 64
ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 64 
ครั้งท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 64
ครั้งท่ี 6/2564 เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 64

(ศปว/สสป/สวพ/สอน/สพน/สนผ/สบจ/สทภ 1-11)



กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Website : http://dwr.go.th ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า                http://mekhala.dwr.go.th

Page 17

ระเบียบวาระที่ 3.1 : สถานการณนํ้า

ระดับการเตือน ครั้ง หมูบาน

เฝาระวัง 641    2,079  

เตรียมพรอม 456    1,529  

อพยพ 99      322    

รวม 1,196  3,930  

สรุปสถานการณเตือนภัย
ระดับการเตือน ครั้ง หมูบาน

เฝาระวัง 48     128   

เตรียมพรอม 31     89     

อพยพ 24     64     

รวม 103   281   

สรุปสถานการณเตือนภัย

1 ม.ค. – 15 พ.ย. 64 1 – 15 พ.ย. 64



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

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

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

กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Website : http://dwr.go.th ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า                http://mekhala.dwr.go.th
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ระเบียบวาระที่ 3.1 : สถานการณนํ้า

ขอเสนอเพื่อโปรดทราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบสถานการณนํ้า และผลการคาดการณปริมาณฝน
ลวงหนาเดือน พ.ย. 2564 ถึง ม.ค. 2565 และรับทราบผลการดําเนินการตาม
ขอสั่งการของ อทน. ในการประชุมติดตามสถานการณนํ้า ของ ทน. ราย
สัปดาห



ภาคใตฝงตะวันออก คลอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด 
(สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี 
ยะลา และนราธิวาส)
ฤดูฝน 1 ก.ย. – 28 ก.พ.
ฤดูแลง 1 มี.ค. – 31 ส.ค.

(3.2) แผนการจัดสรรน้ําในฤดูแลงป 2564/2565 : ปฏิทินบริหารจัดการน้ํา

ฤดูแลง
1 พ.ย. – 30 เม.ย. 

ฤดูฝน
1 พ.ค. – 31 ต.ค. 

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

ที่มา: กองอํานวยการนํ้าแหงชาติ Page 19



“จัดสรรนํ้าใหสอดคลองกับ
ปริมาณนํ้าตนทุนและเพียงพอ

ตลอดฤดูแลง ป 2565”

1

3

2

4

5

อุปโภค บริโภค

รักษาระบบนิเวศ

สํารองนํ้าตนฤดูฝน

เกษตรฤดูแลง

อุตสาหกรรม

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

(3.2) แผนการจัดสรรน้ําในฤดูแลงป 2564/2565 :การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้าํฤดูแลงป64/65

ที่มา: กองอํานวยการนํ้าแหงชาติ Page 20



1,047
อุตสาหกรรม

ในเขตชลประทาน 518
นอกเขตชลประทาน 529

12,011
รักษาระบบนิเวศ

ในเขตชลประทาน 8,930
นอกเขตชลประทาน 3,081

14,600
เกษตรฤดูแลง

ในเขตชลประทาน 9,825
นอกเขตชลประทาน 4,775

ที่มา: กองอํานวยการนํ้าแหงชาติ / ขอมูลอัพเดต 29 ต.ค. 64 /หนวย : ลาน ลบ.ม.

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

3,599
อุปโภค-บริโภค

ในเขตชลประทาน 2,532
นอกเขตชลประทาน 1,067

12% 47%

3%

คาดการณน้ําใชการ
(1 พ.ย. 64)

67,618
สํารองน้ําตนฤดูฝน 
ป 2565

36,361

ความตองการใชน้ําท้ังประเทศ

21,805
ในเขตชลประทาน

9,452
นอกเขตชลประทาน

31,257กิจกรรมหลัก

38%

(3.2) แผนการจัดสรรน้ําในฤดูแลงป 2564/2565 :

ในเขตชลประทาน 

32,879
นอกเขตชลประทาน 

34,739
ในเขตชลประทาน 

11,074
นอกเขตชลประทาน 

25,287
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ที่มา : กรมทรัพยากรนํ้า / ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 / หนวย : ลาน ลบ.ม.

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

คาดการณปริมาณนํ้าใชการ
นอกเขตชลประทาน

15%
ปริมาณน้ําใชการ

ภาคเหนือ

5,205
ลาน ลบ.ม.

ปริมาณนํ้าใชการไดฤดูแลงหนา
(พ.ย. 64 – เม.ย. 65)

34,738
ลาน ลบ.ม.

6%
ปริมาณน้ําใชการ

ภาคตะวันตก

2,097
ลาน ลบ.ม.

20%
ปริมาณน้ําใชการ

ภาคใต

7,059
ลาน ลบ.ม.

34%
ปริมาณน้ําใชการ

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

11,776
ลาน ลบ.ม.

6%
ปริมาณน้ําใชการ

ภาคตะวันออก

1,945
ลาน ลบ.ม.19%

ปริมาณน้ําใชการ

ภาคกลาง

6,656
ลาน ลบ.ม.

(3.2) แผนการจัดสรรน้ําในฤดูแลงป 2564/2565 :

Page 22



(3.2) แผนการจัดสรรน้ําในฤดูแลงป 2564/2565 :

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

ที่มา : กองอํานวยการนํ้าแหงชาต/ิในเขตชลประทานจากกรมชลประทาน 24 ต.ค. 64 นอกเขตชลประทานจากกรมสงเสริมการเกษตร 19 ต.ค. 64

6.41 ลานไร

ในเขตชลประทาน

2.61 ลานไร

นอกเขตชลประทาน

นารอบท่ี 2 (นาปรัง) 9.02 ลานไร

0.54 ลานไร

ในเขตชลประทาน

2.09 ลานไร

นอกเขตชลประทาน

พืชผัก-พืชไร 2.63 ลานไร

4.98 ลานไร

4.02

2.64

1.63

1.78

0.41

1.17

0.06 ลานไร 0.66 ลานไร0.72
2.81 ลานไร

ในเขตชลประทาน

1.45 ลานไร

นอกเขตชลประทาน

ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน

4.26

ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน

0.22 ลานไร 1.21 ลานไร1.43
0.88 ลานไร 1.71 ลานไร2.59ภาคเหนือ

0.03 ลานไร 0.54 ลานไร0.57
1.37 ลานไร 0.70 ลานไร2.07

0.12 ลานไร 0.09 ลานไร0.21

1.49 ลานไร 0.08 ลานไร1.57

0.03 ลานไร 0.08 ลานไร0.11
1.46 ลานไร 0.06 ลานไร1.52

0.12 ลานไร 0.08 ลานไร0.20
0.94 ลานไร 0.03 ลานไร0.97

0.02 ลานไร 0.09 ลานไร0.11
0.27 ลานไร 0.03 ลานไร0.30

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคกลาง

ภาคตะวันตก

ภาคใต

ลุมเจาพระยา (22 จังหวัด)

ท้ังประเทศ 11.65 ลานไร
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กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Website : http://www.dwr.go.th

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

(3.2) แผนการจัดสรรน้ําในฤดูแลงป 2564/2565 :

ที่มา : กองอํานวยการนํ้าแหงชาต/ิกรมชลประทาน และกรมสงเสริมการเกษตร/สถานการณเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 2563/64 เปนขอมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 64

หนวย : ลานไร

ทั้งประเทศ

ผล 10.12แผน 5.91
ป 2563/64

นอกเขตชลประทาน

ผล 5.41
แผน 1.90
ในเขตชลประทาน

ผล 2.75
แผน 1.49

นารอบท่ี 2
แผน 3.39 ผล 8.16

นอกเขตชลประทาน

ผล 1.25
แผน 1.27
ในเขตชลประทาน

ผล 0.71
แผน 1.25

พืชไร-พืชผัก
แผน 2.52 ผล 1.96

ทั้งประเทศ

แผน 11.65
ป 2564/65

นอกเขตชลประทาน

แผน 6.41
ในเขตชลประทาน

แผน 2.61

นารอบท่ี 2
แผน 9.02

นอกเขตชลประทาน

แผน 0.54
ในเขตชลประทาน

แผน 2.09

พืชไร-พืชผัก
แผน 2.63

นอกเขตชลประทาน

แผน 2.81
ในเขตชลประทาน

แผน 1.45

นารอบท่ี 2
แผน 4.26

นอกเขตชลประทาน

แผน 0.06
ในเขตชลประทาน

แผน 0.66

พืชไร-พืชผัก
แผน 0.72

นอกเขตชลประทาน

ผล 2.79
แผน -
ในเขตชลประทาน

ผล 1.55
แผน 0.48

แผน 0.48 ผล 4.34
นารอบที่ 2

นอกเขตชลประทาน

ผล 0.08
แผน 0.06
ในเขตชลประทาน

ผล 0.39
แผน 0.50

พืชไร-พืชผัก
แผน 0.56 ผล 0.47

ลุมเจาพระยา (22 จังหวัด) แผน 4.98ผล 4.81แผน 1.04
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กําหนดแผนปริมาณนํ้าจัดสรรในฤดูแลงใหชัดเจน และแจงแผนใหกระทรวงมหาดไทยและ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ รับทราบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด (ชป. ทน. ทบ. อปท. กฟภ. พพ.)

- ลุมนํ้าเจาพระยา ปริมาณนํ้าตนทุนมี
จํากัดในเขตชลประทานลุมน้ําเจาพระยา 

4 เข่ือนหลัก (เข่ือนภูมิพล สิริกิต์ิ แควนอย
บํารุงแดน และปาสักชลสิทธิ์)

- ลุมนํ้าแมกลอง เข่ือนศรีนครินทร
และวชิรลงกรณอยูในเกณฑปนํ้ามาก
วางแผนจัดสรรน้ําสอดคลองกับปริมาณน้ํา
ตนทุนที่มีอยู

- ลุมนํ้าตอนกลางและตอนลาง 
มีปริมาณนํ้าตนทุนเพียงพอ
สนับสนุนการปลกูพืชฤดูแลง

- ลุมนํ้าอื่นๆ วางแผนจัดสรรนํ้า  
สอดคลองกับปริมาณนํ้า  
ตนทุน 

ลุมนํ้าเจาพระยา ลุมนํ้าแมกลอง
ลุมนํ้าชีตอนกลางและ

ตอนลาง
ลุมนํ้าอ่ืนๆ

อุปโภค บริโภค

รักษาระบบนิเวศและพืชตอเนื่องเทานั้น

แผนเพาะปลูกนารอบที่ 2

การเกษตร

การปลูกพืชฤดูแลง

อุปโภค บริโภค

รักษาระบบนิเวศและพืชตอเนื่องเทานั้น

แผนเพาะปลูกนารอบที่ 2 (2.81 ลานไร)

การเกษตร น้ําเพื่อการเกษตร

ปลูกพืชไรพืชผัก

(3.2) แผนการจัดสรรน้าํในฤดแูลงป 2564/2565 : การจัดสรรน้ําฤดูแลง

ที่มา: กองอํานวยการนํ้าแหงชาติ



ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค / ขอมูล 29 ต.ค. 64

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

พื้นท่ีเฝาระวัง
เสี่ยงภาวะนํ้าแลง (อุปโภค-บริโภค)
ในเขตประปาภูมิภาค

ภาคเหนือ
5 จังหวัด (6 สาขา)

- พะเยา (1 สาขา)
- ลําปาง (2 สาขา)
- แพร (1 สาขา)
- กําแพงเพชร (1 สาขา)
- เพชรบูรณ (1 สาขา)

33 สาขา
ทั้งประเทศ

24 จังหวัด

สาขา กปภ. เสี่ยงขาดแคลนน้ํา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 จังหวัด (9 สาขา)

- ขอนแกน (1 สาขา)
- ชัยภูมิ (1 สาขา)
- รอยเอ็ด (1 สาขา)
- อุดรธานี (2 สาขา)

ภาคตะวันตก
1 จังหวัด (1 สาขา)

- ประจวบคีรีขันธ (1 สาขา)

ภาคใต
6 จังหวัด (10 สาขา)

- สุราษฎรธานี (3 สาขา)
- พังงา (1 สาขา)
- ภูเก็ต (1 สาขา)
- กระบี่ (2 สาขา)
- ชุมพร (2 สาขา)
- นครศรีธรรมราช (1 สาขา)

ภาคกลาง
5 จังหวัด (7 สาขา)

- ปทุมธานี (1 สาขา)
- ลพบุรี (2 สาขา)
- พระนครศรีอยุธยา (1 สาขา)

- สระบุรี (2 สาขา)
- สุพรรณบุรี (1 สาขา)

(3.2) แผนการจัดสรรน้ําในฤดูแลงป 2564/2565: เสี่ยงแลงอุปโภค-บริโภค (ในเขตประปาภูมิภาค)

- มหาสารคาม (1 สาขา)
- บุรีรัมย (2 สาขา)
- หนองบัวลําภู (1 สาขา)
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ที่มา : กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน (สถ.) / ขอมูล 18 ต.ค. 64

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

พื้นที่เฝาระวังเสี่ยงขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค

ภาคเหนือ

2 จังหวัด
(6 อําเภอ 19 ตําบล)
- พิษณุโลก
- เพชรบูรณ

5 จังหวัด
ท้ังประเทศ

9 อําเภอ 25 ตําบล

ภาคตะวันตก

2 จังหวัด
(2 อําเภอ 5 ตําบล)
- ประจวบคีรีขันธ
- สมุทรสงคราม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1 จังหวัด
(1 อําเภอ 1 ตําบล)

- นครราชสีมา

พื้นท่ีเฝาระวัง
เสี่ยงภาวะนํ้าแลง (อุปโภค-บริโภค)
นอกเขตประปาภูมิภาค

***สถ. สํารวจประปาทองถ่ินท้ังประเทศ และ สทนช. กําหนด
หลักเกณฑพื้นท่ีเฝาระวังเสี่ยงภาวะน้ําแลงมาก ประกอบดวย

1. อยูในพื้นท่ีท่ีมีปริมาณฝนสะสมนอยกวา 800 มม. (1 พ.ค.-15 ต.ค. 64)
2. อยูนอกเขตพื้นท่ีชลประทาน

(3.2) แผนการจัดสรรน้ําในฤดูแลงป 2564/2565: เสี่ยงแลงอุปโภค-บริโภค (นอกเขตประปาภูมิภาค)
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ที่มา : ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า กรมทรัพยากรนํ้า / ขอมูล 15 ต.ค. 64

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

พื้นที่เสี่ยงภาวะน้ําแลงปานกลาง
พื้นที่เสี่ยงภาวะน้ําแลงมาก

พื้นท่ีเฝาระวัง
เสี่ยงภาวะนํ้าแลงดานการเกษตร(นารอบท่ี 2)
นอกเขตชลประทาน

ภาคเหนือ
10 จังหวัด
(45 อําเภอ 95 ตําบล)

เสี่ยงภาวะน้ําแลง ปานกลาง
เสี่ยงขาดแคลนน้าํ 1-5 ลาน ลบ.ม./ตําบล

185 ตําบล 87 อําเภอ 31 จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 จังหวัด (22 อําเภอ 33 ตําบล)

เสี่ยงภาวะน้ําแลง มาก
เสี่ยงขาดแคลนนํ้ามากกวา 5 ลาน ลบ.ม./ตําบล

ภาคเหนือ
7 จังหวัด (24 อําเภอ 58 ตําบล)

ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ
2 จังหวัด (2 อําเภอ 3 ตําบล)

64 ตําบล
ทั้งประเทศ

28 อําเภอ
11 จังหวัด

ภาคตะวันออก
3 จังหวัด
(4 อําเภอ 10 ตําบล)

ภาคกลาง
6 จังหวัด (15 อําเภอ 46 ตําบล)

ภาคตะวันตก
1 จังหวัด (1 อําเภอ 1 ตําบล)

(3.2) แผนการจัดสรรน้ําในฤดูแลงป 2564/2565: เสี่ยงแลงดานเกษตร (นอกเขตชลประทาน)

ภาคเหนือตะวันออก

2 จังหวัด (2 อําเภอ 3 ตําบล)
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ที่มา : สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ/ ขอมูล 18 ต.ค. 64

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนนํ้าดานการเกษตร
(ไมผลไมยืนตน)

พื้นท่ีพืชตอเนื่อง
(ไมผลท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจ)

นอกเขตชลประทาน 4.38 ลานไร

ภาคเหนือ

3 จังหวัด
(7 อําเภอ 17 ตําบล)
- เพชรบูรณ
- พิจิตร
- พิษณุโลก

32,604 ไร

พ้ืนท่ีท้ังหมด

4 จังหวัด 10 อําเภอ 23 ตําบล

ภาคตะวันตก

1 จังหวัด
(3 อําเภอ 6 ตําบล)
- ประจวบคีรีขันธ

(3.2) แผนการจัดสรรน้ําในฤดูแลงป 2564/2565: เสี่ยงแลงดานเกษตร (นอกเขตชลประทาน)

***สทนช. กําหนดหลักเกณฑพื้นท่ีเฝาระวังเสี่ยงภาวะน้ําแลงมาก
1. อยูในพื้นท่ีท่ีมีปริมาณฝนสะสมนอยกวา 800 มม. (1 พ.ค.-15 ต.ค. 64)
2. อยูนอกเขตพื้นท่ีชลประทาน
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(3.2) แผนการจัดสรรน้ําในฤดูแลงป 2564/2565 :

ที่มา: กองอํานวยการนํ้าแหงชาติ

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

นอกเขต กปภ. (ประปาทองถิ่น)
สํารวจพบวามีพื้นที่ที่คาดวาจะเสี่ยงภาวะน้ําแลง

1,213 ตําบล 373 อําเภอ 50 จังหวัด

สทนช. กําหนดเกณฑพื้นท่ีเฝาระวังเสี่ยงภาวะน้ําแลงมาก

1) อยูในพืน้ท่ีท่ีมีปริมาณฝนสะสมนอยกวา 800 มม. ชวงวันท่ี 1 
พ.ค. – 15 ต.ค. 64
2) อยูนอกเขตชลประทาน

25 ตําบล 9 อําเภอ 5 จังหวัด
(พิษณุโลก เพชรบูรณ นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม)

ป 2563/64 79 ตําบล 35 อําเภอ 14 จังหวัด

ท่ีมา: กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น (สถ.) 18 ต.ค. 64

ทั้งประเทศ

ในเขต กปภ.

33 สาขา

24 จังหวัด

ป 2563/64

ท่ีมา: การประปาสวนภูมิภาค
(กปภ.) 20 ต.ค. 64

41 สาขา 28 จังหวัด

พ้ืนที่

อุปโภค-บริโภค พ้ืนที่ เกษตรกรรม
นอกเขตชลประทาน

นารอบที่ 2 (นาปรัง)
ทน. วิเคราะหสมดุลน้ํารายตําบล

64 ตําบล 28 อําเภอ 11 จังหวัด

ท่ีเสี่ยงขาดแคลนนํ้ามากกวา 5 ลาน ลบ.ม./ตําบล

ประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงภาวะน้ําแลงมาก

พืชตอเน่ือง (ไมผล)
กสก. รายงานมีพ้ืนท่ีท้ังประเทศ

ซ่ึงอยูในพื้นท่ีท่ีมีปริมาณฝนสะสมนอยกวา 800 มม. (1 พ.ค.-15 ต.ค. 64)

สทนช. ประเมินพ้ืนท่ีเส่ียงภาวะน้ําแลงมาก

23 ตําบล 10 อําเภอ 4 จังหวัด
(เพชรบูรณ พิจิตร พิษณุโลก 
ประจวบคีรีขันธ)

77 จ. 4.38 ลานไรพ้ืนที่เฝาระวังคุณภาพน้ํา
แมน้ําสายหลัก 4 แหง ไดแก
- แมน้ําเจาพระยา
- แมน้ําทาจีน
- แมน้ําแมกลอง
- แมน้ําบางประกง

- 0.2 กรัม/ลิตร ดานการเกษตร
- 0.25 กรัม/ลิตร ดานอุปโภคบริโภค

เกณฑเฝาระวังคุณภาพนํ้า (คาความเค็ม)

พื้นที่เฝาระวังคุณภาพนํ้า (อุปโภคบริโภค)

5 สาขา 3 จังหวัด

(ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และสงขลา)

(ท่ีมา: การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) 20 ต.ค. 64)

ในเขต กปภ.

2 จังหวัด

(กรุงเทพมหานคร (ฝง
ตะวันออก) และสมุทรปราการ)

(ท่ีมา: การประปานครหลวง (กปน.) 15 ต.ค. 64)

ในเขต กปน.

5 จ.
(6 สาขา)

7 จ.
(9 สาขา)

6 จ.
(10 สาขา)

5 จ.
(7 สาขา)

1 จ.
(1 สาขา)
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ที่มา: กองอํานวยการนํ้าแหงชาติ Page 31ที่มา : ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า และสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1-11 / ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

ที่มา : กองอํานวยการนํ้าแหงชาติ Page 31

พ้ืนที่เส่ียงภาวะนํ้าทวมระหวางพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2564 
และพ้ืนที่เส่ียงภาวะนํ้าแลง ป 2564/2565

ระเบียบวาระท่ี 3.2 : แผนการจัดสรรน้ําในฤดแูลงป 2564/2565 

1. พ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้าํดบิเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ในเขตพ้ืนที่การประปาภมิูภาค
2. พ้ืนที่เฝาระวังน้ําแลงดานอุปโภค-บริโภค นอกเขตประปาภูมิภาค
3. พ้ืนที่เฝาระวังน้ําเสีย่งภาวะน้าํแลงดานการเกษตร นอกเขตชลประทาน (นารอบที่ 2)
4. พ้ืนที่เฝาระวังเสี่ยงภาวะน้าํแลงดานการเกษตร นอกเขตชลประทาน 

(พืชตอเนื่อง-ไมผลที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ)
5. พ้ืนที่เสี่ยงภาวะขาดแคลนน้าํดบิเพ่ือการอุปโภค-บริโภค (ดานคุณภาพน้ํา) 

ในเขตพ้ืนที่การประปาสวนภูมิภาค
6. คาดการณพ้ืนที่เสีย่งน้ําทวมเดือนพฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565
7. คาดการณพ้ืนที่เสีย่งน้าํทวมเดอืนพฤศจิกายน 2564
8. คาดการณพ้ืนที่เสีย่งน้ําทวมเดอืนธันวาคม 2564
9. คาดการณพ้ืนที่เสีย่งน้ําทวมเดือนมกราคม 2565



กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Website : http://dwr.go.th ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า                http://mekhala.dwr.go.th

Page 32

ระเบียบวาระท่ี 3.2 : แผนการจัดสรรน้ําในฤดแูลงป 2564/2565 

ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 

1) ปริมาณน้ําใชการไดในพื้นที่นอกเขตชลประทานในฤดูแลง

2) แผนการเพาะปลูกนาปรัง/พืชไร-พืชผักในฤดูแลง

3) แผนการจัดสรรน้ําของอางเก็บน้ําในพื้นที่ลุมน้ําตาง ๆ

4) พื้นที่เส่ียงภัยในฤดูแลงป 2564/2565 (ดานอุปโภค-บริโภค/พ้ืนที่เกษตรนอก
เขตชลประทาน/พื้นที่เกษตรพืชตอเนื่อง (ไมผล)/พ้ืนที่เฝาระวังดานคุณภาพน้ํา)
เพื่อใชประโยชนในการวางแผนดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา



(3.3) พื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยในพื้นท่ีภาคใต (พ.ย. - ธ.ค. 2564):

ที่มา: ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า กรมทรัพยากรนํ้า Page 33ที่มา : ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า และสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1-11 / ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ที่มา : กองอํานวยการนํ้าแหงชาติ/ ขอมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 

คาดการณพื้นที่เส่ียง

(เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564)

นํ้าทวม (ภาคใต)

16 จ. 128 อ. 725 ต.
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ประจวบคีรีขันธ
ปตตานี
พังงา
พัทลุง
เพชรบุรี
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎรธานี

2
8
5

23
13
5
12
5
11
2
1
8
1

16
1

15

2
38
34
156
74
13

105
7

64
2
2

52
2

112
1

61
พื้นท่ีเสี่ยงนํ้าทวม

จังหวัด อําเภอ ตําบล
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Page 34

ระเบียบวาระท่ี 3.3 : พื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยในพื้นท่ีภาคใต 

ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 

1) พ้ืนที่เส่ียงอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต (พ.ย. - ธ.ค. 2564) เพ่ือใชในการวางแผน
ดานการปองกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ํา

2) สทภ.7 สทภ.8 และ สทภ.10 จัดเตรียมความพรอมดานเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร/
บุคลากร ในการติดตามเฝาระวัง/ปองกัน/บรรเทาภาวะน้ําทวมในพื้นที่



คาใชจายในการบริหารจัดการน้ํา

ภาวะวิกฤติ/ภาวะปกติ

หนวย : ลานบาท

(3.4) แผน/ผลการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ําป 2564/2565 :

งวดที1่ สวนที่เหลือ รวม 

งบบริหารจัดการวิกฤตินํ้า 3.151 15.275 18.426 

งบบึงบอระเพ็ด 0.700 3.440 4.140 

งบแมรําพัน 0.075 0.385 0.460 

งบเครื่องจักร - 4.900 4.900 

งบคาใชจายในการเรงระบาย
นํ้าลุมนํ้าทาจีน

4.074 - 4.074 

รวม 8.000 24.000 32.000 

3.
15

1

0
.7

0
.0

75

0

4.
0

74

15
.2

75

3.
44

0
.3

85

4.
9

0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
งวดที1่ สวนที่เหลือ 

งบบริหารจัดการวิกฤติน้ํา งบบึงบอระเพ็ด งบแมรําพัน งบเครื่องจักร คาใชจายในการเรง
ระบายน้ําลุมน้ําทาจีน

Page 35ที่มา : ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า และสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1-11 / ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
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ที่มา : ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า Page 35

(ล
าน

บ
าท

)
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ผลการดําเนินงานงบวิกฤติ 2564

ผลการดําเนินงาน

ดานนํ้าแลง

แจกน้ําสะอาด

ลาน ลิตร7.77

พื้นที่ที่
ใหความชวยเหลือ

จังหวัด41

ประโยชนที่ไดรับ

ครัวเรือน
428,357

ปริมาณการสูบน้ํา
ลาน ลบ.ม.85.30

เครื่องสูบน้ํา
เครื่อง150

(จากท้ังหมด 313 เคร่ือง)

ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

พื้นที่ที่ใหความชวยเหลือ
จังหวัด32

ปริมาณการสูบนํ้า

ลาน ลบ.ม.11.45

แจกน้ําสะอาด

ลาน ลิตร
0.45

เครื่องสูบนํ้า

เครื่อง107 

ประโยชนที่ไดรับ

ครัวเรือน
43,014

ที่มา : ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า และสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1-11 / ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
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ที่มา : ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า และสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1-11 / ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

(3.4) แผน/ผลการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ําป 2564/2565 :

ผลการดําเนินงาน

ดานนํ้าทวม

ประชากร
คน1,435,413

ประชากร

คน
143,211
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ผลการดําเนินงาน

ดานนํ้าแลง

แจกน้ําสะอาด
ลาน ลิตร0.48

พื้นที่
ที่ใหความชวยเหลือ

จังหวัด12

ประโยชนที่ไดรับ

ครัวเรือน
303,944

ปริมาณการสูบน้ํา
ลาน ลบ.ม.0.71

เครื่องสูบน้ํา
เครื่อง12

(จากท้ังหมด 313 เคร่ือง)

พื้นที่ที่ใหความชวยเหลือ
จังหวัด30

ปริมาณการสูบนํ้า

ลาน ลบ.ม.18.58

แจกน้ําสะอาด

ขวด
30,680

เครื่องสูบนํ้า

เครื่อง70 

ประโยชนที่ไดรับ

ครัวเรือน
36,220

ที่มา : ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า และสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1-11 / ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

ที่มา : ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า และสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1-11 / ขอมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 

(3.4) แผน/ผลการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ําป 2564/2565 :

ผลการดําเนินงาน

ดานนํ้าทวม

การสูบนํ้าชวยเหลอืภาวะนํ้าแลง
ต้ังแตวันท่ี 1 – 11 พ.ย. 64

การสูบนํ้าชวยเหลอืภาวะนํ้าทวม
ต้ังแตวันท่ี 1 – 11 พ.ย. 64

ประชากร
คน969,451

ประชากร

คน
130,168
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งบประมาณทั้งหมด 4.0022 ลานบาท

เบื้องตนไดรับการจัดสรร (งวดที่ 1) 2.0011 ลานบาท (50%)

คงเหลือรอรับการจัดสรรอีก 2.0011 ลานบาท (50%)

ผลการใชจายงบบํารุงรักษาฯ
ระบบโทรมาตรและCCTV ป 2564
- งบฯที่ไดรับจัดสรรเบื้องตน (งวดที่ 1)
- ผลการเบิกจาย

(2,001,100 บาท)

(ล
าน

บ
าท

)

ที่มา : ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า
(ล

าน
บ

าท
)

คาใชจายในการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติและระบบสงขอมูลสัญญาณภาพ
ปงบประมาณ 2565 ท้ังส้ิน 4.0022 ลานบาท 

(858,874.63 บาท) คิดเปน 42.92% ของงบฯท่ีไดรับ งวดท่ี 1

(3.4) แผน/ผลการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ําป 2564/2565 :

4.0022

2.0011 2.0011

0

1

2

3

4

5
งบประมาณ
ทั้งหมด

เบื้องตนไดรับ
การจัดสรร 
(งวดที่ 1)

คงเหลือรอรับ
การจัดสรรอีก

2.0011

0.858874

0

0.5

1

1.5

2

2.5
เบื้องตนไดรับการ
จัดสรร (งวดที่1) 

ผลการเบิกจาย
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ผลการใชจายงบบํารุงรักษาฯ EWS ป 2565
- งบฯที่ไดรับจัดสรรเบื้องตน

- ผลการเบิกจาย

(3,674,400 บาท)
(699,454 บาท) คิดเปน 19.04%

ของงบฯที่ไดรับจัดสรรเบื้องตน

(ล
าน

บ
าท

)

ที่มา : ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า

คาใชจายในการบํารุงรักษาระบบเตือนภัยน้ําทวม-ดินถลม ปงบประมาณ 2565 ทั้งส้ิน 20.3288 ลานบาท 

(ล
าน

บ
าท

)

งบประมาณทั้งหมด 20.3288 ลานบาท

เบื้องตนไดรับการจัดสรร (งวดที่ 1) 3.6744 ลานบาท (18%)

คงเหลือรอรับการจัดสรรอีก 16.6544 ลานบาท (82%)

(3.4) แผน/ผลการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ําป 2564/2565 :

20.3288

3.6744

16.6544

0

5

10

15

20

25

งบประมาณ
ทั้งหมด

เบื้องตนไดรับการ
จัดสรร (งวดที่ 1)

คงเหลือรอรับการ
จัดสรรอีก

3.6744

0.699454

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

เบื้องตนไดรับ
การจัดสรร 
(งวดที่1) 

ผลการเบิกจาย
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คาใชจายในการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้าํเกบ็กัก
ในแหลงน้ําขนาดเลก็

ที่มา : ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า

(3.4) แผน/ผลการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ําป 2564/2565 :

ปงบประมาณ 2565 ทั้งสิ้น 3.8509 ลานบาท (ไดรับการจัดสรรแลวทั้งหมด) 

แผนการคาใชจายในการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ําเกบ็กัก
ในแหลงน้ําขนาดเลก็ 

1.2288 

0.8604 

1.2889 

0.4728 

ค า ต อ บ แ ท น พ นั ก ง า น
เ ก็ บ ข อ มู ล ฯ

ค า บํา รุ ง รั ก ษ า แ ห ล ง นํ้า ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร
ซั ก ซ อ ม ค ว า ม เ ข า ใ จ

ค า ซ อ ม แ ซ ม อุ ป ก ร ณ  
ย า น พ า ห น ะ  ฯ ล ฯ

(ล
าน

บ
าท

)

1.5989

0.4973 0.4869 0.4422

0.1987

0.4273

0.1073 0.0924

ศปว สทภ 1 สทภ 3 สทภ 4 สทภ 5 สทภ 7 สทภ 9 สทภ 11

(ล
าน

บ
าท

)
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ระเบียบวาระท่ี 3.4 : แผน/ผลการบรหิารจัดการเพื่อรองรบัสภาวะวิกฤติน้ําป 64/65 

ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 

1) แผนและผลการคาใชจายในการบริหารจัดการน้ําภาวะวิกฤติ

2) แผนและผลการคาใชจายในการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกล
อัตโนมัติและระบบสงขอมูลสัญญาณภาพ

3) แผนและผลการคาใชจายในการบํารุงรักษาระบบเตือนภัยน้ําทวม-ดินถลม 

4) แผนและผลการคาใชจายในการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ําเก็บกัก
ในแหลงน้ําขนาดเล็ก
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ระเบียบวาระท่ี 4 :
เร่ืองเพ่ือพิจารณา
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จัดหาแหลงน้ําสํารอง
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ํา

สํารวจ ตรวจสอบ พื้นที่ที่มีศักยภาพ
จะพัฒนาเปนแหลงเก็บกักนํ้าสํารองได

2
ปฏิบัติการเติมน้ํา

ใหกับแหลงนํ้าในพื้นที่เกษตร
และพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนนํ้า

3

การสรางการรับรูสถานการณน้าํและ
แผนบริหารจัดการน้าํ
ใหทุกภาคสวนเกิดความรวมมือในการใชนํ้า
อยางประหยัด และเปนไปตามแผนที่กําหนดไว

9

(4.1) มาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนน้ําป 2564/2565:

9
8

7

654
3

2
1

รางมาตรการรองรับ

ฤดูแลง ป 64/65

9
เรงเก็บกักน้ํา1

4 กําหนดการจัดสรรน้ําฤดูแลง
ติดตาม กํากับใหเปนไปตามแผน 

เพื่อไมใหเกิดผลกระทบการขาดแคลนนํ้า
อุปโภคบริโภคพรอมจัดทําทะเบียนผูใชนํ้า

ติดตามประเมินผล
เพื่อใหผลการดําเนินงาน
เปนไปตามแผน

8

วางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแลง
สงเสริมสนับสนุนการเพาะปลูกในพื้นที่

ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยเปนอันดับแรก

5

เตรียมน้ําสํารองสําหรับพ้ืนท่ีลุมตํ่า
เพ่ือสนับสนุนน้ําเตรียมแปลง6

เฝาระวังคุณภาพน้ํา
ในแมน้ําสายหลกั สายรอง และ
เตรียมแผนรองรับกรณีเกดิปญหา

7
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(4.1) มาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนน้าํป 2564/2565:

ที่มา: กองอํานวยการนํ้าแหงชาติ Page 44ที่มา : ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า และสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1-11 / ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

ที่มา : กองอํานวยการนํ้าแหงชาติ

เรงกักเก็บนํ้า
เรงเก็บกักน้ําในแหลงน้ําทุกประเภทกอนส้ิน

ฤดูฝน โดยการสูบทอยน้ําไปเก็บไวในอางเก็บน้ํา แหลง
น้ําธรรมชาติ และแหลงน้ําใตดิน (สทภ.1-11)

มาตรการ

จัดหาแหลงนํ้าสํารอง ในพ้ืนที่เส่ียงขาดแคลนนํ้า
1. สํารวจ ตรวจสอบ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพจะพัฒนา

เปนแหลงเก็บกักน้ําสํารองได และจัดทําแผนปฏิบัติการ
สํารองน้ําในพ้ืนท่ีเส่ียงขาดแคลนน้ําดิบ เพ่ืออุปโภค
บริโภคและการเกษตร (สอน./สพน.)

2. จัดทําทะเบียนผูใชน้ํา
จากแหลงน้ํา เพ่ือเปนขอมูลในการ
แกไขปญหาภัยแลง และใหสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ตรวจสอบ
ขอมูลทะเบียนแหลงน้ําใหสอดคลองกับทะเบียนผูใชน้ําจากภาพถาย
ดาวเทียม (สสป./สทภ. 1-11)

มาตรการ

ดานนํ้าตนทุน (Supply)
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(4.1) มาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนน้าํป 2564/2565:

ที่มา: กองอํานวยการนํ้าแหงชาติ Page 45ที่มา : ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า และสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1-11 / ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

ที่มา : สํานักพัฒนาแหลงนํ้า

อางเก็บน้ําขนาดกลาง 65 แหง
(ความจุมากกวา 2 ลาน ลบ.ม.)

สภาพปจจุบัน
• ใชงานได  56 แหง
• บกพรอง  9 แหง

 อางเก็บนํ้าหวยบวกหลวง (จ.ตาก)
 อางเก็บนํ้าหวยชะลาด (จ.ตาก)
 อางเก็บนํ้าหวยคลองตะแบก (จ.ตาก)
 อางเก็บนํ้าแมแสด (จ.ลําปาง)
 อางเก็บนํ้าบึงพฤาชัย (จ.กาฬสินธุ)
 อางเก็บนํ้ากุดนาแซง (จ.ขอนแกน)
 อางเก็บนํ้าปลาคูณ (จ.รอยเอ็ด)
 อางเก็บนํ้าหนองละหานทรายเกา (จ.บุรีรัมย)
 อางเก็บนํ้าซอนตา (จ.ราชบุรี)

อางเก็บนํ้าคลองหวยทราย
ต.หนองบัวใต อ.เมือง จ.ตาก

อางเก็บนํ่าแมเทย
ต.แมตืน อ.ลี้ จ.ลําพูน

อางเก็บนํ้าแมฉางขาว
ต.ปางิ้ว อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย

ใชงานได
บกพรอง
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จัดหาแหลงนํ้าสํารอง ในพ้ืนที่เส่ียงขาดแคลนนํ้า

มาตรการ







(4.1) มาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนน้าํป 2564/2565:

ที่มา: กองอํานวยการนํ้าแหงชาติ

ดานความตองการใชนํ้า (Demand)

Page 46ที่มา : ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า และสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1-11 / ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

ที่มา : กองอํานวยการนํ้าแหงชาติ

3. บริหารจัดการน้ําตองคํานึงถึงระดับน้ํา 
ในทางน้ําท่ีอาจจะลดต่ํากวาปกติ และสํารวจ 
ตรวจสอบ คันคลอง ถนนท่ีเช่ือมตอกับทางน้ําในพ้ืนท่ี
ท่ีอาจจะเกิดการทรุดตัว (ศปว./สทภ. 1-11)

กําหนดการจัดสรรนํ้าฤดูแลง
1. กําหนดแผนปริมาณน้ําจัดสรรในฤดูแลงใหชัดเจน และแจง

แผนใหกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ รับทราบและปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด (ศปว./สทภ. 1-11)/แลวเสร็จ

มาตรการ

2. ควบคุมการใชน้ําของพ้ืนท่ีลุมน้ําตอนบนใหเปนไปตามแผน และ
มีประสิทธิภาพ เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบการขาดแคลนน้ําดานอุปโภค
บริโภคของพ้ืนท่ีลุมน้ําตอนลาง และมอบหมายกระทรวงมหาดไทย
รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ประสานกับประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือควบคุมการสงน้ําให
เปนไปตามวัตถุประสงค (สบจ./สทภ. 1-11)

วางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแลง
วางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง จัดทํา

ทะเบียนเกษตรกร โดยระบุพ้ืนท่ีเพาะปลูก
และแหลงน้ําท่ีนํามาใชใหจัดเจน เพ่ือใหการเพาะปลูก
สอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุน โดยสนับสนุนการ
เพาะปลูกพืชในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจาก
อุทกภัยเปนอันดับแรก
(สสป./สทภ 1-11)/แลวเสร็จ

มาตรการ
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(4.1) มาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนน้าํป 2564/2565:

ที่มา: กองอํานวยการนํ้าแหงชาติ

ดานการบริหารจัดการ (Management)

Page 47ที่มา : ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า และสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1-11 / ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

ที่มา : กองอํานวยการนํ้าแหงชาติ

ติดตามและประเมินผล เพื่อใหผลการ
ดําเนินงานเปนไปตามแผน

ติดตาม ควบคุมการจัดสรรนํ้า และการเพาะปลูกพืชฤดูแลง (นารอบที่ 2 (นาปรัง)) ใหเปนไป
ตามแผน และใหสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ทําการ
เช่ือมโยงขอมูลมาแสดงบนระบบ Dashboard (ศปว.)

มาตรการ
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กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Website : http://dwr.go.th ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า                http://mekhala.dwr.go.th
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ระเบียบวาระที่ 4.1 : มาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนน้ําป 64/65

 สทนช. ให  ทน. จัดทําแผนปฏิบั ติการในสวนที่
เก่ียวของ (จัดสงภายในวันที่ 25 พ.ย. 64)

 รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการฯ (จัดสง
ทุกวันที่ 5 ของเดือน) เร่ิมตั้งแต 5 ม.ค. 65



ศูนยผลิตนํ้าสะอาด (7)
จุกแจกจายนํ้า (94)
จุดสูบนํ้าชวยเหลือนํ้าแลง
(222)

ที่มา: ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า/สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1-11

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

จุดแจกจายน้ําชวยเหลือ 94 จุด

จุดสูบน้ําชวยเหลือน้ําแลง
(54 ลาน ลบ.ม.)

222
จุด

ศูนยผลิตน้ําสะอาด
(12 ลานลิตร)

7 จุด

แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ําแลง
เครื่องสูบนํ้า   315 เครื่อง
รถบรรทุกนํ้า  25 คัน
รถบรรทุก  75 คัน
รถขุด  8 คัน
รถเทรลเลอร 2 คัน
เรือดูดโคลน  8 ลํา
สถานีเตือนภัยนํ้าทวม-ดินถลม  1,796 สถานี
สถานีโทรมาตร  278 สถานี
สถานีกลอง CCTV 79 สถานี
สถานีอุตุ-อุทกวิทยา  379 สถานี















ความพรอมดานอุปกรณ-เครื่องมือ
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลง 93.81 ลานไร

อางเก็บน้ํา 65 แหง

เฝาระวังสถานการณ   152 คน
ปฏิบัติงานในพื้นที่  217 คัน
ผูรู  1,796 คน






ความพรอมดานบุคลากร

(4.1) มาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนน้าํป 2564/2565:
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กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Website : http://dwr.go.th ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า                http://mekhala.dwr.go.th
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ระเบียบวาระที่ 4.1 : มาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนน้ําป 64/65

ขอเสนอเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

1) รับทราบมาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนนํ้าชวงฤดูแลง ป 64/65 และ
มอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการในสวนท่ี
เก่ียวของ และรายงานใหฝายเลขาฯ ทราบ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการประชุม กนช. 
ครั้งที่ 4/2564 ในเดือนธันวาคม 2564

2) มอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ นํามาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนนํ้าชวงฤดู
แลงป 64/65 ไปปฏิบัติเพ่ือเปนการปองกันและบรรเทาภาวะนํ้าแลง และเปดศูนย
อํานวยการติดตามและแกไขปญหาภาวะนํ้าแลง/ภาวะนํ้าทวม (สวนหนา) ของ สทภ.1-
11 



จุดสูบนํ้าชวยเหลือนํ้าทวม (20)

ที่มา: ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า/สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 8 และ 10

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

จุดสูบน้ําชวยเหลือน้ําทวม 20 จุด

แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ําทวม เคร่ืองสูบน้ํา   46 เคร่ือง
รถบรรทุกนํ้า  3 คัน
รถบรรทุก  16 คัน
สถานีเตือนภัยน้ําทวม-ดินถลม  433 สถานี
สถานีโทรมาตร  11 สถานี
สถานีกลอง CCTV 5 สถานี
สถานีอุตุ-อุทกวิทยา  62 สถานี















ความพรอมดานอุปกรณ-เครื่องมือ
พ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย 15.95 ลานไร(พ.ค.-ต.ค. 64)

ความพรอมดานบุคลากร

เฝาระวังสถานการณ   37 คน
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  27 คัน
ผูรู  433 คน







(4.2) มาตรการรองรับสถานการณอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต (พ.ย.-ธ.ค. 2564):
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(4.2) การชวยเหลือสถานการณอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต (ต.ค. - พ.ย. 2564):

ที่มา: ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า กรมทรัพยากรนํ้า Page 52ที่มา : ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า และสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1-11 / ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

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

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา        website : mekhala.dwr.go.th

ที่มา : กองอํานวยการนํ้าแหงชาต/ิ ขอมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 

สทภ.8 ติดต้ังเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว ท่ีทาอากาศยานนครศรีธรรมราช จ. 
นครศรีธรรมราช จํานวน 1 เครื่องและชุมชนวังเนยีง บานดอนเคด็ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
จํานวน 2 เครื่อง

18 ตุลาคม 2564 (พัทลุง)

 สทภ.7  ติดต้ังเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง ขนาด 10 นิ้ว จํานวน 1 
เครื่อง ในพื้นท่ี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ติดต้ังเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จาํนวน 1 
เครื่อง ในพื้นท่ี อ.ทายาง  จ.เพชรบุร ีและสนับสนนุเครือ่งสูบน้าํขนาด 12 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง ในพื้นท่ี อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

 สทภ.8 ติดต้ังเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว ในพื้นท่ี จ.สงขลา จ.พัทลุง และ 
จ.นราธิวาส เพื่อเตรียมความพรอมในการชวยเหลืออทุกภัย

26 ตุลาคม 2564 (เพชรบุรี สงขลา พัทลุง และนราธิวาส)

สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 6 แจกน้ําดื่ม ขนาด ขนาด 5 ลิตร จํานวน
1,100 แกลลอน และขนาด 20 ลิตร จํานวน 100 แกลอน บริเวณสํานัก
ทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 6 จ.ตรัง (ปจจุบันสถานการณคลี่คลายแลว)

27 ตุลาคม 2564 (อ.หวยยอด อ.ยานตาขาว อ.กันตัง จ.ตรัง)

สทภ.8  ลงพื้นท่ีติดตามการดําเนินการเตรียมความพรอมติดต้ังเครื่องสูบน้าํพื้นท่ีเสี่ยง
น้ําทวม โดยไดติดต้ังเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว ในพื้นท่ีเสี่ยงอทุกภัย 5 จุด คือ บริเวณทา
อากาศยานนครศรธีรรมราช จํานวน 1 เครื่อง เทศบาลเมืองพทัลงุ จํานวน 2 เครื่อง 
เทศบาลตําบลน้ํานอย อ.หาดใหญ จํานวน 1 เครื่อง เทศบาลสงขลา จํานวน 2 เครื่อง

1 พฤศจิกายน 2564 (นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา)

สทภ.8 รวมเปดศูนยปฏบิติัการฉุกเฉนิกรณีอทุกภัย วาตภัย และดินโคลนถลม 
ประจําป 2564 ณ เทศบาลเมืองเขารปูชาง จ.สงขลา และสนับสนุนรถยนต 6 ลอ 
ติดต้ังเครน พรอมเครื่องสูบน้าํ (ปจจุบันสถานการณคลี่คลายแลว)

9 พฤศจิกายน 2564 (สงขลา)

 สทภ.8 ลงพื้นท่ีติดตาม ตรวจสอบ บํารุงรักษาเครื่องสูบน้าํ 12 นิ้ว ท่ีไดติดต้ัง ณ ทาอากาศยาน
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราชใหอยูในสภาพพรอมใชงานเพ่ือเตรียมการรับมือฤดูฝน 2564 
(ปจจุบันระดับน้าํเพิ่มขึ้น)

 สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 3 สาขาเพชรบุรี สนธิกําลังเจาหนาท่ีหนวยงานในสังกัด รวมกับ 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพชรบรุี ใหการชวยเหลือผูประสบภัยน้าํทวมในเขต 
อ.เมืองเพชรบรุีและบริเวณใกลเคียง โดยสนับสนนุ รถยนต หนวยละ 1 คัน อัตรากําลัง หนวยละ 5 
นาย และอุปกรณเพื่อใชในการปฏบิติังาน (ปจจุบันระดับน้ําทรงตัว)

11 พฤศจิกายน 2564 (อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

อ.เมือง อ.บานลาด และ อ.บานแหลม จ.เพชรบุร)ี

ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอม
ดวยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ลงพื้นท่ีตําบลบานกุม 
อําเภอเมืองเพชรบรุี และตําบลบางครก อําเภอบานเแหลม จังหวัดเพชรบุรี ติดตาม
สถานการณน้ําทวมขัง และมอบน้ําดืม่พรอมกระสอบทรายใหกับประชาชนท่ีประสบ
อุทกภัย (ปจจุบันระดับน้าํทรงตัว)

12 พฤศจิกายน 2564 (อ.เมือง อ.บานลาด อ.บานแหลม จ.เพชรบุร)ี

พ้ืนท่ีเสี่ยงน้ําทวม

แผนติดต้ังจุดสูบน้ําชวยเหลือน้ําทวม (20)

จุดใหการชวยเหลือ
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ระเบียบวาระที่ 4.2 : มาตรการรองรับสถานการณอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต (พ.ย.-ธ.ค. 2564)

ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 รับทราบมาตรการรองรับสถานการณอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต (พ.ย.-ธ.ค. 
2564) และมอบหมายใหหนวยงานที่ เ ก่ียวของนํามาตรการรองรับ
สถานการณภาวะน้ําทวมไปปฏิบัติเพ่ือเปนการปองกันและบรรเทาภาวะน้ําทวม
ตอไป และรายงานใหฝายเลขาฯ ทราบ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการประชุม 
กนช. คร้ังที่ 4/2564 ในเดือนธันวาคม 2564
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ระเบียบวาระท่ี 5 :
เร่ืองอ่ืนๆ
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ผูประสานงาน : 
นายธนากร แสนวงษ 

เบอรโทรศัพท: 081-8012781

E-mail: tanakorn92@yahoo.com 

นางสาวปุณยวีร สวรรยาพานิช
เบอรโทรศัพท: 089-9455654

E-mail: punyawee.s@dwr.mail.go.th
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Thank You
เว็บไซตกรมทรัพยากรน้ํา : www.dwr.go.th เว็บไซตศูนยปองกันวิกฤติน้ํา : mekhala.dwr.go.th 

หมูบานเกษตรนํ้าฝน
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