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สรุปสถานการณ์น้ํา วันท่ี 10 – 16 ธันวาคม 2556         

   1. สถานการณ์ฝน 
   1.1 ปริมาณฝนสะสมรายสัปดาห์และปริมาณฝนสะสมรายป ี    
     

  

 หมายเหตุ  ฝนสะสมเริ่มนับต้ังแต่ วันที่ 1 ม.ค. ของปี 
ปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดในรอบสัปดาห์ (มม.) 

นครศรีธรรมราช   24.6 169.5 46.5   2.9 9.8 253.3 
นราธิวาส 16.3 94.8 45.0 46.3   23.4 0.9 226.7 
เชียงราย   1.2 1.8 21.0 98.0 28.0 31.6 181.6 
น่าน         0.6 67.6 94.7 162.9 

สุราษฎร์ธานี     100.0 35.0       135.0 
พัทลุง    15.7 60.0 17.4   0.2 37.8 131.1 

เชียงใหม่   1.3   6.0 70.1 17.6 36.0 131.0 
สงขลา 20.8 15.0 68.5     14.2 6.7 125.2 
ปัตตานี 0.4 81.5 2.0     36.5 2.0 122.4 

อุบลราชธานี           0.5 99.1 99.6 
อุดรธานี             96.3 96.3 

หนองบัวลําภู             80.2 80.2 
แม่ฮ่องสอน   0.4 0.9 24.8 26.8 9.6 12.8 75.3 

พะเยา         0.4 41.0 19.3 60.7 
หนองคาย             60.6 60.6 
ขอนแก่น             60.4 60.4 
ชัยภูมิ             60.0 60.0 

พิษณุโลก             58.0 58.0 
ชุมพร     20.8 30.0 0.8     51.6 
พิจิตร             45.0 45.0 

 
1.2 ฝนทิ้งช่วง  ข้อมูลพ้ืนที่ที่ฝนทิ้งช่วง ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (ไม่มี)  
ฝนขาดช่วง 4 - 10 สัปดาห์ (ไม่มี) 

รายการ 
(ณ.15 ธ.ค.56) หน่วย เหนือ กลาง ตะวันออก 

เฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันตก ใต้ ทั้งประเทศ 

ฝนสะสมในรอบสัปดาห์ 
( 9 - 15 ธ.ค.56 ) มม. 29.90 0.18 18.76 3.54 0.72 18.55 17.15 

ฝนสะสมปี 55 มม. 1,308.1 1,421.7 1,260.9 1,956.8 1324.9 2,111.4 1,579.7 
ฝนสะสมปี 56 มม. 1,352.9 1,362.8 1,442.6 2,256.5 1,241.0 2,220.0 1,682.4 
ฝนสะสมเฉล่ีย 30 ปี มม. 1,271.8 1,239.6 1,424.7 1,883.7 1,192.4 2,187.7 1,722.3 

จังหวัด              
               วันท่ี 

 
9-ธ.ค.-56 

 
10-ธ.ค.-56 

 
11-ธ.ค.-56 

 
12-ธ.ค.-56 

 
13-ธ.ค.-56 
 

 
14-ธ.ค.-56 

 
15-ธ.ค.-56 

 
รวม (มม.) 

   -39.9    +81.1  +123.2 +17.9    +372.8 +48.6     +32.3 

  +299.7 -83.9 +108.6 +102.7+44.8 -58.9 +181.7
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1.3 ฝนคาดการณ์ คลื่นกระแสลมตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ประกอบกับในช่วง
วันที่ 16-22 ธ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะ
เช่นน้ีทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิจะลดลง 8-10 องศาเซลเซียส 
และมีนํ้าค้างแข็งบางพ้ืนที่โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาสูงในภาคเหนือ อน่ึง หย่อมความกดอากาศตํ่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง
จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่ 19-21 ธ.ค. ประกอบกับ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย
และภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้น ในช่วงวันที่ 18-22 ธ.ค. ลักษณะเช่นน้ีทําให้ภาคใต้มีฝนเพ่ิมมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง  
ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกําลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร การคาดการณ์ปริมาณฝนทั่วไปพบว่าทุกภูมิภาค
ของประเทศไทยในเดือน ธันวาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557 มีค่าใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกและตะวันตก 
ในเดือน ธันวาคม 2556 – มกราคม 2557 มีค่าสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย [* ค่าปกติ = ปริมาณฝนเฉลี่ย 30 ปี (2524 – 2553)] 
 

ภาค
เหนือ นอยกวา 10 มม. ใกลเคียงคาปกติ นอยกวา 10 มม. ใกลเคียงคาปกติ นอยกวา 10  มม. ใกลเคียงคาปกติ
ตะวันออกเฉียงเหนือ นอยกวา 10 มม. ใกลเคียงคาปกติ นอยกวา 10 มม. ใกลเคียงคาปกติ 1 5  -  3 0   มม. ใกลเคียงคาปกติ
กลาง นอยกวา 10 มม. ใกลเคียงคาปกติ นอยกวา 10 มม. ใกลเคียงคาปกติ 1 0  -  2 0   มม. ใกลเคียงคาปกติ
ตะวันออกรวมชายฝง นอยกวา 10 มม. ใกลเคียงคาปกติ 1 0  -  2 0   มม. ใกลเคียงคาปกติ 2 0  -  4 0   มม. ใกลเคียงคาปกติ
ภาคใตฝงตะวันออก 2 3 0  -  2 8 0   มม. สูงกวาคาปกติเล็กนอย 5 0  -  8 0   มม. สูงกวาคาปกติเล็กนอย 3 0  -  5 0   มม. ใกลเคียงคาปกติ
ภาคใตฝงตะวันตก 7 0  -  1 0 0  มม. สูงกวาคาปกติเล็กนอย 2 0  -  4 0   มม. สูงกวาคาปกติเล็กนอย 2 0  -  4 0   มม. ใกลเคียงคาปกติ
กรุงเทพฯและปริมณฑล นอยกวา 10 มม. ใกลเคียงคาปกติ 1 0  -  2 0   มม. ใกลเคียงคาปกติ 1 5  -  3 0   มม. ใกลเคียงคาปกติ

มกราคม 2557  กุมภาพันธ 2557 ธันวาคม 2556

 
2. น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่     

 
(1).อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่า 80% ของความจุ มี 21 อ่าง คือ 1.วชิราลงกรณ (83%) 2.รัชชประภา (85%) 3.จุฬาภรณ์ 
(86%) 4.ขุนด่านฯ (86%) 5.ศรีนครินทร์ (87%) 6.สิรินธร (87%) 7.ป่าสักฯ (91%) 8.คลองสียัด (93%) 9.แม่งัด (94%)  
10.ก่ิวลม (95%) 11.ประแสร์ (95%) 12.แก่งกระจาน (96%) 13.ลําตะคอง (97%) 14.ปราณบุรี (98%) 15.ลําพระเพลิง 
(98%) 16.ลํานางรอง (98%) 17.หนองปลาไหล (100%) 18.กระเสียว (101%) 19.มูลบน (101%) 20.ลําแซะ (110%)  
21.ก่ิวคอหมา (118%)  
(2).อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักต้ังแต่ 50% - 80% ของความจุ มี 11 อ่าง คือ 1.แม่กวง (50%) 2.ลําปาว (50%) 3.ทับเสลา 
(54%) 4.ภูมิพล (55%) 5.สิริกิต์ิ (62%) 6.ห้วยหลวง (64%) 7.บางลาง (66%) 8.นํ้าอูน (68%) 9.แควน้อย (70%) 10.บางพระ 
(71%) 11.อุบลรัตน์ (77%)  
(3).อ่างท่ีมีปริมาณตํ่ากว่า 50% ของความจุ มี 1 อ่างคือ 1.นํ้าพุง (48%)  
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
(ณ.16 ธ.ค.56 ) หน่วย เหนือ กลาง ตะวันออก 

เฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันตก ใต้ ทั้งประเทศ 

น้ําในอ่างปี 55 ล้าน ลบ.ม 
% 

15,508 
63% 

952 
70% 

3,780 
45% 

1,027 
88% 

22,975 
86% 

5,479 
67% 

49,721 
71% 

น้ําในอ่างปี 56  ล้าน ลบ.ม 
% 

14,611 
59% 

1,198 
88% 

6,214 
75% 

1,063 
91% 

22,759 
86% 

6,769 
83% 

52,614 
75% 

น้ําในอ่างปี 49 ล้าน ลบ.ม 
% 

22,578 
96% 

1,217 
90% 

6,571 
86% 

956 
82% 

24,469 
92% 

6,585 
80% 

62,376 
91% 

( ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา ) 

-4% +30% +3% 0% +16% +4% +18% 

-37% -11% +9%  -6% +3%  -16% -2% 

( ที่มา:กรมชลประทาน ) 
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(4).การบริหารจัดการน้าํในเขื่อนที่สาํคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
3. น้ําในแม่น้ําสายสําคัญ (ขอ้มูล16 ธ.ค. 2556)     
 

 

แม่น้ําปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้ม
ลดลง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

แม่น้ําวัง  อ.สามเงา จ.ตาก อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว 

แม่น้ํายม  อ.เมือง จ.แพร่ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว     

แม่น้ําน่าน อ.เมือง จ.น่าน อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อ.เมือง จ.พิษณุโลก อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง          

แม่น้ํามูล  อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ อยู่ในเกณฑ์ปกติมีแนวโน้มลดลง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น   

แม่น้ําคลองพระสทึง - 
แม่น้ําบางปะกง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว 
แม่น้ําปราจีนบุ รี -  
แม่น้ําท่าตะเภา อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง 
แม่น้ําตาปี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ในเกณฑ์ปกติมีแนวโน้มลดลง 
แม่น้ําโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีแนวโน้มลดลง 
แม่น้ําคลองตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีแนวโน้มลดลง 

ที่มา : กฟผ. 16 ธ.ค. 2556 

( ที่มา:กรมชลประทาน ) 
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 แผนที่อากาศผิวพ้ืน วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 13:00 น. 

4. พายุหมุน (ไม่มีสถานการณ์) 
5. สภาพอากาศ  คลื่นกระแสลมตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคเหนือ
เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ประกอบกับมีบริเวณ
ความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมา 
ปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันน้ี (16 ธ.ค. 2556) 
ลักษณะเช่นน้ีทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงได้บางพ้ืนที่ โดย
ภาคเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีนํ้าค้างแข็งในบริเวณยอดดอย 
อุณหภูมิจะลดลงอีก 4-7 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อุณหภูมิจะลดลงอีก 6-8 องศาเซลเซียส ภาคกลางอุณหภูมิจะลดลง 
4-6 องศาเซลเซียส และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศา
เซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากสภาวะ

อากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะน้ีไว้ด้วย 
6. พื้นที่ประสบภัย  
6.1 อุทกภัย เหตุการณน์้ําทว่ม  
10 ธ.ค. 56 จ.พัทลุง สถานการณ์นํ้าท่วมเริ่มคลี่คลายแล้ว ระดับนํ้าที่ท่วมขังในพ้ืนที่ ริมทะเลสาบสงขลา อ.เมือง อ.ควนขนุน 
อ.บางแก้ว เริ่มลดระดับลง แต่ยังมีพ้ืนที่นํ้าท่วมขังในที่ราบลุ่มบางส่วน คาดหากฝนไม่ตกลงมาอีกจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 
2 อาทิตย์ ในขณะที่ชาวบ้านพ้ืนที่ หมู่ 8หมู่ 11 ต.ลําปํา อ.เมืองพัทลุง กว่า 100 ราย เริ่มออกเรือหาปลาเนื่องจาก คลื่นลม 
ในทะเลสงบลง หลังจากที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้มานานร่วม 2 อาทิตย์ 
11 ธ.ค. 56 จ.พัทลุง สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ จ.พัทลุง บริเวณริมทะเลสาบสงขลา ใน อ.ควนขนุน อ.เมืองพัทลุง อ.เขาชัย
สน อ.บางแก้ว และ อ.ปากพะยูน ขณะนี้เริ่มคลี่คลายแล้ว ระดับนํ้าท่วมขังเร่ิมลดระดับลง แต่เส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านยังถูกตัดขาด 
ต้องใช้เรือสัญจรไปมา ในพ้ืนที่ หมู่ 7 ต.ทะเลน้อย หมู่ 4, หมู่ 9 ต.พะนางตุง อ.ควนขนุน, หมู่ 9, หมู่ 11 ต.ชัยบุรี และหมู่ 4, หมู่ 
11 ต.ลําปํา อ.เมืองพัทลุง รวมถึงพ้ืนที่ชุมชนลําปํา ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง  
12 ธ.ค. 56 จ.พัทลุง สถานการนํ้าท่วมพ้ืนที่ริมทะเลสาบสงขลา ของ อ.ปากพะยูน, อ.เขาชัยสน, อ.บางแก้ว, อ.ควนขนุน และ
อําเภอเมืองพัทลุง ชาวบ้านยังคงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากภาวะนํ้าท่วมขังที่ยาวนานมาต้ังแต่รอบแรก โดยระดับนํ้า
ทรงตัวและมีฝนตกลงมาอีกคร้ังโดยเฉพาะในพื้นที่ ต.ชัยบุรี, ต.ลําปํา อ.เมือง ต.พนางตุง, ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน ต.ฝาละมี  
อ.ปากพะยูน ต.จองถนน, ต.หารโพธ์ิ อ.เขาชัยสน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว ได้รับผลกระทบจากนํ้าทะเลหนุนด้วย ราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อนกว่า 3,000 ครัวเรือน ล่าสุดชาวบ้านเริ่มมีอาการป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ และน้ํากัดเท้า  
หลายครอบครัวเกิดอาการเครียด จากสภาวะดังกล่าว ในขณะท่ีพ้ืนที่ ม.4 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ชาวบ้านกว่า 140 
ครอบครัว ที่มีบ้านเรือน ติดกับคลองปากประ ยังคงใช้ชีวิตด้วยความยากลําบาก ได้รับความเดือดร้อนต่อเน่ืองมานานร่วมเดือน 
เน่ืองจากระดับนํ้าที่ท่วมในพื้นที่ทรงตัว ประกอบกับนํ้าไหลลงทะเลสาบได้ช้า และนํ้าจากเทือกเขาบรรทัดไหลลงมาสมทบ  
โดยชาวบ้านระบุว่าปีน้ีนํ้าท่วมขังยาวนานเน่ืองจากได้มีการขุดคลองระบายนํ้าจากพ้ืนที่สูงเพ่ือให้นํ้าไหลลงสู่ทะเล แต่ตรงปาก
แม่นํ้าต้ืนเขิน และยังไม่มีการขุดลอกทําให้นํ้าเอ่อท่วมขังนานกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา 
13 ธ.ค. 56 จ.นราธิวาส นายมาหามะพีสกรี วาแม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.นราธิวาส แจ้งว่าสถานการณ์อุทกภัยใน
พ้ืนที่ระดับนํ้าในแม่นํ้าสายบุรี แม่นํ้าบางนรา และแม่นํ้าโก-ลก ระดับนํ้าลดลงตํ่ากว่าตลิ่งทั้งหมดแล้วอย่างไรก็ตาม ต้ังแต่วันที่ 
15-19 ธันวาคม ยังจําเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เน่ืองจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า จะมีฝนฟ้าคะนอง
กระจาย ร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงบริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่นํ้า และที่ลาดเชิง
เขาต้องติดตามการรายงานอากาศและการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ด้วย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 15 ธ.ค.56 อุทกภัย จากฝนตกหนัก เน่ืองจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ํากําลัง
แรงปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง ต้ังแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดอุทกภัยนํ้าป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่ง ใน
พ้ืนที่ 12 จังหวัด (นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง ปัตตานี ชุมพร ยะลา สตูล ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง 
นราธิวาส) 95 อําเภอ 563 ตําบล 3,575 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 218,277 ครัวเรือน 648,806 คน มีผู้เสียชีวิต 20 ราย 
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(จ.นครศรีธรรมราช 6/จ.ตรัง 5/จ.ชุมพร 3/จ.ยะลา 2/จ.สุราษฎร์ธานี 1/จ.พัทลุง 2/จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1) จังหวัดที่สถานการณ์
คลี่คลายแล้ว 12 จังหวัด อยู่ระหว่างฟ้ืนฟูและดําเนินการให้ความช่วยเหลือ พ้ืนที่ประสบอุทกภัยที่ประกาศภัยช่วงฤดูฝนของ
ประเทศไทย ต้ังแต่วันที่ 17 ก.ย. – 20 พ.ย. 56 มี 52 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธ์ุ กําแพงเพชร ขอนแก่น 
ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครราชสีมา นครสวรรค์ นนทบุรี บุรีรัมย์ 
ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พิจิตร เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน 
ยโสธร ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลําพูน เลย ศรีสะเกษ สมุทรปราการ สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุรินทร์ 
หนองคาย หนองบัวลําภู อ่างทอง อํานาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และจังหวัดอุบลราชธานี  
7. พื้นทีเ่สีย่งภัยแล้ง : ตามเกณฑ์พิจารณาของกรมทรพัยากรน้ํา ในช่วงวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2556 มีดังนี ้
7.1 จังหวัดเสี่ยงภัยแล้งมาก – จังหวัด 
7.2 จังหวัดเสี่ยงภัยแล้งปานกลาง – จังหวัด   
8. พื้นที่เฝ้าระวังเตือนภัย ในวันที่ 16-17 ธ.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองกับมีลม
กระโชกแรงบางแห่ง และดูแลสุขภาพ เน่ืองจากอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงวันที่ 18-22 ธ.ค. ขอให้ชาวเรือบริเวณ
อ่าวไทยตอนล่างเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
ระบบเตือนภัยน้ําท่วมฉับพลันและดินถล่ม (Early Warning) วันที่ 10 – 16 ธันวาคม 2556  
วันที่ 16 ธ.ค. 56 เตือนภัยสีเขียว จ.พิษณุโลก อ.เนินมะปราง เตือนภัยสีเหลือง จ.อุบลราชธานี อ.บุณฑริก 
9. การให้ความช่วยเหลือ   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมว.ทส. เดินทางไปยังจังหวัดราชบุรี เพ่ือตรวจเย่ียมการปฏิบัติงาน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ บ้านหนองปากชัฏ ม.6 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพ่ือติดตามการ
ดําเนินงานโครงการน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง และพบปะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประชาชน และ
เกษตรกรในพ้ืนที่กว่า 200 คน โครงการนํ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้งในพ้ืนที่บ้านหนองปากชัฏ ม.6 ต.แก้มอ้น  
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 592 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจํานวน 122 คน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม โดยยึดกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสําคัญในการร่วมจัดต้ังกลุ่ม กําหนดกติกา เง่ือนไขในการบริหารจัดการ การจัดต้ังกองทุน  
การวางแผนการใช้นํ้าบาดาล  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมว.ทส. และนายพ้อง ชีวานันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
นายสุรพล ปัตตานี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา สํารวจ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือนําเข้าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดยผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีและคณะพร้อมบรรยายสรุปโครงการ
บริหารจัดการโครงข่ายแหล่งนํ้า จ.พระนครศรีอยุธยา  
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมว.ทส. เป็นประธานในการปล่อยคาราวานเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติด้านนํ้า 
แก่ประชาชนท่ัวประเทศ ณ กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแสดงศักยภาพของ 
กรมทรัพยากรนํ้าที่มีการเตรียมพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคคลากรเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับภัยพิบัติด้านทรัพยากร
นํ้าได้อย่างทันท่วงที ซึ่งสามารถลดความเสียหายที่เกิดจากทรัพยากรน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพลังผลักดันให้เกิด 
ความสมดุลระหว่างมนุษย์และทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืน 
วันที่ 1 กันยายน 2556 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมว.ทส. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี 
ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดราชบุรี ในด้าน
ต่างๆ เวลา เวลา 14.30 น. เดินทางไปเป็นประธานโครงการดวงใจสีเขียวร่วมใจปลูกป่า เทิดไท้มหาราชินี ณ ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าฝั่งซ้ายแม่นํ้าภาชี ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในการน้ีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา ได้มอบหมายให้ นายศิริชัย 
คุณานพรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า นายบุญจง จรัสดํารงนิตย์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรนํ้า  
นายวิวัฒน์ โสเจยยะ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 7 เข้าร่วมประชุมหารือในราชกิจที่เก่ียวข้องกับกรมทรัพยากรนํ้า 
และร่วมกิจกรรมต่างๆ 
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วันที่ 11 ตุลาคม 2556 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมว.ทส. พร้อมนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายโชติ ตราชู 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้บริหารระดับสูง ลงพ้ืนที่ เย่ียมราษฎรบ้านหนองเอ่ียน ตําบลนาแขม 
อําเภอกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากนํ้าท่วม โดยมอบถุงยังชีพและนํ้าด่ืมสะอาดของกรมทรัพยากรนํ้า
และกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเป็นกําลังใจให้ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว ทั้งน้ี 
นายนิวัติชัย คัมภีร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า พร้อมคณะได้ลงพ้ืนที่เพ่ือรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย 
กรมทรัพยากรน้ํา 26 ก.ย. 56 นายนิวัติชัย คัมภีร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา และคณะ ได้เดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์
อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ สทภ.6 โดยมีนายกอบชัย ปภพธนานนท์ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 6 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด  
ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ งรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
ในพ้ืนที่ จ.ปราจีนบุรี ของศูนย์อํานวยการติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัย สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 6 ณ ห้องประชุม สทภ.6  
จากน้ัน ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเย่ียมพ้ืนที่ประสบอุทกภัยใน อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี  11 ตุลาคม 56 นายนิวัติชัย คัมภีร์ รองอธิบดี 
กรมทรัพยากรนํ้า ลงพ้ืนที่สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 6 ปราจีนบุรี เพ่ือสํารวจความเสียหายหลังจากที่นํ้าในแม่นํ้าปราจีนบุรีได้ล้น
และท่วมสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 6 ทําให้อาคารสํานักงานบางส่วน ได้รับความเสียหาย และได้รับความลําบากในการเดินทาง
เป็นอย่างมาก ทั้งน้ี นายนิวัติชัย ได้ให้กําลังใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือในเบ้ืองต้นแล้ว 
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 24 เม.ย. - 23 ก.ย.56 จ.ลําปาง สนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้า ขนาด 8,12 น้ิว (แก้ปัญหาภัยแล้ง)  
ที่ ม.6 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา, ม.1 ต.บ้านเอ้ือม อ.เมือง, ม.4,11 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร 15 พ.ค.-16 ส.ค.56 จ.พะเยา สนับสนุน
เครื่องสูบนํ้า ขนาด 12 น้ิว (แก้ปัญหาภัยแล้ง) ที่ ต.แม่กา อ.เมือง 
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 จ.นครสวรรค์ สนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้า เพ่ือสูบระบายนํ้าท่วมและสูบเพ่ิมนํ้าต้นทุนผลิตนํ้าประปา
ที่ อบต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง, อบต.ลาดยาว อ.ลาดยาว, ทต.ลาดยาว อ.ลาดยาว, พุทธอุทยานสวรรค์ อ.เมือง, บ้านท่าเตียน อ.ชุมแสง 
จ.สระบุรี สนับสนุนเครื่องสูบนํ้า เพ่ือสูบระบายนํ้าท่วม ที่ประตูระบายน้ําคลองเริงราง ม.3 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สิงห์บุรี  
ที่บ้านทับยา อ.อินทร์บุรี, อบจ.สิงห์บุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี ที่หมู่ที่ 2 ต.แก่งผักกูด อ.ท่าหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ที่วัดธรรมาราม 
ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ที่ชุมชนวัดราชโกษา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง, เคหะชุมชนร่มเกล้า แขวงคลอง
ต้นขนุน จ.พระนครศรีอยุธยา สนับสนุนนํ้าด่ืม จํานวน 3,200 ขวด ที่วัดธรรมาราม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา, บ้านบางหัก 
ต.บางหัก อ.บางบาล สนับสนุนรถผลิตนํ้าสะอาดเคลื่อนที่ ผลิตนํ้าสะอาด จํานวน 2,000 ลิตร ที่โรงเรียนวัดอัมพวา ต.บางหัก  
อ.บางบาล สนับสนุนรถบรรทุกนํ้า ขนส่งนํ้าสะอาด จํานวน 2,000 ลิตร ที่ ต.บางหัก อ.บางบาล  
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 ได้แต่งต้ังคณะทํางานศูนย์อํานวยการติดตามและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมดินถล่ม ตามคําสั่ง
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3 ที่ 196/2556 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 แผนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์นํ้าท่วม 
ดินถล่ม ปี พ.ศ.2556 และบัญชีเครื่องจักร อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี พ.ศ.2556 
- สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 4 9 ส.ค.56 จ.มหาสารคาม นําเคร่ืองสูบนํ้าขนาด 12 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง ไปช่วยเหลือราษฎร
ผู้ประสบภัยแล้งที่ได้รับความเดือดร้อนนํ้าอุปโภคบริโภคบ้านเมืองเพ็ง หมู่ที่ 2,15 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.ชัยภูมิ สนับสนุนเครื่อง
สูบนํ้าขนาด 12 น้ิว จํานวน 2 เครื่องที่ อ.หนองบัวระเหว สนับสนุนนํ้าด่ืมบรรจุขวดขนาด 600 มิลลิลิตร จํานวน 1,008 ขวด  
เพ่ือนําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ จ.ขอนแก่น นําเคร่ืองสูบนํ้าขนาด 10 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง ติดต้ังที่บ้านบะแหบ ม.10 
และบ้านสวนยา ม.14 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย นําเคร่ืองสูบนํ้าขนาด 12 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง ติดต้ังที่ ม.13 ต.สําราญ อ.เมือง 
สนับสนุนนํ้าด่ืมบรรจุขวดขนาด จํานวน 1,080 ขวด ให้กับ ทสจ.ขอนแก่น 6 ธ.ค 56 จ.กาฬสินธุ์ ได้สนับสนุนเครื่องสูบนํ้าขนาด  
12 น้ิว จํานวน 2 เครื่อง สูบนํ้าออกจากพ้ืนที่แก้มลิงหนองเลิงเปือย ต.สามัคคี อ.ร่องคํา มีเน้ือที่ทั้งหมด 887 ไร่ ความลึก 4 ม. 
เพ่ือให้เครื่องจักรสามารถเข้าดําเนินการขุดลอกได้ โดยได้เริ่มทําการสูบนํ้าต้ังแต่วันที่ สูบนํ้าได้ประมาณวันละ 40,000 - 60,000 
ลบ.ม. มีปริมาณนํ้าที่จะต้องสูบประมาณ 900,000 ลบ.ม. คาดว่าจะใช้เวลาสูบประมาณ 15 วัน 
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 จ.นครราชสีมา ได้นําเคร่ืองสูบนํ้าขนาด 12 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง พร้อมท่อและอุปกรณ์ เพ่ือให้
การสนับสนุนตามการร้องขอของเทศบาลตําบลเมืองปักธงชัย ในการเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัย / สนับสนุนนํ้าด่ืม  
ให้ผู้ประสบภัยนํ้าท่วมในพ้ืนที่ จ.อุบลราชธานี และศรีสะเกษ 9,200 ขวด 9 ต.ค. 56 ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา ร่วมแจกนํ้าและสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยนํ้าท่วม 
บ้านไร่ใต้ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จ.นครราชสีมา นําเคร่ืองสูบนํ้าขนาด 10 น้ิว อัตราการสูบนํ้า 800 ลบ.ม/ชม. 
จํานวน 2 เครื่อง รถบรรทุกขนาดใหญ่ จํานวน 2 คัน และรถบรรทุกขนาดเล็ก จํานวน 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ จํานวน 11 คน เร่งระบายนํ้า
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ในพ้ืนที่นํ้าท่วมขังจากเหตุอุทกภัย ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.อุบลราชธานี สนับสนุนรถยนต์บรรทุก รวม 3 
คัน เรือท้องแบน รวม 2 ลํา เสื้อชูชีพ รวม 20 ตัว บุคลากร จํานวน 10 ราย ช่วยเหลือในพ้ืนที่ อ.นาเยีย อ.เดชอุดม อ.พิบูลมังสาหาร 
 - สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 จ.ปราจีนบุรี สนับสนุนเครื่องสูบนํ้าเพ่ือสูบระบายนํ้าท่วม จํานวน 10 เครื่องที่ คลองบําหรุ  
วัดใหม่กรงทอง เทศบาลศรีมหาโพธิ, เทศบาลเมืองปราจีนบุรี, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศวร์, วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี, 
ถนนหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศวร์, บ้านเอ้ืออาทร ต.ดงพระงาม อ.เมือง, ศาลจังหวัดปราจีนบุรี, พิพิธภัณฑ์ฯ
ปราจีนบุรี สนับสนุนนํ้าด่ืมบรรจุขวด จํานวน 13,320 ขวด ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัด, อ.เมืองปราจีนบุรี, ทสจ.ปราจีนบุรี, อบต.
ประจันตคาม, โรงพยาบาลประจันตคาม จ.ชลบุรี สนับสนุนเครื่องสูบนํ้าเพ่ือสูบระบายนํ้าท่วม จํานวน 2 เครื่องที่ อ.พานทอง  
จ.ฉะเชิงเทรา สนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้าเพ่ือสูบระบายนํ้าท่วม จํานวน 3 เครื่องที่ บ้านบางนาง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง, ต.คลองนา อ.เมือง 
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 จ.สุพรรณบุรี สนับสนุนเครื่องสูบนํ้าให้กับสํานักงานเทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง เพ่ือแก้ปัญหาอุทกภัย  
โดยติดต้ังเครื่องสูบนํ้าขนาด 26 น้ิว พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งเครื่องสูบนํ้าออกไปช่วยที่เทศบาลหัวหิน ชุด
แรกขนาด 12 น้ิว 1 ชุด และกําลังยกเคร่ืองสูบนํ้าที่เหลือไปเพ่ิมเติมอีก 2 ชุด (เป็นจํานวนที่เทศบาลหัวหินแจ้งขอ) 
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8  21 พ.ย. 56 ได้ดําเนินการติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า ขนาด 12 น้ิว จํานวน 2 เครื่อง ช่วยระบายนํ้าใน
เขตพ้ืนที่ ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า ขนาด 10 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง, เครื่องสูบนํ้า 
ขนาด 12 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง ช่วยระบายนํ้าในพ้ืนที่ ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้เคลื่อนย้ายเครื่องสูบนํ้า 
ขนาด 12 น้ิว จํานวน 3 เคร่ือง ไปเตรียมความพร้อมไว้ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเคร่ืองสูบนํ้า ขนาด 12 น้ิว จํานวน 2 
เครื่อง ไปเตรียมความพร้อมไว้ที่ จังหวัดพัทลุง 
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 30-31 ก.ค.56 ประสานเทศบาลเมืองน่าน เพ่ือขอดําเนินการต้ังเคร่ืองสูบนํ้าให้ช่วยเหลือชุมชน
เขตเทศบาลเมืองน่าน จํานวน 2 จุด คือ ที่ข้างสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดน่าน และบริเวณบ่อบําบัดนํ้าเสียเทศบาลเมืองน่าน
(คลองเจ้าฟ้า) จ.สุโขทัย นําเคร่ืองสูบนํ้า ขนาด 10,12 น้ิว จํานวน 3 เครื่อง ไปติดต้ังเพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  
ในพ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่ 5,8,11 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก, บ้านวังไผ่สูง ม.8 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ โดยทําการสูบนํ้าเพ่ือเร่ง
ระบายนํ้าให้ไหลลงสู่แม่นํ้ายมอย่างรวดเร็ว จ.พิษณุโลก สนับสนุนเครื่องสูบนํ้า ขนาด 10,30 น้ิว จํานวน 2 เครื่อง ที่บ้านยางแขวนอู่ 
ม.6 และ บ้านบึงคัด ม. 11, บ้านไร่ในดง ต.บางระกํา อ.บางระกํา 
- สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 10 4 ส.ค.56 ได้ประสานสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมทั้งจัดส่ง 
เครื่องสูบนํ้า ขนาด 12 น้ิว 3 เครื่อง เข้าช่วยเหลือพ้ืนที่ประสบภัย  16 – 18 ต.ค.56 เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา ออกติดตาม
ตรวจสอบความพร้อมของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ในพ้ืนที่ที่ดําเนินการติดต้ังระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) อ.กาญจนดิษฐ์ 
บ้านนาสาร และเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เพ่ือ ซักซ้อมความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการเฝ้าระวังและเตือนภัย 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล จัดหานํ้าหายากให้หมู่บ้านโดยการเจาะบ่อบาดาล และช่วงเกิดเหตุอุทกภัย ได้ส่งรถ Mobile ผลิตนํ้าด่ืม
สะอาดให้กับหมู่บ้านที่เกิดนํ้าท่วมในพ้ืนที่จังหวัดที่เกิดอุทกภัย สนับสนุนรถบรรทุกนํ้าและรถผลิตระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าในพ้ืนที่ 
จ.ปราจีนบุรี จํานวน 2 คัน จ.อุบลราชธานี จํานวน 1 คัน จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน 1 คัน สรุปได้ช่วยเหลือนํ้าใช้ 1,400,000 ลิตร  
นํ้าด่ืม 905,957 ลิตร ได้สนับสนุนนํ้าด่ืมบรรจุขวด ช่วยเหลือในพ้ืนที่นํ้าท่วมภาคใต้ 15,540 ขวด 
การประปาส่วนภูมิภาค ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 แจกนํ้าอุปโภคบริโภคเพ่ือช่วยเหลือภัยแล้ง 57.7 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 
1,040,000 บาท ในเดือนมีนาคม 2556 แจกนํ้าอุปโภคบริโภคเพ่ือช่วยเหลือภัยแล้ง 17.52 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 315,000 บาท 
ในเดือนเมษายน 2556 แจกนํ้าอุปโภคบริโภคเพ่ือช่วยเหลือภัยแล้ง 62 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 1,100,000 บาท ในเดือนมิถุนายน 
2556 แจกนํ้าอุปโภคบริโภคเพ่ือช่วยเหลือภัยแล้ง 41.6 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 700,000 บาท ในเดือนกรกฎาคม 2556 แจกนํ้า
อุปโภคบริโภคเพ่ือช่วยเหลือภัยแล้ง 21 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 300,000 บาท ในเดือนสิงหาคม 2556 แจกนํ้าอุปโภคบริโภค 
เพ่ือช่วยเหลือภัยแล้ง 25.6 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 461,392 บาท ณ วันที่ 12 กันยายน 2556 แจกนํ้าอุปโภคบริโภคเพ่ือ
ช่วยเหลือภัยแล้ง 10.22 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 183,937 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 แจกนํ้าอุปโภคบริโภคเพ่ือช่วยเหลือภัย
แล้ง 20.9 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 375,908 บาท ช่วยเหลืออุทกภัย 373,900 ลิตร คิดเป็นเงิน 35,678 บาท  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้ังแต่ 1 มกราคม 2555 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพ่ือช่วยเหลือภัยแล้ง 40 ล้านลิตร  


