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สรุปสถานการณ์น้ํา วันท่ี 10 – 16 มิถุนายน 2557         
   1. สถานการณ์ฝน  
   1.1 ปริมาณฝนสะสมรายสัปดาห์และปริมาณฝนสะสมรายป ี     

  

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

นครพนม 46.0 31.2 46.0 122.5 39.7 19.1 155.5 460.0 
อุบลราชธานี 50.2 156.8 51.5 18.5 38.0 35.0 62.0 412.0 

ระนอง 4.1 37.0 105.5 79.6 79.0 9.9 72.3 387.4 
ตราด 1.5 16.9 100.4 33.7 103.2 32.8 73.5 362.0 
จันทบุรี 21.4 4.5 12.7 6.7 100.0 125.4 66.2 336.9 
อุดรธานี 38.0 27.0 10.0 66.0 50.0 95.5 15.0 301.5 
หนองคาย 16.0     43.3 106.5 80.5 18.0 264.3 

พังงา 2.3   140.0 69.5 38.8 0.4 5.7 256.7 
สกลนคร 15.0 21.0 12.5 89.0 39.0 20.5 59.6 256.6 
ยโสธร 54.0 55.0 10.0 23.8   25.0 45.0 212.8 
ชุมพร 10.2 0.6 21.1 51.2 52.0 20.8 50.9 206.8 
น่าน 30.2 11.9 8.2 35.2 33.7 58.3 22.2 199.7 
แพร่ 0.5 3.9 25.0 6.0 117.0 35.0 9.5 196.9 

อํานาจเจริญ   77.5 11.5 12.7 17.2 20.1 51.7 190.7 
กาฬสินธ์ุ 10.0   32.0 20.0 40.3 35.0 26.3 163.6 
มุกดาหาร 46.5 15.8 42.6 25.0 1.2 16.5 15.0 162.6 
สุรินทร ์ 26.6   12.3 8.0 34.3 9.3 55.2 145.7 
สงขลา 46.4 46.5 18.5 21.0   12.5   144.9 
สุโขทัย 17.2 16.6 27.3 27.0 7.5 12.5 33.0 141.1 

พิษณุโลก 10.0 3.2 48.0 8.6   15.8 55.5 141.1 
 
1.2 ฝนทิ้งช่วง  ข้อมูลพื้นที่ที่ฝนทิ้งช่วง  
ฝนขาดช่วง 4 สัปดาห์ - จังหวัด  
ฝนขาดช่วง 6 สัปดาห์ - จังหวัด  
ฝนขาดช่วง 8 สัปดาห์ - จังหวัด  
ฝนขาดช่วง 10 สัปดาห์ - จังหวัด  
 

รายการ 
(ณ 15 มิ.ย.57) หน่วย เหนือ กลาง ตะวันออก 

เฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันตก ใต้ ทั้งประเทศ 

ฝนสะสมในรอบสัปดาห์ 
( 9 – 15 มิ.ย.57 ) 

มม. 53.10 32.28 64.06 68.24 13.62 51.21 53.06 

ฝนสะสมปี 56 มม. 311.3 329.8 384.4 540.2 249.7 653.7 436.2 

ฝนสะสมปี 57 มม. 309.6 235.9 331.8 372.2 253.3 425.7 339.6 
ฝนสะสมเฉล่ีย 30 ปี มม. 370.3 379.3 443.1 561.4 337.2 645.6 515.7 

จังหวัด              
               วันท่ี 

 
9-มิ.ย.-57 

 
10-มิ.ย.-57 

 
11-มิ.ย.-57 

 
12-มิ.ย.-57 

 
13-มิ.ย.-57 

 
14-มิ.ย.-57 

 
15-มิ.ย.-57 

 
รวม (มม.) 

   -176.2    -60.7  -143.4 -111.3    -189.2 -83.9  -219.9 

  -168.0 +3.6 -228.0 -96.6-1.7 -93.9 -52.6
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1.3 ฝนคาดการณ์ ในช่วงวันที่ 16-17 มิ.ย. ร่องมรสุมกําลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนบน ลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกและมีฝนตกหนัก 
บางแห่ง ส่วนคล่ืนลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนยังมีกําลังแรง โดยมีคล่ืนสูง 2 - 4 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 18-20 มิ.ย.  
ร่องมรสุมจะมีกําลังอ่อนลง ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ
อ่าวไทย มีกําลังอ่อนลง แต่จะยังคงทําให้ด้านตะวันตกของประเทศ และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่ง สําหรับคล่ืนลมบริเวณทะเล 
อันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคล่ืนสูง ประมาณ 2 เมตร หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 21 - 22 มิ.ย. ร่องมรสุมจะเล่ือนลงมาพาดผ่าน
ตอนบนของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพ่ิมขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง การคาดการณ์ปริมาณฝน
ทั่วไป ในช่วงมิถุนายน-กรกฎาคม 2557 ทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีค่าต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย สําหรับเดือนสิงหาคม 2557 ทุกภูมิภาค 
ของประเทศไทยมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ [* ค่าปกติ = ปริมาณฝนเฉล่ีย 30 ปี (2524 – 2553)]  
 

เดือน
ภาค ปริมาณฝน ค่าปกติ เปรียบเทียบกบัค่าปกติ ปริมาณฝน ค่าปกติ เปรียบเทียบกบัค่าปกติ ปริมาณฝน ค่าปกติ เปรียบเทียบกบัค่าปกติ

เหนือ 120 - 160  มม. 156 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 140 - 180  มม. 176 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 200 - 250  มม. 223 ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 160 - 210  มม. 203 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 170 - 220  มม. 211 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 240 - 290  มม. 266 ใกล้เคียงค่าปกติ
กลาง 110 - 150  มม. 145 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 130 - 170  มม. 156 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 160 - 210  มม. 181 ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวนัออกรวมชายฝ่ัง 220 - 270  มม. 262 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 230 - 280  มม. 278 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 280 - 330  มม. 303 ใกล้เคียงค่าปกติ
ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก 90 - 120  มม. 113 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 90 - 120  มม. 119 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 100 - 140  มม. 124 ใกล้เคียงค่าปกติ
ภาคใต้ฝ่ังตะวนัตก 270 - 320  มม. 312 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 290 - 340  มม. 337 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 350 - 450  มม. 399 ใกล้เคียงค่าปกติ
กรุงเทพฯและปริมณฑล 120 - 160  มม. 157 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 140 - 180  มม. 175 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 190 - 240  มม. 219 ใกล้เคียงค่าปกติ

 กรกฎาคม 2557  สิงหาคม 2557 มิถนุายน 2557

2. น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่     

(1).อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่า 80% ของความจ ุมี - อ่าง คือ (ไม่มี) 
(2).อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักต้ังแต่ 50% - 80% ของความจุ มี 9 อ่างคือ 1.ลําตะคอง (55%) 2.มูลบน (55%) 3.ลําแซะ (56%)  
4.บางลาง (63%) 5.ประแสร์ (64%) 6.ลํานางรอง (68%) 7.รัชชประภา (71%) 8.กิ่วลม (72%) 9.ศรีครินทร์ (72%) 

รายการ 
(ณ 16 มิ.ย.57 ) หน่วย เหนือ กลาง ตะวันออก 

เฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันตก ใต้ ทั้งประเทศ 

น้ําในอ่างปี 56 
ล้าน ลบ.ม 

% 
8,014 
32% 

276 
20% 

2,493 
30% 

418 
36% 

16,423 
62% 

4,718 
58% 

32,342 
46% 

น้ําในอ่างปี 57  ล้าน ลบ.ม 
% 

8,366 
34% 

223 
16% 

2,899 
35% 

397 
34% 

16,651 
63% 

5,324 
65% 

33,860 
48% 

น้ําในอ่างปี 49 
ล้าน ลบ.ม 

% 
13,911 
59% 

371 
27 % 

3,179 
42% 

554 
51% 

18,941 
71 % 

6,094 
74% 

43,049 
63% 

( ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา ) 

+2% +5% -2%   +1% +7% +2% -4% 

-25% -7% -17%  -8% -9%  -15% -11% 

ต้ังแต่ ต.ค.47 ถึง 16 มิ.ย. 48 ต้ังแต่ ต.ค.55 ถึง 16 มิ.ย. 56 ต้ังแต่ ต.ค.56 ถึง ปัจจุบัน 
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(3).อ่างที่มีปริมาณตํ่ากว่า 50% ของความจุ มี 24 อ่างคือ 1.ขุนด่านฯ (5%) 2.ป่าสักฯ (11%) 3.แควน้อย (15%) 4.ทับเสลา 
(16%) 5.ลําปาว (19%) 6.ห้วยหลวง (20%) 7.ลําพระเพลิง (22%) 8. คลองสียัด (25%) 9.แม่กวง (27%) 10.อุบลรัตน์ (31%) 11.น้ําพุง 
(31%) 12.ภูมิพล (33%) 13.จุฬาภรณ์ (34%) 14.น้ําอูน (35%) 15.แก่กระจาน (35%) 16.สิริกิติ์ (36%) 17.บางพระ (38%) 18.กระเสียว 
(39%) 19.แม่งัด (42%) 20.ปราณบุรี (43%) 21.กิ่วคอหมา (45%) 22.วชิราลงกรณ (45%) 23.สิรินธร (48%) 24.หนองปลาไหล (48%) 
(4).การบริหารจัดการน้าํในเขื่อนที่สาํคัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. น้ําในแม่น้ําสายสําคัญ (ขอ้มูล 16 มิ.ย. 2557)  

 
แม่น้ําปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึ้น อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง  
แม่น้ําวัง  อ.สามเงา จ.ตาก อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

แม่น้ํายม  อ.เมือง จ.แพร่ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น    

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

แม่น้ํามูล  อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้ม  
ทรงตัว  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อยู่ในเกณฑ์ - 

แม่น้ําคลองพระสทึง - 

แม่น้ําบางปะกง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

แม่น้ําปราจีนบุ รี -  

แม่น้ําท่าตะเภา อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง 

แม่น้ําตาปี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง 

แม่น้ําโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง 

แม่น้ําคลองตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว 

ที่มา : กฟผ. 16 มิ.ย. 2557 

( ที่มา:กรมชลประทาน ) 
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 แผนที่อากาศผิวพ้ืน วันที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 13:00 น. 

4. พายุหมุน พายุดีเปรสชั่น “ฮากีบิส”(HAGIBIS) บริเวณมณฑลฟูเจี้ยน ประเทศจีนได้อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําแล้ว และไม่มีผล 
ต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย 

5. สภาพอากาศ ร่องมรสุมกําลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนบน
ประเทศลาว และประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้กําลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะ
เช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกและมีฝนตกหนักบางพ้ืนท่ี ขอให้ประชาชน
บริ เวณดังกล่ าวระ มัดระวั งสภาวะฝนตกหนักและลมแรง ต่อไปอีก  
2 วัน สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรง 
โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและ 
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย  
6. พื้นที่ประสบภัย  
6.1 อุทกภัย 10 มิ.ย.57 จ.จันทบุรี - ฝนตกต่อเนื่อง ปริมาณนํ้าในอ่าง และ
ฝายหลักเพ่ิมสูงข้ึน ขณะท่ีชลประทานจังหวัด เตรียมพร่องน้ําในคลองวังโตนด 

และคลองรําพันสู่ทะเล เพ่ือรองรับปริมาณฝนที่จะตกหนักป้องกันการเกิดน้ําท่วมขังจังหวัดน่าน 14 มิ.ย.
57 จ.น่าน เกิดเหตุรถกระบะ ย่ีห้อโตโย้ต้า หมายเลขทะเบียน บน-5476 น่าน ของนายอบ เอ่ียมอุดม 
พร้อมครอบครัว รวม 6 คน ขับรถข้ามลําน้ําห้วยลี่ บริเวณถนนน่าน-บ้านหลวง กม.ท่ี 12 บ้านห้วยลี่  
ต.สะเนียน อ.เมือง เกิดนํ้าป่าไหลหลากมาอย่างรวดเร็วและแรงทําให้รถติดอยู่ในลําห้วย ผู้โดยสารในรถ
ท้ังหมดได้ออกมาทางช่องกระจกได้รับความปลอดภัยทุกคน 
6.2 ภัยแล้ง   
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 16 มิ.ย.57 จังหวัดท่ีได้รับผลกระทบ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
2556 เป็นต้นมา มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 
จํานวน 49 จังหวัด จังหวัดท่ียังคงมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จํานวน 32 จังหวัด 213 อําเภอ 1,397 ตําบล 13,930 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัด
อุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ ตาก น่าน พิษณุโลก พิจิตร ลําพูน เชียงราย เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ 
มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ หนองบัวลําภู สุรินทร์ นครราชสีมา หนองคาย อํานาจเจริญ อุดรธานี สระบุรี 
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สระแก้ว สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
ชุมพร สงขลา จังหวัดท่ีประกาศยุติเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 
จํานวน 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสตูล กระบี่ สิงห์บุรี จันทบุรี แม่ฮ่องสอน ปราจีนบุรี ปัตตานี พะเยา 
นครสวรรค์ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชัยนาท เพชรบุรี ตราด ตรัง ชลบุรี และจังหวัดอุทัยธานี 

7. พื้นทีเ่สีย่งภัยแล้ง : ตามเกณฑ์พิจารณาของกรมทรพัยากรน้ํา ในช่วงวันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2557 มีดังนี ้
7.1 จังหวัดเสี่ยงภัยแล้งมาก 2 จังหวัด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ยโสธร จ.กาฬสินธ์ุ  
7.2 จังหวัดเสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 33 จังหวัด  ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จ.ลําพูน จ.ลําปาง จ.อุตรดิตถ์ จ.แพร่ จ.น่าน จ.พะเยา จ.เชียงราย  
จ.แม่ฮ่องสอน จ.อุทัยธานี จ.ตาก จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นคราชสีมา จ.ศรีสะเกษ  
จ.อุบลราชธานี จ.ชัยภูมิ จ.หนองบัวลําภู จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.เลย จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด ภาคกลาง จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.ราชบุรี  
จ.กาญจนบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี ภาคใต้ - 
8. พื้นที่เฝ้าระวังเตือนภัย ในช่วงวันท่ี 16-17 และ 21-22 มิ.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย 
ระบบเตือนภัยนํ้าท่วมฉับพลันและดินถล่ม (Early Warning) วันที่ 15 เมษายน – 16 มิถุนายน 2557  
วันท่ี 15 เมษายน 2557 เตือนภัยสีเหลือง  จ.เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ ต.เขาค้อ จ.ลําพูน อ.แม่ทา ต.ทาปลาดุก  
วันท่ี 18 เมษายน 2557 เตือนภัยสีเขียว  จ.นครศรีธรรมราช อ.บางขัน ต.บ้านลํานาว จ.ตรัง อ.ห้วยยอด ต.บางดี 
วันท่ี 6 พฤษภาคม 2557 เตือนภัยสีเหลือง  จ.น่าน อ.ทุ่งช้าง ต.ปอน อ.แม่จริม ต.แม่จริม 
วันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 เตือนภัยสีเขียว  จ.นครศรีธรรมราช อ.บางขัน ต.บ้านลํานาว 
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2557 เตือนภัยสีเหลือง  จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ จ.น่าน อ.ปัว ต.ภูคา อ.บ่อเกลือ ต.เกลือเหนือ จ.อุตรดิตถ์  
อ.ท่าปลา ต.ท่าแฝก 
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 เตือนภัยสีเขียว จ.ลําปาง อ.ห้างฉัตร ต.เวียงตาล  เตือนภัยสีเหลือง  จ.ลําปาง อ.เมือง ต.บ้านค่า  
วันท่ี 1 มิถุนายน 2557 เตือนภัยสีเขียว จ.สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย ต.แม่สิน เตือนภัยสีเหลือง  จ.แพร่ อ.เด่นชัย ต.ไทรย้อย 



          ศูนย์ป้องกนัวิกฤติน้ํา   กรมทรพัยากรน้ํา  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม http://www.dwr.go.th       16 มิถนุายน 2557 หนา้ 5  

วันท่ี 4 มิถุนายน 2557 เตือนภัยสีเขียว จ.ตรัง อ.ปะเหลียน ต.ลิพัง  
วันท่ี 5 มิถุนายน 2557 เตือนภัยสีเขียว จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.กุยบุรี ต.กุยบุรี  
วันท่ี 6 มิถุนายน 2557 เตือนภัยสีเขียว จ.ตราด อ.เกาะช้าง ต.เกาะช้าง 
วันท่ี 8 มิถุนายน 2557 เตือนภยัสีเขียว จ.ลําปาง  อ.ห้างฉัตร ต.เวียงตาล  
วันท่ี 9 มิถุนายน 2557 เตือนภัยสีเขียว จ.ระยอง  อ.บ้านค่าย ต.บางบุตร จ.ลพบุรี ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ 
วันท่ี 11 มิถุนายน 2557 เตือนภัยสีเขียว จ.ลพบุรี อ.สระโบสถ์ ต.นิยมชัย  
วันท่ี 12 มิถุนายน 2557 เตือนภัยสีเขียว จ.ตราด อ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.เกาะช้าง ต.เกาะช้าง จ.พังงา อ.กะปง ต.รมณีย์ จ.ระนอง อ.เมือง  
ต.ราชกรูด ต.บางนอน เตือนภัยสีเหลือง  จ.ตราด อ.เกาะช้าง ต เกาะช้างใต้ จ.พังงา อ.เมือง ต.นบปริง อ.กะปง ต.กะปง ต.เหล  
วันท่ี 14 มิถุนายน 2557 เตือนภัยสีเขียว จ.น่าน อ.นาน้อย ต.สันทะ จ.แพร่ อ.ลอง ต.บ่อเหล็กลอง อ.สอง ต.สะเอียบ จ.สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย 
ต.แม่สิน เตือนภัยสีเหลือง จ.แพร่ อ.เด่นชัย ต.ไทรย้อย 
วันท่ี 16 มิถุนายน 2557 เตือนภัยสีเขียว จ.ตราด อ.กิ่งเกาะช้าง ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง ต.เกาะช้าง จ.ระนอง อ.เมือง ต.บางร้ิน ต.หาดส้ม
แป้น เตือนภัยสีเหลือง จ.ระนอง อ.กะเปอร์ ต.กะเปอร์ จ.พังงา อ.เมือง ต.นบปริง อ.ตะกั่วป่า ต.คึกคัก 
 หมายเหตุ : เตือนภัยสีเขียว (เฝ้าระวัง), เตือนภัยสีเหลือง (เตือนภัย), เตือนภัยสีแดง (อพยพ) 
9. การให้ความช่วยเหลือ   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วันที่ 19 มีนาคม 2557 นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พร้อมด้วยนายสุรพล  ปัตตานี 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าท่ี ลงพ้ืนท่ีตรวจราชการจังหวัดสุโขทัย เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ีจังหวัด
สุโขทัย โดยติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่รําพัน บ้านวังหาด หมู่ท่ี 2 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 
ซ่ึงมีรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา นายชัยพร  ศิริพรไพบูลย์ พร้อมด้วยคณะกรมทรัพยากรน้ํา และผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 9  
นายยรรยงค์  อินทฤทธ์ิ พร้อมด้วยผู้อํานวยการส่วนและเจ้าหน้าท่ีสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 นําลงพ้ืนท่ีโครงการดังกล่าว โครงการอ่างเก็บน้ํา
แม่รําพันนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ําสําหรับอุปโภค บริโภคในฤดูแล้งให้กับประชาชนท่ีอยู่อาศัยในเขตโครงการและบริเวณ
ใกล้เคียงซ่ึงประสบปัญหาขาดแคลนน้ําเป็นประจําทุกปี โดยปกติจะไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงสําห้วยในฤดูแล้ง และเม่ือดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
จะสามารถส่งน้ําให้แก่พ้ืนท่ีเพราะปลูกได้ประมาณ 3,500 ไร่ ท้ังยังเป็นแหล่งเพราะพันธ์ุสัตว์น้ํา สามารถให้ประชาชนมีรายได้จากการจับสัตว์น้ํา 
นอกจากนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีสามารถพัฒนาเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในชุมชน และใช้เป็นพ้ืนท่ีรองรับน้ําเพ่ือป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย 
วันที่ 30 มกราคม 2557 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรพล ปัตตานี หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านทรัพยากรน้ํา 
พร้อมด้วยคณะกรมทรัพยากรน้ํา ลงพ้ืนท่ีตรวจราชการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่รําพัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย เพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ท่ีใช้งบประมาณผูกพันข้ามปีงบประมาณ  การลงพ้ืนท่ีโครงการอ่างเก็บน้ําแม่รําพันในคร้ังนี้ 
ได้ให้คําแนะนําโดยขอให้เร่งการดําเนินการก่อสร้างให้สามารถเก็บกักน้ําให้ทันฤดูฝนนี้ และให้ประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจกับราษฎรในการ
ดําเนินการจัดทําระบบกระจายนํ้าเพ่ือใช้ประโยชน์จากโครงการ  พร้อมให้ดําเนินการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ําเพ่ือประโยชน์ด้านการบริหารจัดการน้ํา 
อย่างเป็นระบบต่อไป และโครงการดังกล่าวนี้ยังสามารถท่ีจะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของกรมทรัพยากรด้านพัฒนาแหล่งน้ําในอนาคตได้และ 
ในวันเดียวกัน ได้เดินทางตรวจ ติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําหนองตีนดอย อ.สามเงา จ.ตาก ท่ีเป็น
โครงการขนาดใหญ่ของกรมทรัพยากรน้ําในการนี้นายเจษฎา สดุดี ผ.อ.ส่วนพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าภาค 1 พร้อมเจ้าหน้าท่ีส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ําวัง ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป ถึงผลการดําเนินงานโครงการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําหนองตีนดอยท่ีดําเนินงานได้เกือบแล้วเสร็จ พร้อมท้ังรับฟังความคิดเห็นจาก ท้องท่ี ท้องถ่ิน และองค์กรกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ํา  
ถึงผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ รวมถึงการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ําจากแหล่งน้ําหนองตีนดอยด้วย 
กรมทรัพยากรนํ้า วันท่ี 25 ก.พ. 57 นายชัยพร  ศิริพรไพบูลย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า พร้อมคณะ ได้มาติดตามการดําเนินงานของสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 4 โดยมี นายวรเกียรติ  มณีเนตร ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 4  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 4 ให้การต้อนรับ พร้อมท้ังบรรยายสรุปผลการดําเนินงาน และปัญหา 
อุปสรรค ในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา จากนั้น  เวลาประมาณ 13.00 น. ได้เดินทางไปติดตามการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง 
ในพ้ืนท่ีการเกษตร ในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลสะอาดอําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น ในการน้ี นายกเทศมนตรีตําบลสะอาด  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้นําชุมชน ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพ้ืนท่ี  

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1 วันที่ 16 ม.ค.57 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ําปิง ได้จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนเครือข่ายเดิม  
กลุ่มผู้ใช้น้ํา กลุ่มเหมืองหลวง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยร่วมกันจัดสร้างและซ่อมแซมคลองส่งน้ํา ตลอดจนเสริมความคงทนแข็งแรง 
ด้วยอิฐบล๊อค โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปน็จํานวนมาก 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 2 วันที่ 22  ม.ค.57 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภาวะวิกฤตน้ํา (ภัยแล้ง)  
ของสํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา ติดตามการช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย ต.พันลาน ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ซ่ึงได้ทําการสูบส่งน้ํา
ไปช่วยเหลือพ้ืนท่ีเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ต้ังแต่วันท่ี 10 ม.ค.57 เป็นต้นมา รวมพ้ืนท่ีท่ีได้รับการช่วยเหลือกว่า 6,000 ไร่วันที่ 22 เม.ย.-21
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พ.ค.57 สูบน้ําช่วยเหลือเกษตรท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง พ้ืนท่ี บ้านบึงบอนพัฒนา ม.2 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ซ่ึงได้ทําการสูบส่งน้ําไปแล้ว
1,594,080 ลบ.ม. รวมพ้ืนท่ีท่ีได้รับการช่วยเหลือกว่า 8,000 ไร่ 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3 วันที่ 17 - 28 ก.พ. 57 ได้นําเคร่ืองสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว สูบน้ําเพ่ือใช้เป็นน้ําต้นทุนผลิตน้ําอุปโภค-บริโภค
ช่วยเหลือราษฎรบ้านธาตุทอง อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ราษฎรได้รับผลประโยชน์  1,200 คน วันที่ 17 - 20 มี.ค. 57 ได้นําเคร่ืองสูบน้ํา
ขนาด 12 นิ้ว สูบน้ําเพ่ือใช้เป็นน้ําต้นทุนผลิตน้ําอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี รวม 65 ชั่วโมง 105,300 ลบ.ม. ประชาชนได้รับผลประโยชน์ 300 หลังคาเรือน 900 คน วันท่ี 17 – 25  มี.ค. 57 ได้นําเคร่ืองสูบน้ําขนาด 
12 นิ้ว สูบน้ําเพ่ือใช้เป็นน้ําต้นทุนผลิตน้ําอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือราษฎรบ้านหนองหอย ตําบลสีออ อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี รวม 24 ชั่วโมง 
38,880 ลบ.ม. ประชาชนได้รับผลประโยชน์ 500 หลังคาเรือน 1,500 คน วันที่ 1 – 10  พ.ค. 57แจกจ่ายน้ําอุปโภคบริโภค  ให้กับราษฎรท่ีประสบ
ภัยแล้ง ในจังหวัดมุกดาหาร จํานวน 3 ตําบล  ได้แก่ ต.โนนยาง อ.หนองสูง ต.พังแดง อ.ดงหลวง  และต.บ้านเหล่า อ.คําชะอี  จํานวนท้ังหมด  1,774 
หลังคาเรือน  จํานวนประชากรทั้งหมด 8,010 คน  และปริมาณนํ้าท่ีแจกจ่ายจาํนวนท้ังหมด  402,000 ลิตร 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 4 วันที่ 3 ก.พ.57 นําเคร่ืองสูบน้ําขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง ไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งท่ีได้รับ 
ความเดือดร้อนท่ีบ้านละว้า หมู่ท่ี 5,6,10,14 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยสูบน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติส่งเข้าพ้ืนท่ีการเกษตรของราษฎร
ประมาณ 300 ไร่ เร่ิมสูบน้ําเม่ือวันท่ี 4 ก.พ.57 

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 วันที่ 12-17 มี.ค. 57 สนับสนุนเคร่ืองสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ืองพร้อมท่อ อุปกรณ์ และ
เจ้าหน้าท่ี ดําเนินการสูบน้ําช่วยเหลือราษฎรท่ีประสบภัยแล้ง เนื่องจากขาดแคลนน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาหมู่บ้านในพื้นท่ี ต.ประสุข อ.ชุมพวง  
จ.นครราชสีมา จํานวน 2 หมู่บ้าน 270 หลังคาเรือน 1297 คน ปริมาณนํ้าท่ีสูบ 38,400 ลบ.ม. 
วันที่  27 ก.พ. – 3 มีค.57 นําเคร่ืองสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง พร้อมท่อและอุปกรณ์ เพ่ือดําเนินการสูบน้ําช่วยเหลือราษฎรท่ีประสบ 
ภัยแล้งขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคในพ้ืนท่ี ต.ชํานิ อ.ชํานิ จ.บุรีรัมย์ จํานวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 1, 2, 3  รวม 239  หลังคาเรือน 1,076 คน ปริมาณ
น้ําท่ีสูบได้ 32,000 ลบ.ม วันที่  20-26 ก.พ. 57 นําเคร่ืองสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง พร้อมท่อและอุปกรณ์ เพ่ือดําเนินการสูบน้ํา
ช่วยเหลือราษฎรท่ีประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาหมู่บ้านในพ้ืนท่ี ต.สะแกราช อ.ปังธงชัย จ.นครราชสีมา จํานวน 11 หมู่บ้าน 
รวม 1,660หลังคาเรือน 4,704 คน ปริมาณน้ําท่ีสูบได้ 60,000 ลบ.ม.วันที่ 24-29 มี.ค 57 สนับสนุนเคร่ืองสูบน้ําขนาด 10 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง 
พร้อมท่อ, อุปกรณ์ และเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการสูบน้ําช่วยเหลือราษฎรท่ีประสบภัยแล้ง เนื่องจากขาดแคลนน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาหมู่บ้านในพ้ืนท่ี
ตําบลละหานปลาค้าว อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 2 หมู่บ้าน รวม 229 หลังคาเรือน 958 คน ปริมาณนํ้าท่ีสูบ 25,920 ลบ.ม.วันที่ 26 
พ.ค. – 1 มิ.ย. 2557 สนับสนุนเคร่ืองสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง พร้อมท่อ, อุปกรณ์และเจ้าหน้าท่ีดําเนินการสูบน้ําช่วยเหลือประชาชน 
ท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากขาดแคลนน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค ในพ้ืนท่ีตําบลหนองใหญ่ หมู่ 1, 9, 11 และ 15 
อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ รวม 4 หมู่บ้าน 436 หลังคาเรือน 2,180 คน ปริมาณนํ้าท่ีสูบ 50,400 ลบ.ม.   

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 6 วันที่ 7 ธ.ค.56 ดําเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง เนื่องจากขาด
แคลนน้ําพ้ืนท่ีการเกษตรได้รับความเสียหาย พ้ืนท่ี ต.บางกุ้ง อ.ศรีมหาโพธ์ิ จ.ปราจีนบุรี ติดต้ังเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง วันท่ี 12 
ธ.ค.56 พ้ืนท่ี ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธ์ิ จ.ปราจีนบุรี  ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง- วันท่ี 30 ธ.ค. 56 พ้ืนท่ี ต.ลาดตะเคียน  
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  ติดต้ังเครื่องสูบน้ําขนาด 12 น้ิว จํานวน 1 เคร่ือง วันที่ 11 ก.พ.57 ลงพ้ืนท่ีติดตามการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ําบ้านหนองสนวน – บ้านพระยาวัง ม.9 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองจวง 
ต.ดงข้ีเหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยการสนับสนุนติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง โดยการวางท่อลอดถนนและสูบน้ําเข้าร่องน้ํา 
ซ่ึงขุดใหม่ไปยังบึงพระยาวังท่ีมีความจุ 33,810 ลบ.ม. มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จํานวน 40 ครัวเรือน พ้ืนท่ีการเกษตร 120 ไร่  

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 ได้จัดทําแผนทบทวนการปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านเคร่ืองจักรกล ได้ทบทวนการปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ ในภาคสนาม  เป็นการเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์เม่ือมีการร้องขอ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเม่ือวันท่ี 5-12 ก.พ.57 ได้นําเคร่ืองสูบน้ําไฮดรอลิก ขนาด 30 นิ้ว 
จํานวน 3 ชุดพร้อมเจ้าหน้าท่ีจํานวน 14 นาย เข้าร่วมฝึกทบทวนดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเขียว อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ให้การสนับสนุนพ้ืนท่ีในการฝึกทบทวนในคร้ังนี้ 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 8 วันที่ 11 มี.ค.57 ได้ประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ํา ซ่ึงสถานการณ์
ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดปัญหาภัยแล้ง รวมท้ังปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ให้กับคณะทํางานติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
บริหารจัดการน้ําเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤตนํ้า นําโดย ดร.คณพศ วรรณดี ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการน้ํา สํานักบริหารจัดการน้ํา และคณะ  
ซ่ึงคณะทํางานดังกล่าวได้ไปติดตามงานภาคสนามบริเวณท่ีต้ังเคร่ืองสูบน้ํา ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 3 เคร่ือง ท่ีตําบลคูขุด อําเภอ สทิงพระ จังหวัดสงขลา 
โดยสูบน้ําจากคลองอาทิตย์ส่งน้ําให้กับราษฎรในพ้ืนท่ีตําบลคูขุด เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําจากสถานการณ์ฝนท้ิงช่วงในขณะนี้ 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 9 วันที่ 20 ก.พ.57 นายธนเดช แก้วสุริบูรณ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษเผชิญเหตุทรัพยากรน้ํา (WRT)  
พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี  ได้นําเครื่องสูบน้ํา ขนาด 10 นิ้ว มีอัตราการสูบน้ํา 10,000 ลิตร/นาที ไปติดต้ังทําการสูบน้ําให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล 
แม่คํามี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เพ่ือให้ความช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 1,2,3 ซ่ึงการดําเนินการในคร้ังนี้ มีพ้ืนท่ี
การเกษตรได้รับประโยชน์ 4,800 ไร่ และราษฎร จํานวน 330 ครัวเรือน 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้นําเคร่ืองสูบน้ํา ขนาด 12 นิ้ว มีอัตราการสูบน้ํา 
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25,000 ลิตร/นาที ไปติดต้ังทําการสูบน้ําให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ จากแหล่งน้ําในหมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 7,8 ซ่ึงการดําเนินการในครั้งนี้ มีพ้ืนท่ีการเกษตรได้รับประโยชน์ 3,000 ไร่ และราษฎร จํานวน 
280 ครัวเรือน 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบพิบัติภัย ชุดเจาะบ่อน้ําบาดาล 85 ชุด ชุดเป่าล้าง 
ทําความสะอาดบ่อน้ําบาดาล 85 ชุด ชุดซ่อมระบบประปา - เคร่ืองสูบ 44 ชุด ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ําเคลื่อนท่ี 18 ชุด รถบรรทุกน้ํา 93 คัน จุดจ่ายน้ํา
ถาวรท่ัวประเทศ 87 แห่ง ระบบน้ําด่ืมสะอาดในโรงเรียนท่ัวประเทศ จํานวน 2,631 ระบบ โดยมีโรงเรียนในโครงการน้ําโรงเรียนท่ีพร้อมเป็นจุดจ่ายน้ํา
สะอาดให้ความช่วยเหลือทันทีเม่ือเกิดพิบัติภัย จํานวน 413 แห่ง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัย จาก สทบ.เขต 1-12 ต้ังแต่วันท่ี  
3 ม.ค. – 13 มิ.ย. 2557 การแจกจ่ายน้ํา รวม 7,840,915 ลิตร 
การประปาส่วนภูมิภาค ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง 16.1 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 440,374 บาท  
ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2557 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพ่ือช่วยเหลือภัยแล้ง 12.8 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 230,252 บาท ณ วันท่ี 18 เมษายน 2557 แจกน้ําอุปโภค
บริโภคเพ่ือช่วยเหลือภัยแล้ง 48.2 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 868,000 บาท ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง 36.98
ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 677,312 บาท ในเดือนมิถุนายน 2557 ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2557 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพ่ือช่วยเหลือภัยแล้ง 5.28 ล้านลิตร  
คิดเป็นเงิน 94,964 บาท 
 


