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1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14-18 
องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
อุณหภูมิต่ำสุด 3-12 องศาเซลเซียส สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 
 ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 04.00 น. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับลมตะวันออกที่พัด
ปกคลุมภาคใต้มีกำลังปานกลาง 

 
แผนที่อากาศ วันท่ี 1 ก.พ. 2563 เวลา 01.00 น. 

 
ภาพถ่ายดาวเทียม วันที ่1 ก.พ. 2563 เวลา 05.00 น. 

2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00 น. (เมือ่วาน) - 07.00 น. (วันนี้) (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ชุมพร 47.4 
จ.สงขลา (คอหงส์ สกษ.) 18.8 
จ.นราธิวาส 11.4 
จ.ระนอง 6.5 
จ.ยะลา (สกษ.) 1.3 

http://www.dwr.go.th/
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3. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานขีอนแก่น เวลา 08.30 น. 

 
สถานภีูเกต็ เวลา 08.37 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีเมฆฝนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย 

4. สถานการณ์น้ำในแหล่งเก็บกักน้ำ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และ สทนช.) 
        4.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 41,901 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 59 (ปริมาตรน้ำใช้การ
ได้ 18,490 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (51,357 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72) 
น้อยกว่าปี 2562 จำนวน 9,456 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 9.89 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 
78.18 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 29,025 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้ำ 

ปริมาตร 
น้ำในอ่าง 

ปริมาตร 
น้ำใช้การได ้

ปริมาตร 
น้ำไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น้ำระบาย 

 
ปริมาตรน้ำ
รับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน้ำ
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ำเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ำใช้
การ 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 5,315 39 1,515 16 0.00 0.00 7.00 7.00 8,147 
2.สิริกิติ์ 4,550 48 1,700 26 0.91 0.72 9.16 8.98 5,958 
3.จุฬาภรณ์ 44 27 7 5 0.01 0.01 0.00 0.00 137 
4.อุบลรัตน์ 450 18 -131 -7 0.00 0.10 0.50 0.50 4,190 
5.ลำปาว 1,227 62 1,127 60 0.00 0.00 5.52 5.55 1,223 
6.สิรินธร 1,593 81 761 67 0.00 0.00 3.64 1.50 373 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 197 21 194 20 0.00 0.00 0.26 0.35 763 
8.ศรีนครินทร์ 14,600 82 4,335 58 2.89 0.00 13.99 13.94 4,170 
9.วชิราลงกรณ์ 6,514 74 3,502 60 0.00 0.00 16.10 15.94 4,486 
10.ขุนด่านปราการชล 123 55 118 54 0.01 0.01 0.51 0.52 102 
11.รัชชประภา 3,589 64 2,237 52 1.87 2.81 6.98 6.55 2,555 
12.บางลาง 1,055 73 778 66 2.31 1.79 3.56 3.51 535 
4.2 อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 350 แห่ง มีปริมาณน้ำ 2,681 ล้าน ลบ.ม. (49%) ปริมาณน้ำใช้การ 2,356 ล้าน ลบ.ม. 47%) 
4.3 แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ 6 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 250.07 ล้าน ลบ.ม. (89%) 
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดเล็ก 141,097 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 2,009 ล้าน ลบ.ม. 
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5.สถานการณ์น้ำในประเทศ ณ วันที่  29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร ์
29 
ม.ค. 

30 
ม.ค. 

31 
ม.ค. 

1 
ก.พ. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 0.97 0.91 0.88 1.06 เพิ่มขึ้น -2.64 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 -0.49 -0.50 -0.49 -0.43 เพิ่มขึ้น -5.63 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 *** *** *** *** *** *** 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 1.10 1.15 1.12 1.05 ลดลง -8.82 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค ์ 26.20 16.93 16.94 16.94 16.93 ลดลง -9.27 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.58 5.58 5.58 5.51 ลดลง -10.83 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50 ลดลง -6.5 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 2.13 2.16 2.16 2.16 ทรงตัว -4.84 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 0.87 0.91 0.87 0.87 ทรงตัว -2.13 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 4.39 4.30 4.28 4.25 ลดลง -3.05 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 7.59 7.59 7.59 7.59 ทรงตัว -9.54 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 28.98 28.97 28.96 *** *** *** 
X.274 แม่น้ำโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.80 18.79 18.77 18.77 ทรงตัว -5.41 

X.119A 
ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

สุไหงโก-ลก นราธิวาส 8.20 3.83 3.82 3.82 3.82 ทรงตัว -4.38 

X.37A แม่น้ำตาป ี พระแสง สุราษฎร์ธาน ี 11.70 4.58 4.57 4.56 4.55 ลดลง -7.15 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 (Mekong River Commission (MRC)) 

สถาน ี

ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต่างของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โน้ม 28 ม.ค. 29 ม.ค. 30 ม.ค. 31 ม.ค. 1 ก.พ. 
3 วัน

ย้อนหลัง 
5 วัน

ย้อนหลัง 

อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 1.89 1.89 1.89 1.85 1.85 -10.95 -0.04 -0.04 ทรงตวั 

อ.เชยีงคาน จ.เลย  194.118 16.00 3.43 3.52 3.42 3.31 3.33 -12.67 -0.09 -0.10 เพิ่มขึน้ 

อ.เมอืง จ.หนองคาย 153.648 12.20 0.84 0.86 0.90 0.92 0.80 -11.4 -0.10 -0.04 ลดลง 

อ.เมอืง จ.นครพนม 132.680 12.00 0.85 0.81 0.80 0.80 0.80 -11.2 0.00 -0.05 ทรงตวั 

อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 124.219 12.50 1.40 1.39 1.39 1.40 1.40 -11.1 0.01 0.00 ทรงตวั 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 1.90 1.88 1.86 1.85 1.86 -12.64 0.00 -0.04 เพิ่มขึน้ 

*** ไม่มีสถานการณ ์

6. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 (กรมทรัพยากรน้ำ) 
[เวลา 15.00 น. (เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) - - 
***ไม่มีสถานการณ ์

7. พืน้ที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 (กรมทรัพยากรธรณี) 
  เนื่องจากในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพ้ืนที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพ้ืนที่
ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก 
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8. เหตุการณ์วิกฤตน้ำปัจจุบัน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 [เวลา 15.00 น. (เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 
   ไม่มีสถานการณ ์

9. สถานการณ์ภาวะน้ำท่วม และสถานการณ์ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     และ สทนช.) 

สถานการณ์สาธารณภัย ปภ. 
สถานการณ์ภัยแล้ง 
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน มีจังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
มีสถานการณ์ทั้งหมด 20 จังหวัด 116 อำเภอ 621 ตำบล 2 เทศบาล 5,297 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา ดังนี้ 

จังหวัด 
จำนวน 

รายชื่ออําเภอที่ประกาศเขตภัยพิบัติฯ 
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน 

รวม 6 จังหวัด 37 อําเภอ 169 ตําบล 1,211 หมู่บ้าน 
1.เชียงราย 15 77 652 ดอยหลวง (3 ต. 33 ม.) เวียงแก่น (4 ต. 41 ม.) เมืองฯ (7 ต. 48 ม.) 

เวียงชัย (2 ต. 18 ม.) เชียงของ (7 ต. 102 ม.) ขุนตาล (3 ต. 55 ม.) 
พาน (6 ต. 27 ม.) เทิง (10 ต. 76 ม.) แม่จัน (9 ต. 63 ม.) เวียงเชียงรุ้ง 
(3 ต. 37 ม.) เชียงแสน (6 ต. 47 ม.) แม่ฟ้าหลวง (4 ต. 25 ม.)  
พญาเม็งราย (5 ต. 40 ม.) ป่าแดด (5 ต. 21 ม.) 

2. พะเยา 6 17 80 ภูกามยาว (1 ต. 2 ม.) เชียงคำ (3 ต. 18ม.) ดอกคำใต้ (5 ต. 24 ม.) 
แม่ใจ (1 ต. 3 ม.) จุน (5 ต. 23 ม.) เมืองฯ (2 ต. 10 ม.) 

3.น่าน 2 7 60 นาน้อย ( 5 ต. 45 ม.) สองแคว (2 ต. 15 ม.) 
4.อุตรดิตถ์ 4 11 74 พิชัย (3 ต. 15 ม.) ท่าปลา (1 ต. 12 ม.) เมืองฯ (6 ต. 45ม.) ตรอน 

(1 ต. 2 ม.) 
5.สุโขทัย 4 16 91 เมืองฯ (4 ต. 36 ม.) ศรสีัชนาลัย (3 ต. 7 ม.)  ศรีสําโรง (2 ต. 9 ม.)  

ครีีมาศ (7 ต. 39 ม.) 
6.เพชรบูรณ์ 6 41 254 น้ำหนาว (4 ต. 28 ม.) เมืองฯ (6 ต. 22 ม.) ศรีเทพ (6 ต. 55 ม.) 

หนองไผ่ (10 ต. 53 ม.) หล่มเก่า (7 ต. 36 ม.) หล่มสัก (8 ต.60 ม.) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 8 จังหวัด 46 อําเภอ 287 ตําบล 2 เทศบาล 2,735 หมู่บา้น/ชุมชน 

7.หนองคาย 8 40 358 ท่าบ่อ (5 ต. 15 ม.) เฝ้าไร่ (5 ต. 73 ม.) รัตนวาปี (5 ต. 37 ม.) สระใคร 
(3 ต. 41 ม.) เมืองฯ (4 ต. 12 ม.) โพนพิสัย (11 ต. 144 ม.) สังคม 
(5 ต. 25 ม.) โพธิ์ตาก (2 ต. 9 ม.) 

8.บึงกาฬ 4 32 252 พรเจริญ (7 ต. 58 ม.) เมืองฯ (12 ต. 77 ม.) ปากคาด (6 ต. 51 ม.) 
โซ่พิสัย (7 ต. 66 ม.) 

9.นครพนม 1 11 64 ปลาปาก (8 ต. 51 ม.) โพนสวรรค์ (2 ต. 5 ม.) ศรีสงคราม (1 ต. 8 ม.) 
10.สกลนคร 8 56 442 สว่างแดนดิน (11 ต. 42 ม.) พังโคน (3 ต. 11 ม.) วานรนิวาส (14 ต. 169 ม.) 

พรรณนานิคม (6 ต. 32 ม.) เจริญศิลปื (5 ต. 28 ม.) คำตากล้า (4 ต. 41 ม.) 
บ้านม่วง (9 ต. 95 ม.) ส่องดาว (4 ต. 24 ม.) 

11.กาฬสินธุ์ 1 4 27 ยางตลาด (4 ต. 27 ม.) 
12.มหาสารคาม 7 48 590 แกดำ (1 ต. 3 ม.) โกสุมพิสัย (9 ต. 91 ม.) ชื่นชม (4 ต. 46 ม.) เชียงยืน    

(8 ต. 116 ม.) พยัคฆภูมิพิสัย (14 ต. 195 ม.) ยางสีสุราช (7 ต. 91 ม.)
พยัคฆภูมิพิสัย (3 ม.) นาดูน (5 ต. 45 ม.) 

13.นครราชสีมา 7 49 507 โนนสูง (8 ต. 109 ม. 1 เทศบาล 13 ชุมชน) จักราช (6 ต. 53 ม.) ปักธงชัย 
(16 ต. 179 ม.) เทพารักษ์ (4 ต. 36 ม.) โชคชัย (9 ต. 64 ม.) โนนไทย      
(1ต. 3ม.) แก้งสนามนาง (5ต. 50ม.) 

     
14.บุรีรัมย์ 8 47 495 พลับพลาชัย (5 ต. 56 ม.) ประโคนชัย (16 ต. 175 ม.) โนนดินแดง (1 ต.  

8 ม.) ละหานทราย (2 ต. 11 ม.) หนองหงส์ (7 ต. 98 ม.) นางรอง (14 ต. 



๕ 

133 ม. 1 เทศบาล 7 ชุมชน) เฉลมพระเกียรติ (1 ต. 1 ม.) เมืองฯ (1 ต. 6 ม.) 
ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก รวม 6 จังหวัด 33 อําเภอ 165 ตําบล 1,351 หมู่บ้าน 

15. นครสวรรค์ 6 26 164 โกรกพระ (6 ต. 32 ม.) ท่าตะโก (5 ต. 23 ม.) ตาคลี (7 ต. 47 ม.)  
ไพศาลี (3 ต. 31 ม.) ตากฟ้า (1 ต. 7 ม.) พยุหะคีรี (4 ต. 24 ม.) 

16.อุทัยธานี 8 68 619 เมืองฯ (8 ต. 48 ม.) ทัพทัน (10 ต. 90 ม.) หนองขาหย่าง (9 ต. 53 ม.) 
หนองฉาง(10 ต. 97 ม.) สว่างอารมณ์(5 ต. 61 ม.) ลานสัก(6 ต. 84 ม.) 
ห้วยคต (3 ต. 9 ม.) บ้านไร่ (7 ต. 60 ม.) 

17. ชัยนาท 4 16 153 วัดสิงห์ (4 ต. 24 ม.) หันคา (5 ต. 46 ม.) หนองมะโมง (4 ต. 36 ม.) 
เนินมะขาม (3 ต. 47 ม.) 

18.กาญจนบุรี 6 22 195 พนมทวน (4 ต. 27 ม.) เลาขวัญ (7 ต. 90 ม.) ท่าม่วง (2 ต. 14 ม.) 
บ่อพลอย (4 ต. 9 ม.) หนองปรือ (1 ต. 6 ม.) ห้วยกระเจา (4 ต. 49 ม.) 

19. สุพรรณบุรี 6 27 202 หนองหญ้าไซ (6 ต. 66 ม.) อู่ทอง (6 ต. 42 ม.) ดอนเจดีย์ (5 ต. 32 ม.) 
เดิมบางนางบวช (5 ต. 33 ม.) เมืองฯ (2 ต. 13 ม.) สามชุก (3 ต. 16 ม.) 

20.ฉะเชิงเทรา 3 6 18 บ้านโพธ์ิ (1 ต. 3 ม.) แปลงยาว (4 ต. 13 ม.) บางปะกง (1 ต. 2 ม.) 
รวม 20 จังหวัด 116 621 5,297  

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 1 – 6 กุมภาพันธ ์2563) 
      ในช่วงวันที่ 1 ก.พ. 63 บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว สำหรับบริเวณยอดดอย
และยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-15 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศเย็น สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มข้ึน 
   ในช่วงวันที่ 2 - 6 ก.พ. 63 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพ้ืนที่ อุณหภูมิจะ
สูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้มีฝนลดลง 
สำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรตลอดช่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

วันที่ 31 มกราคม 2563 
 

๑. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 5 
๒. กิจกรรมที่ดำเนินการ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ บรรทุกน้ำดิบมาเติมประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 ,หมู่ 8 ,หมู่ 13 ,และ หมู่ 14 

ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
๓. ประโยชน์ที่ได้รับ      -             ไร่             204,000       ลิตร 

                          762           ครัวเรือน          2,536      คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๗ 

ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

วันที่ 31 มกราคม 2563 
 

๔. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 1 
๕. กิจกรรมที่ดำเนินการ ให้บริการน้ำดื่มผ่านศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาด ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ต.สัน

โป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
๖. ประโยชน์ที่ได้รับ      -             ไร่                3,864        ลิตร 

                          62           ครัวเรือน           -             คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๘ 

ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

วันที่ 31 มกราคม 2563 
 

๗. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 4 
๘. กิจกรรมที่ดำเนินการ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว สูบน้ำจากลำห้วยซันไปยังหนองโง้งสำหรับผลิตน้ำประปา

หมู่บ้าน บ้านดอนจำปา หมู่ 7 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
๙. ประโยชน์ที่ได้รับ      -             ไร่                    -            ลบ.ม. 

                          396           ครัวเรือน          1,545      คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

        นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ 
                           อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 


