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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า กรมทรัพยากรน ้า   
โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6445 โทรสาร 0 2298 6629 www.dwr.go.th IDLine: mekhalawoc Email: mekhala@dwr.mail.go.th 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน ้าบาดาล กรมทรัพยากรน ้าบาดาล  
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รายงานฉบับที่ 431/2563         เวลา 15.00 น.     วันที่ 13 ตุลาคม 2563 
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1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมก าลังแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความ

กดอากาศต่ าบริเวณประเทศลาวตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าว
ไทย ยังคงมีก าลังแรง ท าให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเน่ือง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ 
ส าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 

อน่ึง พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ก าลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก คาดว่าจะเคลื่อน
ผ่านเกาะไหหล าเข้าสู่บริเวณอ่าวตังเกี๋ยและประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2563 โดยจะมี
ผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท าให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้น 

 

แผนที่อากาศ วันที่ 13 ต.ค. 2563 เวลา 07.00 น. 
 

ภาพถ่ายดาวเทียม วันที่ 13 ต.ค. 2563 เวลา 13.00 น. 

พายุโซนร้อน “นังกา” 

http://www.dwr.go.th/
mailto:mekhala@dwr.mail.go.th
http://www.dgr.go.th/
mailto:itcenter@dgr.mail.go.th
http://www.onep.go.th/
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น. (วันนี ) (กรมอุตุนิยมวทิยา) 

  

3.ปริมาณฝนสะสมของพื นท่ีลาดเชิงเขา 12 ชม. ท่ีผ่านมา (กรมทรัพยากรน้ า) 

จุดตรวจวัด ระดับการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บ้านนาบ่อ ต.บ่อน้ าร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง - 86.5 
บ้านเขาพลู ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง - 78.5 
บ้านวังหาด ทต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย - 71.0 
บ้านห้วยต่อ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง - 68.0 
บ้านสว่างคีรี ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง - 65.5 
บ้านทุ่งข่า ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง - 61.0 
บ้านหญ้าปล้อง ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี - 58.0 
บ้านคลองของ ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง - 51.0 
บ้านวังนาใน ต.น้ าผุด อ.ละงู จ.สตูล - 48.5 
บ้านปาล์มทองพัฒนา ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล - 47.0 
บ้านปากแคลง ต.ปะเหลยีน อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง - 46.0 
บ้านล าพิกุล ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง - 45.0 
บ้านบางหยด ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี - 45.0 

4.ค่าความชื นในดิน (กรมทรัพยากรน้ า/คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง) 

ภูมิภาค ความชื นในดิน [-] 1 ต.ค. 63 ความชื นในดิน [-] 12 ต.ค. 63 แนวโน้ม 
เหนือ 40-60 20-40 ลดลง 
กลาง 60-80 60-80 ทรงตัว 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 40-60 60-80 เพ่ิมขึ้น 
ตะวันออก 60-80 60-80 ทรงตัว 
ตะวันตก 60-80 60-80 ทรงตัว 

ใต้ 60-80 60-80 ทรงตัว 
หมายเหตุ : ความชื้นในดิน 0 หมายถึง ดินที่แห้งสนิท และ 100 หมายถึง ดินที่อิ่มน้ า 
 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ตรัง 82.6 
จ.กระบี่ (เกาะลันตา) 72.6 
จ.สตูล 65.5 
จ.สงขลา (หาดใหญ่) 53.2 
จ.อุบลราชธานี (สกษ.) 49.1 
จ.นครศรีธรรมราช (อ.ฉวาง) 43.3 
จ.พังงา (อ.ตะกั่วป่า) 37.8 
จ.ยโสธร 33.5 
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5. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภมู ิเวลา 14.30 น. 

 
สถานีสุราษฎรธ์านี เวลา 14.30 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนบริเวณภาคกลาง ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย 

6. สถานการณ์น ้าในแหล่งเก็บกักน ้า ณ วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรพัยากรน้ า และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ปริมาตรน้ าในอ่างฯ 40,085 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 57 (ปริมาตรน้ าใช้การได้ 

16,542 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 35) ปริมาตรน้ าในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (47,704 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67)
น้อยกว่าปี 2562 จ านวน 7,619 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าไหลลงอ่างฯ จ านวน 258.52 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าระบาย
จ านวน 42.58 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ าได้อีก 30,841 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้ า 

ปรมิาตร 
น้ าในอ่าง 

ปรมิาตร 
น้ าใช้การได้ 

ปรมิาตร 
น้ าไหลลงอ่าง 

ปรมิาตร 
น้ าระบาย 

ปรมิาตร
น้ ารับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุที่ รนส.-

ปริมาตรน้ า
ปัจจุบัน) 

ปรมิาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ าเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ าใช้
การ 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 5,264 39 1,464 15 8.72 13.14 1.00 1.00  8,198  
2.สิริกิต์ิ 5,784 61 2,934 44 18.70 8.89 5.83 6.21  4,724  
3.จุฬาภรณ์ 137 84 100 79 0.45 0.62 0.52 0.70  44  
4.อุบลรัตน์ 1,054 43 473 26 26.80 26.39 0.50 0.51  3,586  
5.ล าปาว 906 46 806 43 5.64 7.56 1.20 1.20  1,544  
6.สิรินธร 1,585 81 754 66 17.00 13.87 3.51 5.47  381  
7.ป่าสักชลสิทธิ์ 502 52 499 52 10.64 13.69 0.44 0.00  458  
8.ศรีนครินทร์ 12,573 71 2,308 31 39.27 50.96 2.02 2.01  6,197  
9.วชิราลงกรณ์ 4,547 51 1,535 26 18.33 23.49 2.02 2.02  6,453  
10.ขุนด่านปราการชล 216 97 212 96 1.35 2.07 1.32 2.03  9 
11.รัชชประภา 3,231 57 1,879 44 46.78 22.13 1.43 1.35  2,913  
12.บางลาง 880 61 604 51 5.87 5.44 13.56 13.58  710 

6.2 อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 412 แห่ง มีปริมาณน้ า 3,539 ล้าน ลบ.ม. (69%) ปริมาณน้ าใช้การ 3,152 ล้าน ลบ.ม. (66%) 
๖.3 แหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ 6 แห่ง มีปริมาณน้ ารวม 278.00 ล้าน ลบ.ม. (50%) 
๖.4 แหล่งน้ าในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 102,099 แห่ง มีปริมาณน้ ารวม 5,351 ล้าน ลบ.ม. 
6.5 อ่างเก็บน้ าขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แห่ง ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรน้ า ปริมาณน้ าปัจจุบัน 141.93 ล้าน ลบ.ม. 
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7. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันท่ี 10 – 13 ตุลาคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตล่ิง 

(ม.รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
เสาร์ อาทิตย ์ จันทร ์ อังคาร 
10 
ต.ค. 

11 
ต.ค. 

12 
ต.ค. 

13 
ต.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม ่ 3.70 1.36 1.33 1.30 1.35 เพ่ิมขึ้น -2.35 
W.1C วัง เมือง ล าปาง 5.20 0.17 -0.20 -0.28 0.32 เพ่ิมขึ้น -4.88 
Y.16 ยม บางระก า พิษณุโลก 7.30 6.32 6.20 6.00 5.52 ลดลง -1.78 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 3.50 3.08 2.97 2.45 ลดลง -7.42 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ 26.20 20.25 20.06 19.90 19.54 ลดลง -6.66 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 9.71 9.57 9.54 9.12 ลดลง -7.22 
M.6A มูล สตึก บุรรีัมย ์ 6.00 5.25 5.28 5.31 5.43 เพ่ิมขึ้น -0.57 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 4.88 4.92 5.00 5.15 เพ่ิมขึ้น -1.85 

M.191 ล าตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 2.70 2.24 2.03 1.69 ลดลง -1.31 
M.69 ล าเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธานี 7.30 4.79 4.90 4.93 5.30 เพ่ิมขึ้น -2.00 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.43 8.46 8.49 8.43 ลดลง -8.7 

X.149 คลองกลาย นบพิต า นครศรีธรรมราช 33.96 28.36 28.35 28.38 28.42 เพ่ิมขึ้น -5.54 
X.274 แม่น้ าโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 19.02 18.96 18.89 19.10 เพ่ิมขึ้น -5.08 
X.37A แม่น้ าตาป ี พระแสง สุราษฎร์ธานี 11.70 9.12 9.07 9.39 9.76 เพ่ิมขึ้น -1.94 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

8. สถานการณ์น ้าในพื นท่ีลุ่มน ้าโขง ณ วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 (คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง) 

สถาน ี

ระดบั
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดบั
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดบัน า้ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดบั
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต่างของระดับน ้า (ม.) 
แนว 

โนม้ 9 
ต.ค. 

10 
ต.ค. 

11 
ต.ค. 

12 
ต.ค. 

13 
ต.ค. 

3 วัน
ย้อนหลัง 

5 วัน
ย้อนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 357.110 12.80 3.25 3.01 2.98 2.91 2.73 -10.07 -0.25 -0.52 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 7.38 7.43 7.42 7.06 6.63 -9.37 -0.79 -0.75 ลดลง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 4.56 4.55 4.52 4.50 4.22 -7.98 -0.30 -0.34 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 4.79 4.65 4.50 4.41 4.27 -7.73 -0.23 -0.52 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 5.10 5.28 5.25 5.18 5.11 -7.39 -0.14 0.01 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 6.71 7.85 8.06 8.44 9.12 -5.38 1.06 2.41 เพิ่มข้ึน 

*** ไม่มีสถานการณ์ 
9. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 (กรมทรัพยากรน้ า)  

[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันน้ี)] 
การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 

เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านบูเก็ตยามู ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล ระดับน้ า 3.57 เมตร ระดับวิกฤต 4.00 เมตร 

 บ้านบางหยด ต าบลอิปัน อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับน้ า 5.70 เมตร ระดับวิกฤต 6.20 เมตร 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านเขาพลู ต าบลบางสัก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 114.5 

มิลลิเมตร 
 บ้านนาบ่อ ต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ปรมิาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.0 มิลลิเมตร 

***ส านักงานทรัพยากรน้ าภาคที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการแจ้งอาสาสมัครและเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เสี่ยงภยัแล้ว 
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10. พื นท่ีติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ณ วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  
เน่ืองจากพายุระดับ ๓ (พายุโซนร้อน) “นังกา” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ก าลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก คาดว่าจะ

เคลื่อนผ่านเกาะไหหล าเข้าสู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ ๑๔ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยจะมีผลกระทบต่อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนท าให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้น ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงได้ท าการเฝ้าระวังและ
ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ าป่าไหลหลากเป็นพิเศษ และจะท าการแจ้งอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัย
ต่อไป  
11. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันน้ี)] 

  ไม่มีเหตุการณ์วิกฤติน้ า 

12. สถานการณ์ภาวะน ้าท่วม และสถานการณ์ฝนแล้ง/ฝนทิ งช่วง ณ วันท่ี 13 ตุลาคม 2563  (ปภ.) 
 สถานการณ์สาธารณภัย 
 จากอิทธิพลพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) กอปรกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ท า

ให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลท าให้เกิดสถานการณ์น้ าท่วมฉับพลัน น้ าไหลหลาก และวาตภัย ต้ังแต่
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน จ านวน 14 จังหวัด (นครราชสีมา สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี 
ชัยนาท ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ภูเก็ต ตรัง) 45 อ าเภอ 102 ต าบล 304 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
9,465 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

น ้าไหลหลาก สถานการณ์น้ าท่วมฉับพลัน และน้ าไหลหลาก มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด (นครราชสีมา สระแก้ว 
ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา และตรัง) 40 อ าเภอ 95 ต าบล 292 
หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,441 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 5 จังหวัด 
(ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์) ยังคงมีน้ าท่วมขัง 7 จังหวัด 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันที่ 13 – 19 ตุลาคม 2563)  
 ในช่วงวันที่ 14 - 15 ต.ค. ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ก าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีฝนเพิ่มมากขึ้น และ 16 - 19 ต.ค. ร่อง
มรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ในขณะที่ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลัง
แรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นน้ีท าให้ภาคตะวันออก และภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้า
คะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส าหรับภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้
แผ่ลงมาปกคลุมท าให้มีฝนน้อยในระยะน้ี 
 อน่ึง พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน คาดว่าเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ย และเคลื่อนขึ้น
ฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 แล้วจะอ่อนก าลังลง และในช่วงวันที่ 16 - 19 ต.ค. จะมี
หย่อมความกดอากาศต่ าในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง
ในช่วงวันที่ 17 - 18 ต.ค. 2563 
 
 
 
 



๖ 

14. ความช่วยเหลืออุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรน ้า 

 ความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย ต้ังแต่วันที่  1 สิงหาคม – 12 ตุลาคม 2563 

หน่วยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน ้า 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจ่ายน ้า

สะอาด 
(ลิตร) 

น ้าด่ืมบรรจุ
ขวด 

(ขวด) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

อุปโภค-บริโภค พื นที่เกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร่) 

ภาค 1 
เชียงราย  480     -    1,200   -     -     33,150  
ล าปาง 1,440     48,000   5,400   1,785   2,491   5,000  

ภาค 3 
เลย  -     12,000   4,768   982   3,791   500  
อุดรธานี  152,500   -     1,000   1,445   30,132   -    
บึงกาฬ  24,000   -     -     -     -     -    

ภาค 5 
ศรีสะเกษ  -     -     360   -     -     -    
นครราชสีมา  142,800   -     -     310   715   -    

ภาค 7 ราชบรุ ี 554,580 - - 1,597 4,380 3,426 
ภาค 8 นครศรีธรรมราช 270,540 - - - - - 

ภาค 9 
พิษณุโลก  5,760   -     -     -     700   -    
น่าน  26,400   -     2,400   620   1,860   2,500  
สุโขทัย  -     -     3,600   -     -     -    

ภาค 10 
ชุมพร  800   -     -     35   120   -    
ภูเก็ต  8,000   -     -     980   4,225   -    
สุราษฎร์ธานี  3,200   -     -     1,200   5,050   -    

ภาค 11 อุบลราชธานี  -     96,000   360   -     -     -    
  15 จังหวัด  1,190,500   156,000   19,088   8,954   53,464   44,576  
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15. ความช่วยเหลือสะสมของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ยอดสะสมวันที่ 4 สิงหาคม – 8 ตุลาคม 2563 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วันที่ 13 กันยายน 2563 

 
๑. กรม    ทรัพยากรน้ า            ส านักงาน   ทรัพยากรน้ าภาค 11 
๒. กิจกรรมที่ด าเนินการ ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า ขนาด 12 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง พร้อมท่อส่งระยะทาง 820 เมตร โดยสูบน้ า

จากห้วยข้าวสารไปเติมยังหนองซกม๊ก ซึ่งเป็นแหล่งน้ าระบบประปา เพื่อเก็บกักแก้ไขปัญหาภัยแล้งของประชาชนฯ ใน
พื้นที่บ้านโนนยาง หมู่ 1,2 บ้านดงเจริญ หมู่ 16 ต าบลสระสมิง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ           -          ไร่                 5,000     ลบ.ม. 
   484      ครัวเรือน             -     คน 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 
                                                                                   ประธานคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                              (ด้านทรัพยากรน้ า) 


