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สรุปสถานการณ์ภ ัยแล้ง
ประจาว ันที่ 21 กุมภาพ ันธ์ 2559

จ่ ายนา้ เป็ นช่ วงเวลา
กปภ.สาขา
พืน้ ที่บริการ
จังหวัด
ท่าตะโก
นบ.ไพศาลี
นครสวรรค์

แหล่ งนา้ ที่ใช้
สระเก็บน ้าไพศาลี (อ่างฯ ห้ วยน ้าลาด)

หนองเรื อ

อ่างฯโสกขุมปูน รับน ้าจากลาห้ วยบอง

นบ.ภูเวียง

ขอนแก่น

มาตรการแก้ ไขปั ญหา
จ่ายน ้าเป็ นเวลา, วางท่อส่งน ้า
ใช้ รถบรรทุกน ้าแจก 2 คัน
จ่ายน ้าเป็ นเวลา, เจาะบ่อบาดาล

ลดอัตราการจ่ ายนา้
กปภ.สาขา

ชนแดน
พิมาย
พนัสนิคม
ศรี ประจันต์

พืน้ ที่บริการ

แม่ขา่ ย
นบ.เมืองคง
นบ.บ่อทอง
นบ.ดอนเจดีย์

จังหวัด

แหล่ งนา้ ที่ใช้

เพชรบูรณ์
นครราชสีมา
ชลบุรี
สุพรรณบุรี

อ่างฯห้ วยหินฝน
อ่างฯห้ วยตะคร้ อ
สระเก็บน ้าทับสูง
คลองมะขามเฒ่า, สระเก็บน ้าดิบ

กปภ.สาขา
พืน้ ที่บริการ
แม่แตง
แม่ขา่ ย
นบ.เชียงดาว
นบ.ปาย
จัตรุ ัส
แม่ขา่ ย
เมืองพล
แม่ขา่ ย
หนองบัวลาภู นบ.โนนสัง
นบ.นากลาง

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
ชัยภูมิ
ขอนแก่น
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู

นบ.ศรี บญ
ุ เรื อง
นบ.หนองวัวซอ
อุดรธานี
แม่ขา่ ย
สว่างแดนดิน แม่ขา่ ย
นบ.บ้ านเชียง
นบ.ดอนเขือง
พังโคน
แม่ขา่ ย
นบ.วาริ ชภูมิ
นบ.พรรณานิคม
เลิงนกทา
แม่ขา่ ย
เดชอุดม
นบ.น ้ายืน
สุรินทร์
นบ.จอมพระ
นบ.ลาดวน
รัตนบุรี
แม่ขา่ ย
นบ.ท่าตูม
นางรอง
แม่ขา่ ย
ชลบุรี (ชันพิ
้ เศษ) แม่ขา่ ย
พัทยา
แม่ขา่ ย

หนองบัวลาภู
อุดรธานี
อุดรธานี
สกลนคร
อุดรธานี
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
ยโสธร
อุบลราชธานี
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
ชลบุรี
พัทยา

บ้ านบึง
สุพรรณบุรี
สวนผึ ้ง

ชลบุรี
สุพรรณบุรี
ราชบุรี

แม่ขา่ ย
แม่ขา่ ย
แม่ขา่ ย

มาตรการแก้ ไขปั ญหา

ลดอัตราการจ่ายน ้า
ลดอัตราการจ่ายน ้า, ขุดร่องชักน ้า
ลดอัตราการจ่ายน ้า
ลดอัตราการจ่ายน ้า, กาลังวางท่อส่งน ้า

เฝ้าระวังปริ มาณนา้ ดิบ
แหล่ งนา้ ที่ใช้

มาตรการแก้ ไขปั ญหา
เฝ้ าระวัง
เฝ้ าระวัง
เฝ้ าระวัง
ทาฝายเพื่อยกระดับน ้า และซ่อมฝาย
เฝ้ าระวัง
เฝ้ าระวัง, ขุดยกสระพักน ้าดิบเพื่อรวมน ้า
สูบทอยน ้าจากแหล่งน ้าลึกในลาพะเนียงเข้ า
สระน ้าดิบ
ลาน ้าพอง
ทาฝาย, สูบน ้าเข้ ากักเก็บสระน ้าดิบบึงยายแก้ ว
เขื่อนห้ วยหลวง
เฝ้ าระวัง, ขุดยกสระพักน ้าดิบเพื่อรวมน ้า
เขื่อนห้ วยหลวง,หนองสาโรง
เตรี ยมแผนแหล่งน ้าสารอง
หนองพะเนาว์
แหล่งน ้าดิบสารองที่อ่างฯหว้ ยทราย
อ่างฯวัดป่ าดงไร่
จัดหาแหล่งน ้าดิบใหม่
ลาน ้ายัง
แหล่งน ้าดิบสารองที่บอ่ ตาโม้
เขื่อนน ้าอูน
เฝ้ าระวัง, ขุดยกสระพักน ้าดิบเพื่อรวมน ้า
เขื่อนน ้าอูน
เฝ้ าระวัง, ขุดยกสระพักน ้าดิบเพื่อรวมน ้า
ลาน ้าอูน
เฝ้ าระวัง
ลาเซบาย
เฝ้ าระวัง
ลาห้ วยบอน
เจาะบ่อบาดาล, ขอใช้ น ้าสระทต.น ้ายืน
ห้ วยระวี
เฝ้ าระวัง, ย้ ายจุดสูบน ้า
ห้ วยกาโพก
เฝ้ าระวัง, ย้ ายจุดสูบน ้า
อ่างฯห้ วยแก้ ว
เฝ้ าระวัง
สระเก็บน ้าหนองสิม
เฝ้ าระวัง
ห้ วยลามาศ
เฝ้ าระวัง
อ่างฯบางพระ/ซื ้อน ้าดิบ บ.อิสท์วอเตอร์
เฝ้ าระวัง
อ่างฯชลประทานและซื ้อน ้าดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ เฝ้ าระวัง, รับน ้าจากหน่วยงานใกล้ เคียง, ซื ้อน ้า
ดิบจากEastWater
อ่างฯบ้ านบึงขยาย (หนองน ้าเขียว)
เฝ้ าระวัง, ย้ ายจุดสูบน ้า
แม่น ้าท่าจีน, บ่อบาดาล
เฝ้ าระวัง, สูบน ้าเข้ ารางชักน ้า
แม่น ้าลาภาชี
เฝ้ าระวัง
แม่น ้าปิ ง
แม่น ้าปิ ง
แม่น ้าปาย
บึงละหาน
อ่างฯทุ่งน้ อย (รับน ้าจากแม่น ้าชี)
เขื่อนอุบลรัตน์
ลาพะเนียง

นา้ เค็มรุ กลา้ แหล่ งนา้ ดิบ (เฝ้าระวัง)
กปภ.สาขา
พืน้ ที่บริการ
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
แม่ขา่ ย
ฉะเชิงเทรา
บางปะกง
แม่ขา่ ย
ฉะเชิงเทรา
บางคล้ า

นบ.เทพราช

หมายเหตุ : นบ.คือหน่วยบริการ

ฉะเชิงเทรา

แหล่ งนา้ ที่ใช้
มาตรการแก้ ไขปั ญหา
สระเก็บน ้าดิบสวนสน
รับน ้าดิบจากเอกชนมาผสมเพื่อผลิตน ้าประปา
สระเก็บน ้าดิบบางบ่อ (รับน ้าจากคลองชป.พระองค์ รับน ้าดิบจากเอกชนมาผสมเพื่อผลิตน ้าประปา
เจ้ าไชยานุชิต)
สระเก็บน ้าดิบเทพราช,คลองชป.พระองค์ฯ,
รับน ้าดิบจากเอกชนมาผสมเพื่อผลิตน ้าประปา
คลองชป.ประเวศฯ
งานวิเคราะห์พ ัฒนาแหล่งนา้ , กองพ ัฒนาแหล่งนา้

