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สรุปกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้ง ปี 2562  

และกำรด ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี  
 
  
 
 

1.1 สภำพพื้นที่จังหวัดสุรินทร์   
จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย  17  อ าเภอ  158  ต าบล  2,122  หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง 

27 เทศบาลต าบล 144 องค์การบริหารส่วนต าบล   
ล าน  าธรรมชาติที่มีน  าตลอดปี จ านวน  8  สาย ได้แก่  แม่น  ามูล ล าน  าชีน้อย ล าห้วยอารีย์ ล าห้วย

พลับพลา ล าห้วยระวี ล าห้วยทับทัน ล าห้วยส าราญ และล าห้วยแก้ว อ่างเก็บน  าขนาดเล็ก 346 แห่ง,        
อ่างเก็บน  าขนาดกลาง 17 แห่ง, สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า 53 แห่ง, ฝายคอนกรีต 3 แห่ง, ฝายยาง 5 แห่ง 

ส าหรับพื นที่เสี่ยงภัยแล้งครอบคลุมพื นที่ทั ง 17 อ าเภอ 158 ต าบล 2,122 หมู่บ้าน 
 

1.2 สถำนกำรณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น  
จังหวัดสุรินทร์เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื นที่ ตั งแต่กลางเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา          

จากสถานการณ์ดังกล่าว พบว่า ปริมาณน  าในอ่างเก็บน  า แม่น  าสายหลักและล าน  าสาขาต่าง ๆ ลดลง          
อย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณฝนที่ตกน้อย ส่งผลให้ครัวเรือน สถานที่ราชการ โรงพยาบาล 
สถานศึกษา และสถานประกอบการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื นที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ต้องประสบ
กับปัญหาการขาดแคลนน  าประปาส าหรับอุปโภคบริโภค เนื่องจากปริมาณน  าดิบในอ่างเก็บน  าห้วยเสนง ึึ่ง
เป็นแหล่งน  าต้นทุนส าหรับผลิตน  าประปามีปริมาณเหลือน้อย ส่งผลให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์          
ไม่สามารถผลิตน  าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ใช้น  าจ านวน 30,617 ครัวเรือน (มิเตอร์) ึึ่งอยู่ใน
เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ และเขตให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ ได้อย่างเพียงพอ จึงมี
ความจ าเป็นต้องลดแรงดันน  าลงชั่วคราว ท าให้การส่งน  าไม่ครอบคลุมทั่วถึง โดยแบ่งผู้รับผลกระทบ
โดยตรงออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่   

1. โรงพยาบาลสุรินทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
2. ผู้ใช้น  าในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ที่มีหมู่บ้านบางส่วนใช้น  าจาก การประปาส่วนภูมิภาค

สาขาสุรินทร์ ได้แก่ ต าบลแกใหญ่ ต าบลนอกเมือง ต าบลคอโค ต าบลเฉนียง ต าบลตระแสง ต าบลท่าสว่าง  
และต าบลสลักได 

1.3 พื้นที่ประสบภัยแล้ง 
 1) จังหวัดได้ประกาศพื นที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               
พ.ศ.2550 จ านวน 2 อ าเภอ 31 ต าบล 308 หมู่บ้าน 32 ชุมชน ได้แก่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ และอ าเภอ
ส าโรงทาบ มีพื นที่การเกษตร (นาข้าว) ได้รับผลกระทบประมาณ จ านวน 201,769 ไร่  

 

1. สรุปกำรสถำนกำรณ์ภัยแล้ง ปี 2562 (ห้วงเดือนกรกฎำคมถึงสิงหำคม 2562) 
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2) การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง) ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ แล้ว จ านวน 1 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จ านวน 8 ต าบล 32 ชุมชน 104 หมู่บ้าน 
ประกาศฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม 2562 (มีผลตั งแต่ 22 กรกฎาคม 2562) 

1.4 กำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยภำยในจังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ ได้ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ น ดังนี  
1) จัดตั งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งจังหวัดสุรินทร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
2) จัดท าแผนเผชิญเหตุภัยแล้ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
3) จัดเตรียมก าลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เช่น รถยนต์บรรทุกน  า เครื่องสูบน  า                

เป็นต้น ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั งประสานความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศลที่มีศักยภาพ ประชาชนจิตอาสา มีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากภัยแล้ง  

4) การติดตามสภาวะอากาศและการบริหารจัดการน  าอย่างใกล้ชิดทั งสถานีอุตุนิยมวิทยา                   
จังหวัดสุรินทร์ โครงการชลประทานสุรินทร์ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์                               
อ าเภอ และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ 

5) จัดตั งห้องปฏิบัติการ (Operation Room) ภัยแล้งจังหวัดสุรินทร์ ปี 2562 ณ ห้องประชุม
โครงการชลประทานสุรินทร์  โดยมีการประชุมเ พ่ือติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เป็นประจ าทุกวัน                      
จนกว่าสถานการณจ์ะเข้าสู่ภาวะปกติ  

6) จัดตั งศูนย์รับบริจาคน  าบริโภค เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจังหวัดสุรินทร์ ตั งแต่เวลา 
08.30-16.30 น. ณ ห้องโถง ชั น 1 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 

7) จัดตั งทีมประชาสัมพันธ์ (Pr.) โดยมีหน่วยงาน ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์  ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์                       
และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ น ารถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกประชาสัมพันธ์
เชิงรุก สร้างความเข้าใจเรื่องน  าประปาไม่ไหล และคุณภาพน  าขุ่นให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
และชุมชนเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื นที่ใกล้เคียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



3 
 

 
  
 

2.1 จังหวัดสุรินทร์ได้ระดมรถยนต์บรรทุกน้ ำจำกหน่วยงำนภำครัฐ  หน่วยทหาร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และมูลนิธิต่าง ๆ ประมาณ 58 หน่วยงาน รถยนต์บรรทุกน  าประมาณ           
138 คัน ให้บริการแจกจ่ายน  าแก่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้น  าจากการประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาสุรินทร์ แหล่งน  าสาธารณะ และบ่อน  าเอกชน รวมทั งมอบหมายให้ส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานจัดระบบการแจกจ่ายน  า และได้จัดตั ง จุดรับค า
ร้องขอบริการน  า ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง จนสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ดังนี  

1) สรุปการแจกจ่ายน  าให้กับประชาชนขาดแคลนน  าอุปโภคบริโภคที่ได้รับผลกระทบ
จากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ ตั งแต่กลางเดือนกรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 27 สิงหาคม 2562                    
ประมาณ 2,507 เที่ยว จ านวนกว่า 12,551,800 ลิตร   (เอกสารแนบท้าย 1 )  
 2) จังหวัดได้จัด zoning รถยนต์บรรทุกน  าเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน  า
อุปโภคบริโภค และได้ก าหนดจุดแจกจ่ายน  า จ านวน 4 จุด  ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน  (เอกสารแนบท้าย 2 )  

2.2 กำรให้ควำมช่วยเหลือโรงพยำบำลสุรินทร์ 
           1) จังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน       
และมูลนิธิ ระดมรถยนต์บรรทุกน  าไปส ารองภายในโรงพยาบาลสุรินทร์ และน าน  าอุปโภคบริโภคช่วยเหลือ
โรงพยาบาลสุรินทร์ ประมาณ 266 เที่ยว จ านวน 1,874,000 ลิตร  
          2) ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในพื นที่โรงพยาบาลสุรินทร์ บ่อบาดาลขนาด 6 นิ ว              
จ านวน 10 บ่อ เสร็จสิ นแล้วเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 โดยมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ ดังนี  

บ่อท่ี  1  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
บ่อท่ี  2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
บ่อท่ี  3  จังหวัดสุรินทร์ ( บริจาค ขุดเจาะ )  
บ่อท่ี  4  จังหวัดสุรินทร์ ( บริจาค ขุดเจาะ ) 
บ่อท่ี  5  โรงพยาบาลสุรินทร์ ( รพ.สร. ขุดเจาะ ) 
บ่อท่ี  6  โรงพยาบาลสุรินทร์  (ได้รับบริจาค การขุดเจาะ + เครื่องสูบ ึับเมิส) 
บ่อท่ี  7  โรงพยาบาลสุรินทร์ ( รพ.สร. ขุดเจาะ ) 
บ่อท่ี  8  โรงพยาบาลสุรินทร์ 

 ( บ่อเดิม ขนาด 6 นิ ว ขึ นทะเบียน กรมทรัพยากรน  าบาดาล ปี 2517 ) 
บ่อท่ี  9  บ้านพักเจ้าหน้าที่ รพ.  ( แฟลตล าชี )  กรมทรัพยากรน  าบาดาล ขุดเจาะ  
บ่อท่ี  10 บ้านพักเจ้าหน้าที่ รพ. ( แฟลตล าชี )  กรมทรัพยากรน  าบาดาล ขุดเจาะ 

 3) กระทรวงสาธารณสุขให้การสนับสนุนงบประมาณติดตั งอุปกรณ์เพ่ือปรับสภาพน  า
บาดาลให้เป็นน  าประปา และบางส่วนปรับสภาพให้เป็นน  า Reverse Osmosis เพ่ือใช้ในงานห้องผ่าตัด            
และงานไตเทียม ยังผลให้สถานการณ์น  าของโรงพยาบาลสุรินทร์คลี่คลายลง 

                 4) องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมบริจาคสนับสนุนน  าดื่มแก้ไขผลกระทบภัยแล้ง 
ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2562 ประมาณ  522,199 ขวด ึึ่งโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้น าน  าดื่มไปบริการ
ให้แก่ผู้ป่วยอย่างเพียงพอ และมียอดรับบริจาคเงินสด จ านวน 953,292 บาท 

 
 
 
 

2. สรุปกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้งและกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในภำวะวิกฤติ 
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2.3 เรือนจ ำกลำงสุรินทร์ 
 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ได้สนับสนุนรถบรรทุกน  า                       

ขนาด 10,000 ลิตร เข้าประจ า ณ เรือนจ ากลางสุรินทร์ เพื่อแจกจ่ายน  า ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกคุมขัง 
และญาติ วันละประมาณ 3 เที่ยว จนสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติ 

2.4 กำรขุดเจำะบ่อบำดำล มีหน่วยงำนที่เข้ำมำให้ควำมช่วยเหลือ ดังนี้ 
 1) ส านักงานทรัพยากรน  าบาดาล ภาค 5 ได้ส่งหน่วยเจาะบ่อบาดาล 3 หน่วย        

หน่วยส ารวจ 2 หน่วย เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื นที่อ าเภอเมืองสุรินทร์ ตั งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2562 
เพ่ือด าเนินการเจาะบ่อบาดาลในพื นที่ขาดแคลนน  าแล้ว 6 บ่อ และกองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่าง  ที่ 2 
ได้ติดตั งชุดเครื่องสูบน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โึล่าเึลล์)  

 2) พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคท่ี 2 สั่งการให้รถขุดเจาะน  าบาดาลจาก กองพัน
ทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 จ านวน 1 ชุด (3 คัน) และชุดเครื่องสูบน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                
(โึล่าเึลล์) จากกองพันทหารสื่อสารที่ 22 กองทัพภาคท่ี 2 เข้ามาด าเนินการสนับสนุนการขุดเจาะน  าบาดาล
และติดตั งเครื่องสูบน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื นที่อ่างเก็บน  าห้วยเสนงและสถานที่ราชการในจังหวัดสุรินทร์  

 3) พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา (นทพ.) กองบัญชาการ
กองทัพไทย ได้รับค าสั่งจาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฯ ให้ลงพื นที่เพ่ือแก้ปัญหา      
การขาดแคลนน  าอย่างเร่งด่วนของโรงพยาบาลสุรินทร์ จึงจัดรถขุดเจาะน  าบาดาล เพ่ือน าน  าใต้ดินขึ นมา          
ใช้ในโรงพยาบาลให้เพียงพอ ระหว่างด าเนินการก็ได้น ารถผลิตน  าประปาเคลื่อนที่มาให้บริการท าน  าดื่มน  าใช้ 
และน ารถบรรทุกน  ามาเติมในถังเก็บน  าเพื่อส ารองไว้ใช้ในโรงพยาบาลสุรินทร์ ให้สามารถบริการทางการแพทย์ได้           
และเม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ส่งมอบบ่อบาดาลจ านวน 8 บ่อ และพร้อมติดตั งระบบประปาบาดาล            
ทั ง 8 บ่อ ให้กับโรงพยาบาลสุรินทร์ สามารถผลิตน  าสะอาดส าหรับอุปโภคบริโภคได้ จ านวน 1,000 ลูกบาศก์เมตร     
ต่อวัน ึึ่งเพียงพอต่อการน าไปใช้ส าหรับบริการทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลสุรินทร์ได้อย่างเพียงพอ  

2.5 กำรเพิ่มปริมำณน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำห้วยเสนงโดยเร่งด่วน 

  จังหวัดสุรินทร์ไดบู้รณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการโดยเร่งด่วน ดังนี    
 1) ผันน  าจากอ่างเก็บน  าอ าปึล–ล าห้วยกระดาษ-อ่างเก็บน  าห้วยเสนง ปริมาณน  า 0.50 
ล้าน ลบ.ม. เริ่มด าเนินการ 10 กรกฎาคม 2562 แล้วเสร็จ 16 กรกฎาคม 2562 
 2) ผันน  าจากอ่างเก็บน  าตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์         
ลงล าห้วยเสนงไหลผ่านเข้าสู่อ่างเก็บน  าห้วยเสนง  
 3) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ ร่วมกับโครงการชลประทานสุรินทร์ ขุดชักร่อง
น  าลึกในอ่างเก็บน  าห้วยเสนงจากบริเวณน  าลึกและติดตั งเครื่องสูบน  าจ านวน 3 เครื่อง สูบน  าจากล าห้วยเสนง 
เข้าระบบโรงกรองน  าโดยตรง อัตราการสูบประปา 33,000 ลบ.ม./วัน  เริ่มด าเนินการ 15 กรกฎาคม 
2562 แล้วเสร็จ 18 กรกฎาคม 2562 
 4) การผันน  าจากบ่อหินเขาพนมสวาย จ านวน 2 บ่อ ปริมาณน  า 3 ล้าน ลบ.ม.                 
โดยกรมชลประทานสุรินทร์ติดตั งเครื่องสูบน  าผันน  าลงคลองระบบธรรมชาติช่วงที่ 1 ความยาว 3 กิโลเมตร 
และติดตั งเครื่องสูบน  าช่วงที่ 2 เข้าสู่ระบบท่อขนาด 630 มม. ความยาว 4.4 กิโลเมตร โดยการประปา          
ส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ร่วมกับก าลังพลทหารจากมณฑลทหารบกที่ 25 และกองก าลังสุรนารี ด าเนินการ 
วางท่อส่งน  าน าน  าเข้าคลองธรรมชาติช่วงที่ 2 ความยาว 7.6 กิโลเมตร ถึงจุดสูบน  าของการประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาสุรินทร์ ความยาว 15 กิโลเมตร ตั งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ท าให้มีปริมาณน  าเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง   
 5) มณฑลทหารบกที่ 25 และกองก าลังสุรนารี ด าเนินการรื อสิ่งกีดขวางทางน  าตลอด
ความยาวของล าน  าธรรมชาติทั ง 2 ช่วง ความยาว 10 กิโลเมตร 
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 6) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 และโครงการ
เกษตรอทิตยาทร “ึแรย์ อทิตยา” ด าเนินการขุดบ่อเก็บน  า (ธนาคารน  าใต้ดิน) ขนาด 40×40 เมตร ความ
ลึก 10 เมตร จ านวน 3 บ่อ ที่บริเวณหัวสูบโรงสูบน  าแรงดันต่ า โดยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ 
สนับสนุนค่าน  ามันเชื อเพลิง 
       2.6 หน่วยปฏิบัติกำรฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ ได้ตั งหน่วยปฏิบัติการฯ ณ สนามบินสุรนิทรภ์ักดี 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเครื่องบิน ชนิดคาราแวน จ านวน 3 ล า ประจ าการตั งแต่วันที่ 22 
มิถุนายน 2562 และปฏิบัติการฯ อย่างต่อเนื่องจนถึงสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติ 

2.7 จัดตั้งทีมประชำสัมพันธ์ (Pr.) โดยมีหน่วยงาน ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ และสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ น ารถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
สร้างความเข้าใจเรื่องน  าประปาไม่ไหล และคุณภาพน  าขุ่นให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์              
และชุมชนเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื นที่ใกล้เคียง 

2.8 ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดสุรินทร์ ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนประหยัดและใช้น  าอย่างรู้คุณค่าผ่านตามช่องทางต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง 
  2.9 อ ำเภอเมืองสุรินทร์ด าเนินการสร้างความเข้าใจและประสานขอความร่วมมือประชาชน 
ไม่ให้สูบน  าดิบที่ใช้ผลิตน  าประปาเข้าสู่พื นที่การเกษตร โดยให้ความส าคัญน  าอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรก                 
และประสานรถน  าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื นที่น ารถน  าไปแจกจ่าย 
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 สรุปผลกำรด ำเนินกำร ของส่วนราชการที่เก่ียวข้องด าเนินการแล้ว ดังนี  

3.1. โครงกำรชลประทำนสุรินทร์  ได้ก าหนดแผนการบริหารจัดการน ้าในอ่างเก็บน ้าหลัก             
ที่ส้าคัญ (ส้าหรับการผลิตน ้าประปา) ปี 2562-2563 ดังนี  

 3.1.1 อัตราการใช้น  าประปา อ่างเก็บน  าขนาดกลางที่ส าคัญ 
 

ที ่ อ่ำงเก็บน้ ำ 
อัตรำกำรใช้น้ ำ (ลบ.ม.ป 

ต่อวัน ต่อเดือน ต่อปี 
1 อ่างเก็บห้วยเสนง 35,000 1,050,000 12,600,000 
2 อ่างเก็บน  าอ าปึล 6,000 180,000 2,160,000 
3 อ่างเก็บน  าห้วยตาเกาว์ 650 19,500 234,000 
4 อ่างเก็บน  าสุวรรณภา 2,100 63,000 756,000 
5 อ่างเก็บน  าท านบ 1,300 39,000 468,000 
6 อ่างเก็บน  าล าพอก 4,000 120,000 1,440,000 
7 อ่างเก็บน  าห้วยแก้ว 4,000 120,000 1,440,000 
8 ฝายเกาะแก้ว 1,500 45,000 540,000 

  

 3.1.2 แผนการบริหารจัดการน  าในอ่างเก็บน  าหลัก (เพ่ือการประปา) จังหวัดสุรินทร์ 
  1) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยเสนง อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์   
 จากการคาดการณ์ปริมาณน  าเมื่อสิ นสุดฤดูฝน สามารถคาดการณ์น  าต้นทุน          
ไดท้ี่ 21.96 ล้าน ลบ.ม.น  าท่า (Inflow) ที่เข้ามาเติม 4.0 ล้าน ลบ.ม. ผันน  าจากอ่างพวง  (อ่างเก็บน  าอ าปึล) 
มาเติม 5.0 ล้าน ลบ.ม. รวมเป็นน  าต้นทุน 30.96 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานสุรินทร์ได้วางแผนบริหาร
จัดการน  าต้นทุนที่มีอย่างจ ากัด ตามล าดับความส าคัญ คือ อุปโภค-บริโภค (การประปาส่วนภูมิภาค         
สาขาสุรินทร์) 12.0 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศน์ 1.0 ล้าน ลบ.ม. การเกษตร 4.0 ล้าน ลบ.ม. อ่ืนๆ             
1.0 ล้าน ลบ .ม.น  าก้นอ่าง 0.82 ล้าน ลบ .ม. และเผื่อการสูญเสียเนื่องจากการระเหยและรั่วึึม                  
7.0 ล้าน ลบ.ม. ึึ่งจะคงเหลือน  าต้นฤดูฝน 5.14 ล้าน ลบ.ม. (คิดถึงสิ นสุดฤดูแล้ง วันที่ 31 สิงหาคม 2563 
รวมระยะเวลา 10 เดือน)  
  2) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ อ่ำงเก็บน้ ำอ ำปึล อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

จากการคาดการณ์ปริมาณน  าเมื่อสิ นสุดฤดูฝนสามารถคาดการณ์น  าต้นทุน       
ได้ที่ 30.67 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานสุรินทร์ได้วางแผนบริหารจัดการน  าต้นทุนที่มีอย่างจ ากัด
ตามล าดับความส าคัญคือ อุปโภค-บริโภค (การประปาภูมิภาค สาขาสุรินทร์) 3.0 ล้าน ลบ.ม. เติมน  าให้      
อ่างเก็บน  าห้วยเสนง 5.0 ล้าน ลบ.ม. การเกษตร 6.0 ล้าน ลบ.ม. อ่ืน  ๆ1.0 ล้าน ลบ.ม. น  าก้นอ่าง 1.43 ล้าน ลบ.ม. 
และเผื่อการสูญเสีย เนื่องจากการระเหยและรั่ วึึม 7.0 ล้าน ลบ .ม . ึึ่ งจะคงเหลือน  าค้าง อ่างฯ               
7.24 ล้าน ลบ.ม. (คิดถึงสิ นสุดฤดูแล้ง วันที่ 31 สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลา 10 เดือน) 

  3) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ อ่ำงเก็บน้ ำล ำพอก อ ำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
 จากการคาดการณ์ปริมาณน  าเมื่อสิ นสุดฤดูฝนสามารถคาดการณ์น  าต้นทุน   

ได้ที่ 14.575 ล้าน ลบ.ม. รวมกับน  าท่าที่จะไหลเข้าอ่างฯ อีก 5.45 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานสุรินทร์
ได้วางแผนบริหารจัดการน  าต้นทุนที่มีอย่างจ ากัดตามล าดับความส าคัญคือ อุปโภค-บริโภค (การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาสุรินทร์) 2.0 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศน์ 1.0 ล้าน ลบ.ม. การเกษตร 2.0 ล้าน ลบ.ม.            
อ่ืนๆ 1.0 ล้าน ลบ.ม. น  าก้นอ่าง 0.65 ล้าน ลบ.ม. และเผื่อการสูญเสียเนื่องจากการระเหยและรั่วึึม             

3. กำรด ำเนินกำรนโยบำย/ข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ผู้บริหำรระดับสูง ผู้บังคับบัญชำ
ของส่วนรำชกำรที่ได้เดินทำงตรวจรำชกำรกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้ง ปี 2562  
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6.75 ล้าน ลบ.ม. ึึ่งจะคงเหลือน  าค้างอ่างฯ 6.63 ล้าน ลบ.ม. (คิดถึงสิ นสุดฤดูแล้งวันที่ 31 สิงหาคม 
2563 รวมระยะเวลา 10 เดือน) 

 4) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ อ่ำงเก็บน้ ำท ำนบ อ ำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
จากการคาดการณ์ปริมาณน  าเมื่อสิ นสุดฤดูฝนสามารถคาดการณ์น  าต้นทุน            

ได้ที่ 5.40 ล้าน ลบ.ม. รวมกับน  าท่าที่จะไหลเข้าอ่างฯ อีก 0.60 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานสุรินทร์           
ได้วางแผนบริหารจัดการน  าต้นทุนที่มีอย่างจ ากัดตามล าดับความส าคัญคือ อุปโภค -บริโภค (การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาสุรินทร์) 0.50 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศน์ 0.50 ล้าน ลบ.ม. การเกษตร 1.50 ล้าน ลบ.ม.              
อ่ืนๆ 0.10 ล้าน ลบ.ม. น  าก้นอ่าง 0.40 ล้าน ลบ.ม. และเผื่อการสูญเสียเนื่องจากการระเหยและรั่วึึม              
1.0 ล้าน ลบ.ม. ึึ่งจะคงเหลือน  าค้างอ่างฯ 2.0 ล้าน ลบ.ม. (คิดถึงสิ นสุดฤดูแล้ง วันที่ 31 สิงหาคม 2563                      
รวมระยะเวลา 10 เดือน) 

5) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ อ่ำงเก็บน้ ำตำเกำว์ อ ำเภอกำบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 
 จากการคาดการณ์ปริมาณน  าเมื่อสิ นสุดฤดูฝนสามารถคาดการณ์น  าต้นทุน           

ได้ที่ 6.50 ล้าน ลบ.ม. รวมกับน  าท่าที่จะไหลเข้าอ่างฯ อีก 2.0 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานสุรินทร์             
ได้วางแผนบริหารจัดการน  าต้นทุนที่มีอย่างจ ากัดตามล าดับความส าคัญคือ อุปโภค-บริโภค(การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาสุรินทร์) 0.20 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศน์ 0.50 ล้าน ลบ.ม. การเกษตร 1.50 ล้าน ลบ.ม.              
อ่ืนๆ 0.10 ล้าน ลบ.ม. น  าก้นอ่าง 0.06 ล้าน ลบ.ม. และเผื่อการสูญเสียเนื่องจากการระเหยและรั่วึ ึม 1.50 ล้าน ลบ.ม. 
ึึ่งจะคงเหลือน  าค้างอ่างฯ 4.64 ล้าน ลบ.ม. (คิดถึงสิ นสุดฤดูแล้ง 31 สิงหาคม 2563  รวมระยะเวลา 10 เดือน) 

6) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ อ่ำงเก็บห้วยแก้ว อ ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
จากการคาดการณ์ปริมาณน  าเมื่อสิ นสุดฤดูฝนสามารถคาดการณ์น  าต้นทุน          

ได้ที่ 4.92 ล้าน ลบ.ม. รวมกับน  าท่าที่จะไหลเข้าอ่างฯ อีก 1.0 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานสุรินทร์           
ได้วางแผนบริหารจัดการน  าต้นทุนที่มีอย่างจ ากัดตามล าดับความส าคัญคือ อุปโภค-บริโภค  (การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาสุรินทร์) 1.50 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศน์ 0.10 ล้าน ลบ.ม. การเกษตร 1.50 ล้าน ลบ.ม.              
อ่ืนๆ 0.10 ล้าน ลบ.ม. น  าก้นอ่าง 0.45 ล้าน ลบ.ม. และเผื่อการสูญเสียเนื่องจากการระเหยและรั่วึึม             
1.50 ล้าน ลบ.ม. ึึ่งจะคงเหลือน  าค้างอ่างฯ 0.77 ล้าน ลบ.ม. (คิดถึงสิ นสุดฤดูแล้งวันที่ 31 สิงหาคม 
2563    รวมระยะเวลา 10 เดือน) 

7) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ฝำยเกำะแก้ว อ ำเภอส ำโรงทำบ จังหวัดสุรินทร์ 
 จากการคาดการณ์ปริมาณน  าเมื่อสิ นสุดฤดูฝนสามารถคาดการณ์น  าต้นทุน      
ได้ที่ 4.92 ล้าน ลบ.ม. รวมกับน  าท่าที่จะไหลเข้าอ่างฯ อีก 1.0 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานสุรินทร์             
ได้วางแผนบริหารจัดการน  าต้นทุนที่มีอย่างจ ากัดตามล าดับความส าคัญคือ อุปโภค-บริโภค (การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาสุรินทร์) 2.0 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศน์ 0.10 ล้าน ลบ.ม. การเกษตร 0.50 ล้าน ลบ.ม.         
อ่ืนๆ 0.10 ล้าน ลบ.ม. น  าก้นอ่าง 0.45 ล้าน ลบ.ม. และเผื่อการสูญเสียเนื่องจากการระเหยและรั่วึึม            
1.50 ล้าน ลบ.ม. ึึ่งจะคงเหลือน  าค้างอ่างฯ 1.27 ล้าน ลบ.ม. (คิดถึงสิ นสุดฤดูแล้งวันที่ 31 สิงหาคม 
2563  รวมระยะเวลา 10 เดือน) 

8) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ อ่ำงเก็บน้ ำสุวรรณำภำ อ ำเภอปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 
จากการคาดการณ์ปริมาณน  าเมื่อสิ นสุดฤดูฝนสามารถคาดการณ์น  าต้นทุน     

ได้ที่ 0.50 ล้าน ลบ.ม. รวมกับการผันน  าจากห้วยตาลวกเข้าอ่างฯ อีก 0.40 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานสุรินทร์
ได้วางแผนบริหารจัดการน  าต้นทุนที่มีอย่างจ ากัดตามล าดับความส าคัญคือ อุปโภค -บริโภค(การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาสุรินทร์) 0.66 ล้าน ลบ.ม. น  าก้นอ่าง 0.02 ล้าน ลบ.ม. และเผื่อการสูญเสียเนื่องจากการ
ระเหยและรั่วึึม 0.20 ล้าน ลบ.ม. ึึ่งจะไม่เหลือน  าค้างอ่างฯ (คิดถึงสิ นสุดฤดูแล้งวันที่31 สิงหาคม 2563                    
รวมระยะเวลา 10 เดือน) ทั งนี อ่างฯสุวรรณาภา ต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพ่ือหาทางน าน  าเข้าอ่างฯ              
ให้ได้ในต้นฤดูฝนปีหน้า 
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3.1.3 แผนงาน/โครงการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 
1) ระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2562) 

โครงการที่อยู่ ระหว่างด าเนินการ (งบปกติของหน่วยงาน) โดยส านัก
เครื่องจักรกล โครงการชลประทานสุรินทร์ ได้แก่ โครงการขุดลอกแหล่งน  าจ านวน 4 แห่ง งบประมาณ 
38.705 ล้านบาท ขณะนี ยังไม้แล้วเสร็จเนื่องจากมีน  าท่วมขัง ได้แก่ 
       (1) อ่างเก็บน  าห้วยเสนง ระยะที่ 1 ปริมาตรขุดลอก ประมาณ 0.25  ล้าน ลบ.ม.
(งบประมาณ 9.9 ล้านบาท)  
      (2) อ่างเก็บน  าอ าปึล ระยะที่ 1 ปริมาตรขุดลอก 0.25 ล้าน ลบ.ม.  
(งบประมาณ 9.855 ล้านบาท)  
       (3) อ่างเก็บน  าห้วยล าพอก ระยะที่ 1 ปริมาตรขุดลอก 0.25 ล้าน ลบ.ม.  
(งบประมาณ 9.95 ล้านบาท)  
      (4) แก้มลิงเกาะแก้วพร้อมอาคารประกอบปริมาตรขุดลอก 0.22 ล้าน ลบ.ม. 
(งบประมาณ 9.0 ล้านบาท) 

2) ระยะสั้น (พ.ศ.2563) โครงการชลประทานสุรินทร์ ได้เสนอแผนระยะเร่งด่วน 
(ยังไม่ได้รับอนุมัติ) จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 158.5 ล้านบาท ดังนี    
         2.1) ขุดลอกอ่างเก็บน  า 3 แห่ง ได้แก่  
             (1) อ่างเก็บน  าห้วยเสนง ระยะที่ 2 วงเงิน 30 ล้านบาท ปริมาตร        
ขุดลอกประมาณ 0.75 ล้าน ลบ.ม.  
             (2) อ่างเก็บน  าอ าปึล ระยะที่ 2 วงเงิน 30 ล้านบาท ปริมาตรขุดลอก
ประมาณ 0.75 ล้าน ลบ.ม. 
             (3) อ่างเก็บน  าห้วยล าพอก ระยะที่ 2 วงเงิน 50 ล้านบาท ปริมาตร          
ขุดลอกประมาณ 1.2 ล้าน ลบ.ม. 
         2.2) ปรับปรุงอ่างเก็บน  าราชมงคลพร้อมอาคารประกอบ เพ่ือเป็นแหล่งน  า
ส ารองของอ่างเก็บน  าห้วยเสนง วงเงิน 8.5 ล้านบาท ปริมาณน  าประมาณ 0.21 ล้าน ลบ.ม. 
        2.3) แก้มลิงเกาะแก้วพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 วงเงิน 40 ล้านบาท 
ปริมาณน  าประมาณ 1 ล้าน ลบ.ม. 

3) ระยะยำว (พ.ศ. 2564-2566) 
3.1) เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน  าอ่างเก็บน  าห้วยเสนง วงเงิน 1,000  ล้านบาท 

โดยด าเนินการขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ิมความจุได้ประมาณ 10.00 ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน  าอ าปึล 
วงเงิน 800 ล้านบาท เพิ่มความจุได้ประมาณ 10.0 ล้าน ลบ.ม. ตั งแต่ปีงบประมาณ 2564 – 2566 
(อยู่ระหว่างด าเนินการด้านวิศวกรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน) 
 3.2) ศึกษาความเป็นไปได้ในการผันน  าจากอ่างเก็บน  าขนาดกลางบริเวณ             
ตามแนวชายแดนมาเติมอ่างเก็บน  าห้วยเสนง (ฝ่ายพิจารณาโครงการ สชป.8 มาพิจารณาแล้วไม่มีความ 
เหมาะสม และได้รายงาน ผส.ชป.8 แล้ว) 

3.2 กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำสุรินทร์  ได้ก าหนดแผนการจัดหาแหล่งน  าดิบส ารอง            
ในการผลิตน  าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ ในปี 2563 ดังนี  

 3.2.1 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ มีพื นที่ให้บริการ 3 แห่ง ได้แก่ 
  1) แม่ข่ายสุรินทร์ อัตราก าลังผลิต 1,600 ลบ.ม./ชม. ผู้ ใช้น  า จ านวน 28,835 ราย 

โดยใช้แหล่งน  าดิบ ได้แก่ อ่างเก็บน  าห้วยเสนง (แหล่งน  าหลัก)  ึึ่งปัจจุบันมีปริมาณน  า 25.762  ล้าน ลบ.ม. 
(117.30 %) สูบน  าดิบผลิตน  าเฉล ี่ยวันละ 35,000 ลบ.ม. และอ่างเก็บน  าอ าปึล ึึ่งปัจจุบันมีปริมาณน  า 
28.125  ล้าน ลบ.ม. (27.675 %) สูบน  าดิบผลิตน  าเฉล ี่ยวันละ 1,200 ลบ.ม. คาดการณ์ว่าปริมาณน  า          
ทั ง 2 อ่างฯ เพียงพอในการผลิตน  าประปาในปี 2563  ส าหรับแม่ข่ายสุรินทร์ (คอโค) ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 



9 
 

อัตราก าลังผลิต 200 ลบ.ม./ชม. เสริมรอบนอกด้านตะวันตก (คาดการณ์ผู้ใช้น  าประมาณ 1,298 ราย)             
และแม่ข่ายสุรินทร์ (อ าปึล) อัตราก าลังผลิต 300 ลบ.ม./ชม. เสริมรอบนอกด้านตะวันออก ผู้ใช้น  า                
จ านวน 1,870 ราย 

  2) หน่วยบริการจอมพระ มีผู้ ใช้น  า จ านวน 1,952 ราย อัตราก าลังผลิต          
100 ลบ.ม./ชม. สูบน  าดิบเฉลี่ยวันละ 1,650 ลบ.ม. น  าจ่ายเฉล ี่ยวันละ 1,500 ลบ.ม. โดยใช้แหล่งน  าดิบ 
ได้แก่ ห้วยระวี (แหล่งน  าหลัก) ความจุ 650,000 ลบ.ม., อ่างเก็บน  าสระหนองคู (ส ารอง) ความจุ 265,000 ลบ.
ม. สูบน  าจากห้วยระวีมากักเก็บไว้ และอ่างเก็บน  าบ้านบึง (ส ารอง) ความจุ 640,000 ลบ.ม. ใช้ร่วมกับประปา
หมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน 

  3) หน่วยบริการล าดวน ผู้ใช้น  า จ านวน 936 รายอัตราก าลังผลิต 50 ลบ.ม./ชม.  
สูบน  าดิบเฉลี่ยวันละ 700 ลบ.ม. น  าจ่ายเฉล ี่ยวันละ 600 ลบ.ม. โดยใช้แหล่งน  าดิบ ได้แก่ ห้วยก าโพก  
(แหล่งน  าหลัก) ความจุ 100,000 ลบ.ม.,อ่างเก็บน  าสระเต่า (ส ารอง) ความจุ 160,000 ลบ.ม.                  
และน  าบาดาล จ านวน 3 บ่อ 5 ลบ.ม./ชม. (ภัยแล้งทุกปี ต้องสูบน  าผันน  าย้อนกลับจากฝายด้านล่างขึ นมาเติม
ที่จุดสูบ) ประสานอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบจ าท าแผนพัฒนาแหล่งน  าส ารอง  

 3.2.2 ก าลังการผลิตที่จะเพ่ิมขึ นในอนาคต 
 1) แม่ข่ายสุรินทร์ (คอโค) เมื่อด าเนินการเสร็จจะเพ่ิมอัตราก าลังผลิต 200 ลบ.ม./ชม. 

แหล่งน  าดิบ ล าน  าชี 
 2) แม่ข่ายสุรินทร์  (ห้วยเสนง) อัตราก าลั งผลิต เดิม 1,600 ลบ.ม./ชม.                 

เพ่ิม 1,200 ลบ.ม./ชม. รวม 2,800 ลบ.ม. 
 3) สถานีผลิตน  าคอโค อัตราก าลังผลิต ครอบคลุมพื นที่ ด้านตะวันตกของเมืองพื นที่

ต าบลคอโค ต าบลตระแสง พื นที่ตะวันตกของเมืองสุรินทร์ จ านวน 1,298 ราย 
 4) สถานีผลิตน  าอ าปึล ครอบคลุมพื นที่ ด้านตะวันออกของเมือง 

พื นที่ ต าบลเทนมีย ์ต าบลนอกเมืองบางส่วน และต าบลสลักได จ านวน 1,870 ราย 
 3.2.3 การติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ประชุมร่วมกับกองพัฒนาแหล่งน  าการประปาส่วนภูมิภาค ผู้จัดท าผังเมืองสุรินทร์ 

โครงการฝายบ้านใหม่ หารือร่วมกับโครงการชลประทานสุรินทร์ ฝ่ายก่อสร้างชลประทานที่ 8 และโครงการส่ง
น  าและบ ารุงรักษามูลกลาง ในการพัฒนาแหล่งน  าส ารองในอนาคต ได้แก่ 

  1) สถานีผลิตน  าคอโค โดยการพัฒนาแหล่งน  าใกล้เคียงและขอสนับสนุนึ่อมฝาย
บ้านตระแสง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อยกระดับน  า ส าหรับสถานีผลิตน  าคอโค 
 2) ขอใช้พื นที่ฝายบ้านใหม่ และพัฒนาแก้มลิง ต าบลตระแสง อ าเภอเมือง              
จังหวัดสุรินทร์ ในช่วงฤดูฝนและน  าหลากสูบเข้ามาผลิตที่โรงกรองห้วยเสนง 4 -5 เดือน เพ่ือไม่ใช้น  า                 
ในห้วยเสนงมากเกินไป 
       3.2.4  แผนบริหารจัดการน  าประปา  แม่ข่าย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์          
ปี 2563 -2564 
 

ที ่ โครงกำร แผนงำน ปีงบประมำณ วัตถุประสงค์ หมำยเหตุ 
1 เพ่ิมก าลังการผลิตขนาด 

1,200 ลบ.ม. 
ที่โรงกรองน  าอ่างเก็บน  า 
ห้วยเสนง 

ระยะสั น ปีงบฯ 
2563- 
2564 

ให้บริการพื นที่เทศบาลเมือง
สุรินทร์,ต าบลสลักได, 
ต าบลแสลงพันธ์, 
ต าบลเทนมีย,์ 
ต าบลท่าสว่าง, 
ต าบลตระแสง, 
ต าบลคอโค, 

อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง  
ประมาณ 90% 
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ต าบลนอกเมือง, 
ต าบลเฉนียง,  
ต าบลแกใหญ่ 

2 เพ่ิมก าลังการผลิต 
ขนาด 200 ลบ.ม. 
ที่โรงกรองน  าคอโค  
(ล าชี) 

ระยะสั น ปีงบฯ 
2563- 
2564 

ให้บริการพื นทีต่ าบลตระแสง, 
ต าบลคอโค และพื นที่ด้าน
ตะวันตกของเมืองสุรินทร์  
คาดการณ์ ผู้ใช้น  า 1,298 

อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง 
ประมาณ 90% 

3 สถานีจ่ายน  าเทพธานี 
ขนาด 1,500 ลบ.ม. 

ระยะสั น ปีงบฯ 
2563-
2564 

ให้บริการพื นท่ีต าบลสลักได,
ต าบลแสลงพันธ์ (บางส่วน) 

อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง 
ประมาณ 90% 

 

3.2.5  แผนบริหารจัดการน  าประปา แม่ข่าย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ ปี 2563 
ที ่ โครงกำร แผนงำน ปีงบประมำณ วัตถุประสงค์ หมำยเหตุ 
1 พัฒนาแหล่งน  าเดิม 

ที ่การประปาส่วนภูมิภาค  
สาขาสุรินทร์ 
ขอใช้ประโยชน์  
(อ่างเก็บน  าอ าปึล) 

ระยะสั น ปีงบฯ 
2563- 
2568 

เพ่ิมปริมาณความจุ
การกักเก็บน  า อ่าง
อ า ปึ ล  ปี ล ะ 
6 0 ,0 0 0  ล บ . ม . 
ต่อเนื่อง 5 ปี   
( ก า ร ป ร ะป า ส่ ว น
ภู มิ ภ า ค  ส า ข า
สุ ริ นทร์ ขอจั ดสร ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ 
ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย
โครงการชลประทาน
สุรินทร์) 

เริ่มด าเนินการ 
ปี 2563 

2 ขอสนับสนุนงบประมาณ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
ฝายยางตระแสง 

ระยะสั น ปีงบฯ 
2563- 
2564 

เพ่ือยกระดับน ้าและ
กั ก เ ก็ บน ้ า ใ นล้ า ชี 
ส้าหรับสถานีผลิตน ้า
คอโค 

กองพัฒนา
แหล่งน ้า การ
ประปาส่วนภุมิ
ภาค ส่วนกลาง 
เสนอขอความ
อนุเคราะห์ต่อ
อธิบดีกรมฯ  
(แผนงานฝ่ายส่ง
น ้าและบ้ารุงรักษา
มูลกลาง) 
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3.2.6 แผนบริหารจัดการน  าประปา  แม่ข่าย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์  
 

ที ่ โครงกำร แผนงำน ปีงบประมำณ วัตถุประสงค์ หมำยเหตุ 
1 แผนงานก่อสร้างสถานีสูบน  า

ดิบฝายบ้านใหม่และพัฒนา
พื นที่แก้มลิง ล าน  าชี 

ระยะกลาง ปีงบฯ 
2565- 
2566 

ลดปริมาณการสูบน  า
ดิบจากอ่างเก็บน  า
ห้วยเสนง โดยใช้น  า
ช่ ว งน  า หลากตาม      
ล าน  าชี  สูบน  า เข้ า
ระบบผลิตที่โรงกรอง
ห้วยเสนงระยะเวลา 
4-5 เดือน 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
เ ต รี ย ม ค ว า ม
พร้อมและเสนอ
แผน ง านตาม
ส า ย ง า น               
โดยกองพัฒนา
แหล่งน  า กปภ.
ส่วนกลาง 

2 แผนงานศึกษาพัฒนาพื นที่    
อ่างน  าตา (ม.ราชมงคลฯ) 

ระยะกลาง ปีงบฯ 
2565- 
2568 

ลดปริมาณการสูบน  า
ดิบจากอ่างเก็บน  า
ห้วยเสนง โดยการ
ผันน  าจากคลองส่ง
น  าเข้ากักเก็บ ช่วงที่
ปล่อยน  าจากอ่างเก็บ
น  าห้วยเสนง สูบน  า
เข้าระบบผลิตที่โรง
ก ร อ ง ห้ ว ย เ ส น ง
ร ะ ย ะ เ ว ล า                  
2-3 เดือน 

อยู่ระหว่าง
ประสานและ
จัดท าข้อมูล
น าเสนอ
แผนงานเดิมที่
ไม่ผ่านความ
เห็นชอบต่อ
คณะผู้บริหาร
ชุดใหม่ เพื่อ
จัดท าแผนงาน
พัฒนาความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน 

3 แผนงานศึกษาและพัฒนา 
อ่างเก็บน  ากุดใหญ่และพื นที่
แก้มลิง (ล าน  าชี) 

ระยะยาว ปีงบฯ 
2568- 
2570 

เ พ่ื อ เ พ่ิมศั กยภาพ
การกักเก็บน  าของล า
น  าชี ช่วงฤดูฝนและ
พัฒนาแหล่งน  าแก้ม
ลิงพื นที่ โดยรอบล า
น  าชี 

การจัดเตรียม
ข้อมูลความ
พร้อมและ
แผนพัฒนาของ
กรมทรัพยากรน  า 

 

3.3 กรมทรัพยำกรน้ ำ ได้รับการอนุมัติโครงการเพิ่มน  าต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน โดยใช้
งบประมาณเหลือจ่าย ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน  า ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ.2562 เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  าในพื นท่ีประสบภัยแล้ง พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง และพื นที่ขาดแคลนน  า
จากสภาวะฝนน้อย ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) จ านวน 111 แห่ง  

 โดยส านักทรัพยากรน  าบาดาล เขต 5 ได้มีแผนงานโครงการเพ่ิมน  าต้นทุนให้กับระบบ
ประปาหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินเหลือจ่าย) ในพื นที่จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 29 แห่ง 
โดยด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเรียบร้อยแล้ว จ านวน 28 บ่อ ยกเลิกด าเนินการเนื่องจากคุณภาพน  าเค็ม  
จ านวน 1 บ่อ ดังนี  
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ล ำดับ 
ที ่

สถำนที่ขุดเจำะบ่อบำดำล (บ่อ/แห่ง) หมำยเหตุ 

1 วัดปราสาทศิลาราม หมู่ที่ 4 ต าบลเฉนียง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการแล้ว 
2 วัดหนองบัว หมู่ที่ 4 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการแล้ว 
3 บ้านพักโรงพยาบาล (บ่อท่ี 1) ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการแล้ว 
4 บ้านพักโรงพยาบาล (บ่อท่ี 2) ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการแล้ว 
5 ชุมชนเคหะ-เอื ออาทร (บ่อท่ี 1) หมู่ที่ 7 ต าบลสลักได อ าเภอเมือง  

จังหวัดสุรินทร์ 
ด าเนินการแล้ว 

6 ชุมชนเคหะ-เอื ออาทร (บ่อท่ี 2) หมู่ที่ 7 ต าบลสลักได อ าเภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร์ 

ด าเนินการแล้ว 

7 วัดจุมพลสุทธาวาส ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการแล้ว 
8 วัดใหม่ศรีมากทอง หมู่ที่ 2 ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการแล้ว 
9 บ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการแล้ว 

10 วัดเทพสุรินทร์ หมู่ 10 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการแล้ว 
11 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ (บ่อที่ 1) ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการแล้ว 
12 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ (บ่อที่ 2) ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ์ ด าเนินการแล้ว 
13 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ (บ่อที่ 3) ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด

สุรินทร์ 
ด าเนินการแล้ว 

14 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ต าบลเฉนียง  
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ด าเนินการแล้ว 

15 เรือนจ ากลางสรินทร์ หมู่ที่ 3 ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 

ด าเนินการแล้ว 

16 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ หมู่ที่ 20 ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

ด าเนินการแล้ว 

17 ส านักงานจังหวัดสุรินทร์ (ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์) ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ด าเนินการแล้ว 

18 เทศบาลต าบลเมืองที หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองที อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการแล้ว 
19 อบต.นอกเมือง หมู่ที่ 15 ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด

สุรินทร์ 
ด าเนินการแล้ว 

20 อบต.ท่าสว่าง หมู่ที่ 5 ต าบลท่าสว่าง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการแล้ว 
21 อบต.เทนมีย์ หมู่ที่ 2 ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการแล้ว 
22 อบต.ตระแสง หมู่ที่ 6 ต าบลตระแสง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการแล้ว 
23 อบต.ตาอ็อง หมู่ที่ 1 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการแล้ว 
24 อบต.นาบัว ต าบลนาบัว อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการแล้ว 
25 อบต.เมืองที หมู่ที่ 11 ต าบลเมืองที อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการแล้ว 
26 อบต.คอโค หมู่ที่ 9 ต าบลคอโค อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการแล้ว 
27 อบต.นาดี หมู่ที่ 12 ต าบลนาดี อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยกเลิกคณุภาพน  าเค็ม 
28 บ้านปรือรุง หมู่ที่ 10 ต าบลเชื อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการแล้ว 
29 บ้านหนองคันชั่ง หมู่ที่ 8 ต าบลพระแก้ว อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการแล้ว 
 รวม 29 แห่ง   
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3.4 ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ 
   1) การปรับปรุงเพ่ิมระดับประตูฝายห้วยระกา บ้านโคกเวง ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร์ โดยส านักงานทรัพยากรน  าภาค 5 นครราชสีมา ได้ส่งมอบฝายน  าล้นอ่างเก็บน  าห้วยระกา             
ให้เทศบาลต าบลโคกตะเคียนเป็นผู้ก ากับดูแล และเสนอจะท าแผ่นเหล็ก (ประตูน  า) เสริมประตูน  าเดิม              
เพ่ิมสูงขึ นประมาณ 0.50 เมตร เนื่องจากหากเพ่ิมความสูงมากกว่านี จะกระทบต่อพื นที่การเกษตรของราษฎร
โดยรอบๆบริเวณึึ่งมีการปลูกยางพารา ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ฯลฯ ทั งนี  เทศบาลต าบลโคกตะเคียน                
แจ้งว่าจะด าเนินการเพิ่มระดับบานประตูน  า โดยใช้งบประมาณของเทศบาลฯ 
   2) เสนอโครงการเจาะน  าบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภคแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ านวน 155 
โครงการ วงเงินงบประมาณ 43,400,000 บาท ผ่านคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสุรินทร์แบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ขณะนี อยู่ระหว่าง
ด าเนินตามโครงการฯ 
  3.5 โรงพยำบำลสุรินทร์ 
  ได้จัดท าแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี 2563 ดังนี  
 1) ระยะสั น โรงพยาบาลสุรินทร์ยังคงมาตรการประหยัดน  าในทุกหน่วยบริการและติดตาม
เฝ้าระวังโรคภัยจากภาวะภัยแล้งจากการขาดแคลนน  า โดยใช้น  าส ารองจากถังส ารองในอาคารและถังสูง ถังล่าง 
และหอสูง  
  2) ระยะกลาง ใช้น  าบาดาลร่วม กรณีปริมาณน  าส ารองไม่เพียงพอ 
  3) ระยะยาว ก่อสร้างส ารองน  าใต้ดิน บริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุ เพ่ือใช้ส ารองน  าส าหรับ
อาคารผ่าตัด อาคารไตเทียม อาคารอุบัติเหตุ 
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 ตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ            
ในพื นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ และได้เห็นชอบในหลักการเชิงนโยบายในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจ าเป็นเร่งด่วนของประชาชนในพื นที่ ส าหรับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ ึึ่งเป็น
จังหวัดขนาดใหญ่ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจ านวนมาก ให้จังหวัดละ 500 ล้านบาท และส าหรับ               
74 จังหวัด จังหวัดละ 200 ล้านบาท รวมทั งสิ น 15,800 ล้านบาท จากนั นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคาร
ที่ 20 สิงหาคม 2562  มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักรับไปบูรณาการร่วมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมมาตรการ 
แผนงาน/โครงการต่างๆ ที่มีความพร้อมและสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว   
 ผลกำรด ำเนินกำร 

4.1 จังหวัดสุรินทร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและบรรเทา
คว าม เดื อดร้ อนของประชาชนใน พื นที่ อั น เนื่ อ งมาจากปัญหาภั ยแล้ ง และ อุทกภั ย ในจั งหวั ด                       
จ านวน 509 โครงการ งบประมาณ 492,734,900 บาท หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
20 หน่วยงาน (เอกสำรแนบท้ำย 3) สรุปไดด้ังนี  

 

ล ำดับ 
ที ่

หน่วยงำน 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

หมำยเหตุ 
 

1 สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ 151 23,405,000  
2 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุรินทร์ 155 43,400,000  
3 สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ 2 4,196,400  
4 โครงการชลประทานสุรินทร์ 4 216,549,800  
5 อ าเภอล าดวน 2 910,700  
6 อ าเภอส าโรงทาบ 11 13,921,600  
7 อ าเภอสนม 5 2,479,000  
8 อ าเภอโนนารายณ์ 8 3,923,900  
9 อ าเภอพนมดงรัก 8 3,931,800  

10 อ าเภอเขวาสินทรินทร์ 11 3,901,100  
11 อ าเภอเมืองสุรินทร์ 13 71,782,900  
12 อ าเภอศีขรภูมิ 10 20,909,300  
13 อ าเภอท่าตูม 20 10,637,700  
14 อ าเภอกาบเชิง 11 5,361,100  
15 อ าเภอสังขะ 16 10,952,500  
16 อ าเภอปราสาท 27 18,817,500  
17 อ าเภอรัตนบุรี 27 14,234,600  
18 อ าเภอชุมพลบุรี 12 13,040,200  
19 อ าเภอบัวเชด 15 7,404,200  
20 อ าเภอศรีณรงค์ 1 2,975,700  

 รวม 20 หน่วยงาน 509 492,734,900  
 
 

4. กำรด ำเนินกำรงำนโครงกำรแก้ไขปัญหำและบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่ 
    อันเนื่องมำจำกปัญหำภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด 
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โดยแยกเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี  
1) โครงการที่วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จ านวน 17 หน่วยงาน จ านวน 474 โครงการ 

งบประมาณ 145,583,900 บาท  (เอกสำรแนบท้ำย 4) 
2) โครงการที่วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,00,000 บาท จ านวน 10 หน่วยงาน  

จ านวน 24 โครงการ งบประมาณ 67,807,200 บาท   (เอกสำรแนบท้ำย 5) 
3) โครงการที่วงเงินเกิน 5,000,000 บาท จ านวน 2 หน่วยงาน  จ านวน 11 โครงการ 

งบประมาณ 279,343,800 บาท  (เอกสำรแนบท้ำย 6) 
3.2 สรุปความก้าวหน้าโครงการที่กองจัดท างบประมาณเขตพื นที่ (CBO) อนุมัติตามแบบรายงาน              

ที่ก าหนดที่ส่งให้กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดสุรินทร์ได้จัดท าข้อมูลตามแบบรายงานที่ก าหนดและได้
รายงาน                   ให้กระทรวงมหาดไทย โดยมีรายละเอียด  ดังนี  

 3.2.1 โครงการที่ได้รับผู้รับจ้างแล้ว จ านวน 493 โครงการ งบประมาณ 236,478,000 บาท 
      1) โครงการขุดลอก จ านวน 187 โครงการ จ านวน 17 หน่วยงาน 
งบประมาณ 169,673,000 บาท ดังนี  
 

ล าดับ 
ที ่

หน่วยงาน 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมำณ 
(บำท) 

หมายเหตุ 

1 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จังหวัดสุรินทร์ 

2 4,196,400 เอกสำรแนบท้ำย 7 

2 อ าเภอเมืองสุรินทร์ 11 51,485,000  
3 อ าเภอปราสาท  26 18,358,100  
4 อ าเภอศีขรภูมิ 8 17,465,000  
5 อ าเภอรัตนบุรี 26 12,316,600  
6 อ าเภอสังขะ 15 7,424,500  
7 อ าเภอท่าตูม 19 10,158,900  
8 อ าเภอส าโรงทาบ 11 13,821,600  
9 อ าเภอชุมพลบุรี 8 3,618,500  

10 อ าเภอสนม 5 2,479,000  
11 อ าเภอกาบเชิง 11 5,361,100  
12 อ าเภอบัวเชด 15 7,373,000  
13 อ าเภอล าดวน 2 902,000  
14 อ าเภอศรีณรงค์ 1 2,975,700  
15 อ าเภอเขาวาสินรินทร์ 11 3,890,000  
16 อ าเภอโนนนารายณ์ 8 3,923,900  
17 อ าเภอพนมดงรัก 8 3,923,700  

  187 169,673,000  
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 (2.1.1) โครงการเจาะบ่อบาดาล จ านวน 306 โครงการ จ านวน 2 หน่วยงาน 
งบประมาณ 66,805,000 บาท ดังนี  

  

3.3 เงินเหลือจ่ายจากการจัดึื อจัดจ้าง เป็นเงิน 2,429,200 บาท   
3.4 โครงการที่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จ านวน 16 โครงการ วงเงินงบประมาณ 253,827,700 บาท 

หน่วยด าเนินการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณได้ขอกันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี  แต่ไม่ได้การรับอนุมัติ         
จากกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ท าให้งบประมาณพับไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยด าเนินโครงการ 
ได้ยื่นขออุทธรณ์แล้ว โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานสุรินทร์                    
จ านวน 4 โครงการ ได้ด าเนินการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 คาดว่าจะได้
ผู้รับจ้างในเดือนธันวาคม 2562 โดยระบุในประกาศว่าจะลงนามในสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติการ
อุทธรณ์การกันเงินเหลื่อมปี 2562 และจะด าเนินการขุดลอกได้เมื่อปริมาณน  าในอ่างเก็บน  าลดลงถึงระดับ          
ที่จะด าเนินการขุดลอกได้ึึ่งคาดว่าประมาณเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 มีจ านวน 3 โครงการ ดังนี  

      1) ขุดลอกอ่างเก็บน  าห้วยเสนง  งบประมาณ 94,229,500. บาท 
      2) ขุดลอกอ่างเก็บน  าปึล   งบประมาณ 49,169,100. บาท  
      3) ขุดลอกอ่างเก็บอ่างน  าตา   งบประมาณ 14,566,700. บาท 
      ส าหรับโครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน  าจากบ่อหิน - ระบบประปาจังหวัด

สุรินทร์               วงเงินงบประมาณ 58,584,500. บาท ขณะนี โครงการชลประทานสุรินทร์ ได้ประสาน
กรมชลประทานก าหนดรูปแบบรายการในการก่อสร้างและรายละเอียดของโครงการให้เมื่อได้รายละเอียด
โครงการแล้ว              จะได้ด าเนินการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โดยได้ระบุในประกาศว่ าจะลง
นามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติการอุทธรณ์การกันเหลื่อมปี 2562 

สรุปโครงการทีไ่ม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จ านวน 8 หน่วยงาน จ านวน 16 โครงการ  
วงเงินงบประมาณ 253,827,700 บาท ได้แก่ 

รายละเอียดโครงการดังต่อไปนี  
 

ล ำดับ 
ที ่

หน่วยงำน 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

 รำยละเอียด
โครงกำร 

1 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ 151 23,405,000 เอกสำรแนบท้ำย 8 
2 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดสุรินทร์ 
155 43,400,000 เอกสำรแนบท้ำย 9 

 รวมทั งสิ น 2 หน่วยงาย 306 66,805,000  

ล ำดับ 
ที ่

หน่วยงำน 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

1 โครงการชลประทานสุรินทร์ 4 216,549,800  
2 อ าเภอเมืองสุรินทร์ 2 18,055,000  
3 อ าเภอศีขรภูมิ 2 3,444,300  
4 อ าเภอท่าตูม 1 478,800  
5 อ าเภอปราสาท 1 459,000  
6 อ าเภอชุมพลบุรี 4 9,403,900  
7 สังขะ 1 3,528,000  
8 รัตนบุรี 1 1,908,900  
 รวม 16 253,827,700  
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เ พ่ือเป็นการป้องกันมิ ให้ เกิดปัญหาภัยแล้ง เช่นเดียวกับปี  2562 นายไกรสร กองฉลาด             

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแล้ว ดังนี  
5.1 กำรเตรียมกำร   

1) แจ้งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน  าในแหล่งน  าเพ่ือเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ตามแนวคิด
ของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง โดยการผันน  าในช่วงฤดูฝนไปกักเก็บไว้ในแก้มลิง 
และให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  าเพ่ือการอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรก และเพ่ิมปริมาณ
น  าในแหล่งกักเก็บน  าส าคัญท่ีประชาชนได้ใช้ประโยชน์ เช่น การสูบน  าจากแหล่งน  าหนึ่งไปยังอีกแหล่งน  าหนึ่งที่
จะสามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่า และตรงตามความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะแหล่งน  าเพ่ือการผลิต
น  าประปา พร้อมทั งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสนับสนุนเครื่องสูบน  าในกรณีท่ีได้รับการร้องขอ  

2) ได้จัดประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 แล้วเมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยที่ประชุมมีมติประเด็นส าคัญ/
ข้อสั่งการของประธานฯ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี  

 
ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ/มติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

1 ด ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี และผู้บริหำร
ระดับกระทรวง ทบวง กรม  
- มอบหมายให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สุรินทร์ ท าหน้าที่สรุปในภาพรวมเพ่ือรายงานท่านนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือทราบผลการปฏิบัติของหน่วยงานแต่ละ
หน่วยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อมูลของจังหวัดสุรินทร์ เป็นข้อมูล
เดียวกัน 
- มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการด าเนินการ 
ตามข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะต่างๆ ความคืบหน้า ส่งให้ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์  
 

โครงการชลประทานสุรินทร์ / 
ก า ร ป ร ะ ป า ส่ ว น ภู มิ ภ า ค                 
ส า ข า สุ ริ น ท ร์ / ส า นั ก ง า น
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อมจังหวัดสุ รินทร์ /
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จั งหวั ดสุ ริ นทร์ / ส านั ก ง าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จั งหวั ดสุ ริ นทร์ / ส านั ก ง าน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

2 กำรเตรียมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้ง ปี 2563 
 2.1 ติดตาม เฝ้าระวัง และตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์น  า    
ในแหล่งน  าของต าบล หมู่บ้านในพื นที่ทั งหมด 
- มอบหมายให้อ าเภอตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์น  า แหล่งน  า
ของต าบล หมู่บ้านในพื นที่ทั งหมด แต่ละแห่งมีปริมาณน  า     
เต็มความจุแล้วหรือไม่ หากมีปริมาณน  ายังไม่เต็มความจุให้หาวิธี
เ พ่ิมปริมาณน  าในแหล่งกักเก็บน  าส าคัญที่ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ เช่น การสูบน  าจากแหล่งน  าหนึ่ง ไปยังอีกแหล่งน  า
หนึ่งที่จะสามารถใช้ประโยชนได้มากกว่า และตรงตามความ
ต้องการของประชาชน โดยเฉพาะแหล่งน  าเ พ่ือการผลิต
น  าประปา หรือการวางแผนการระบายน  าจากพื นที่ที่เกษตรกร 

อ า เ ภ อทุ ก อ า เ ภ อ / อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. สรุปกำรเตรียมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้ง ปี 2563 
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ปล่อยออกจากนาไปเก็บไว้ในแหล่งน  าเพ่ือการเกษตรของต าบล 
หมู่บ้ าน ทั งนี  ให้จัดท าข้อมู ลต าบล หมู่บ้าน ที่มีแหล่ งน  า        
และรายงานผลการปฏิบัติให้จังหวัดทราบทุกวันจันทร์ 
- ให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี สูบน  าจากแม่น  ามูล     
ต ามร ะบบท่ อที่ ไ ด้ ว า ง ไ ว้  ไ ป เ ติ ม อ่ า ง เ ก็ บน  า หนองก า                  
ให้เต็มความจุ 

 
 
 
-การประปาส่วนภูมิภาค  
สาขารัตนบุรี 

  2.2 โครงการ 1 ต าบล 1 ฝาย 
- มอบหมายให้อ าเภอส ารวจตรวจสอบข้อมูลล าห้วย คลอง ในพื นที่ 
แล้วก าหนดจุดที่เหมาะสมที่สามารถกักเก็บน  าไว้ใช้ประโยชน์
ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 ได้ แล้วให้อ าเภอร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ท าฝาย
เพ่ือกักเก็บน  า โดยให้ด าเนินการอย่างน้อย 1 ต าบล 1 ฝาย 

อ า เ ภ อ ทุ ก อ า เ ภ อ /อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.3 การส ารวจ/ึ่อมแึมปรับปรุงภาชนะกักเก็บน  า 
- มอบหมายให้อ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์
ให้ทุกครัวเรือนท าความสะอาดภาชนะเก็บน  า เช่น โอ่งน  า ถังน  ากลาง
ประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน และท าการกักเก็บน  าไว้ในภาวะขาดแคลนน  า 
กรณีถังน  ากลางหมู่บ้าน/ชุมชน ช ารุดไม่สามารถกักเก็บน  าไว้
ใช้ได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการึ่อมแึม 
ปรับปรุงภาชนะเก็บน  า รวมทั งรณรงค์การใช้น  าอย่างประหยัด 
และมีคุณค่าสูงสุด 

อ า เ ภ อทุ ก อ า เ ภ อ / อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.4 แนวทางการประหยัดพลังงาน (มาตรการประหยัดน  า)                
ในส่วนราชการ 
- มอบหมายให้ส านักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์  ร่วมกับ
ส านักงานจังหวัดสุรินทร์ จัดท าตัวชี วัดการประหยัดน  าของทุก
ภาคส่วนราชการ ด าเนินการให้มีมาตรการแนวทางการประหยัด
น  าในหน่วยงานราชการ (มาตรการประหยัดน  า) ในพื นที่จังหวัด
สุรินทร์ ให้เป็นตัวชี วัด ของส านักงาน ต้องมีผลการประหยัดการ
ใช้น  า โดยอ้างอิงกับบิลค่าใช้น  าของการประปาส่วนภูมิภาค สาขา
สุรินทร์ มาเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบรายเดือน รายไตรมาส และ
รายปี 

ส านั ก ง านพลั ง ง านจั งหวั ด
สุ ริ นท ร์ / ส านั ก ง านจั งหวั ด
สุรินทร์/ส่วนราชการทุกส่วน 
ถือปฏิบัติ 

 2.5 การปลูกข้าวนาปรัง 
- มอบหมายให้ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับโครงการ
ชลประทานสุรินทร์ พิจารณาก าหนดพื นที่ห้ามปลูกข้าวนาปรัง 
โดยส่ ง เสริม ให้ป รับ เปลี่ ยนไปปลูก พืชที่ ใช้น  าน้ อยแทน          
หากเกษตรกรรายใดฝ่ าฝืนปลูกข้าวนาปรั ง  กรณี ได้ รั บ          
ความเสียหายจะไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา 

โครงการชลประทานสุรินทร์/
เกษตรจังหวัดสุรินทร์ 

 2.6 ค านวณตะกอนที่ทับถมในแหล่งน  าต่างๆ  
- มอบหมายให้โครงการชลประทานสุรินทร์ ท าการค านวณ
ตะกอนที่ทับถมในแหล่งน  าต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานสุรินทร์ทั งหมดว่าแต่ละแหล่งมีตะกอนทับถม
อยู่จ านวนเท่าใด และเมื่อหักปริมาณจากน  าในปัจจุบัน คงเหลือ

โครงการชลประทานสุรินทร์/
อ า เ ภ อทุ ก อ า เ ภ อ / อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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สุทธิในแต่ละแห่งจ านวนเท่าใด ทั งนี  เพ่ือให้ทราบปริมาณน  า
ต้นทุนอย่างแท้จริง ึึ่งจะท าให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจน
ว่า ปริมาณน  าเพียงพอในการอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง ปี 2563 
หรือไม่ รวมทั งให้โครงการชลประทานสุรินทร์ มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ร่วมกับอ าเภอ ท าการค านวณตะกอนที่ทับถมในแหล่ง
น  าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.ด้วย 

 2.7 การจัดหาท่อน  าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
- มอบหมายให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สุรินทร์ หาแนวทาง ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องวิธีการจัดึื อจัดหา
ท่อน  า PVC ขนาดกว้าง 6 นิ ว ความยาวรวมแห่งละ 1 ก.ม. ส ารองไว้
ส าหรับน ามาใช้ในการสูบน  าเพ่ือผันน  าไปเก็บไว้ในแหล่งน  าส าหรับ
ผลิตประปาของต าบล หมู่บ้าน  เพ่ือเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งได้หรือไม่ หากสามารถด าเนินการได้ ให้แจ้ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น´ด าเนินการ ส าหรับองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น ที่ประสบภัยแล้งอยู่เป็นประจ า หากมีศักยภาพ
เพียงพอให้ด าเนินการจัดึื อเครื่องสูบน  าไว้ด้วย 

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ 

 2.8 การด าเนินการเร่งด่วนกรณีผันน  ามาเติมในอ่างเก็บน  า
สุวรรณาภา 
- มอบหมายให้อ าเภอปราสาท 
  1) ประสานเทศบาลต าบลกังแอน จัดหาท่อ PVC ขนาดกว้าง 
6 นิ ว ความยาว 3 ก.ม. เพ่ือเร่งผันน  าจากห้วยตาลวก ต าบลกังแอน 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มาเติมในอ่างเก็บน  าสุวรรณาภา 
ก่อนที่น  าในล าห้วยตาลวกจะแห้งขอด 
 2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการขุดลอกอ่างเก็บน  า
สุวรรณาภา เพื่อเพ่ิมพื นที่กักเก็บน  าในอ่างให้เพ่ิมจากปัจจุบัน  
- ประสานเทศบาลต าบลกังแอน จัดท าโครงการขุดลอกอ่างเก็บน  า
สุวรรณาภา ผ่านนายอ าเภอเพ่ือขออนุญาตจากโครงการ
ชลประทานสุรินทร์  ทั งนี  ในการด าเนินการเทศบาลต าบล       
กังแอน จะสนับสนุนน  ามันเชื อเพลิงเบี ยเลี ยง ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยทหาร และเอกชนที่น ารถมาปฏิบัติงาน จนกว่า    
จะเสร็จสิ นโครงการขุดลอก 
- ประสานโครงการชลประทานสุรินทร์ ในการขออนุญาต        
ให้ด าเนินการ 
- ประสานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ โครงการชลประทานสุรินทร์ และภาคเอกชน 
ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรในการขุดลอกอ่างเก็บน  า
สุวรรณาภา โดยมูลดินที่ได้จากการขุดลอกขึ นมาให้ท าคันรอบ
อ่างเก็บน  าสุวรรณาภา  
- ประสานผู้มีจิตศรัทธา ในพื นที่อ าเภอปราสาท สนับสนุนอาหาร
และเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

โครงการชลประทานสุรินทร์/
อ าเภอปราสาท/หน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่ 54/
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์/เทศบาลต าบลกังแอน 

 2.9 ปรับปรุงเ พ่ิมระดับประตูฝายห้วยระกา บ้านโคกเวง        ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
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ต าบลโคกตะเตียน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์   
- มอบหมายให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุรินทร์ ประสานส านักงานทรพัยากรน  าภาค 5  ปรับปรุง
เพ่ิมระดับประตูฝาย บ้านโคกเวง ต าบลตะเคียน อ าเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร์ ให้สูงขึ น อีก 1.00 เมตร เพ่ือให้สามารถกักเก็บ
น  าได้เพ่ิมขึ น แก้ไขการขาดแคลนน  าในช่วงฤดูแล้ง 
- ในช่วงนี ให้อ าเภอกาบเชิง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื นที่ ด าเนินการจัดท าเแผ่นเหล็กเสริมบริเวณประตูน  า เป็น
การชั่วคราว ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือให้สามารถ  กักเก็บน  าได้
ก่อนที่น  าจะไหลลงด้านล่างหมด  
 

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์/
อ าเภอกาบเชิง/เทศบาลต าบล
โคกตะเคียน 

 
 5.2 สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

5.2.1 สรุปรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  าประปาหมู่บ้าน  
   1) สถานการณ์แหล่งเก็บกักน  าในพื นที่ทั ง 17 อ าเภอ มีแหล่งผลิตน  าประปา            
รวมทั งสิ น 782 แห่ง  มีปริมาณน  าเพียงพอ 616 แห่ง ปริมาณน  าไม่เพียงพอ 161 แห่ง ด าเนินการแก้ไขแล้ว
(สูบน  า/ผันน  า) 53 แห่ง ยังไม่ด าเนินการ 108 แห่ง 
   2) สภาพการกักเก็บน  าแหล่งผลิตน  าประปา ทั ง 782 แห่ง มีปริมาณความจุ               
ที่สามารถกักเก็บได้ 13,042,151 ลบ.ม. ปริมาณน  าที่ได้จากสูบน  า/ผันน  าแล้ว ดังนี  
    - ปริมาณน  าก่อนเติม    6,363,205   ลบ.ม. 
    - ปริมาณน  าที่เติม (สูบน  า/ผันน  า)   4,260,421   ลบ.ม. 
    - ปริมาณน  าหลังเติม (สูบน  า/ผันน  า) 10,695,030 ลบ.ม. 
 เอกสำรแนบท้ำย 10 
  5.2.2 การเติมน  าลงในอ่างเก็บน  าสุวรรณาภา ต าบลกังแอน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
ึึ่งเป็นแหล่งน  าดิบผลิตน  าประปามีปริมาณน  าเก็บกัก (ความจุ) 1.573 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน  าในอ่างฯปัจจุบัน 
0.526 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 33.43 ของความจุอ่างฯ ึึ่งมีปริมาณน  าน้อยอาจจะ ไม่เพียงพอในการ
ผลิตน  าประปา 

   1) สาเหตุเกิดปัญหาขาดแคลนน  า เนื่องจากมีการสร้างฝายคอนกรีตปิดขวางทาง
น  าท าให้น  าไม่สามารถไหลเข้าเติมอ่างฯได้ หากไม่ล้นฝาย และมีการถมท่ีปิดขวางทางน  า ึึ่งปกติตามพฤติกรรม
ของน  า จะต้องไหลบ่าผ่านทุ่งนา และลอดท่อลอดถนนสาย 24 เพ่ือเข้าไปเก็บกักในอ่างฯสุวรรณาภา ท าให้น  า
ไม่สามารถไปตามเส้นทางน  าเดิมได้ 
  2) การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 

     2.1) โครงการชลประทานสุรินทร์ ได้แก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน โดยการผัน
น  าจากอ่างตาลวก ึึ่งมีปริมาณน  าต้นทุนประมาณ 560,000 ลบ.ม. และยังมีน  าไหลเข้าอ่างตลอดเวลา               
โดยจะใช้วิธีกาลักน  าจากอ่างตาลวก ให้ไหลลงมาตามล าน  า แล้วจึงใช้เครื่องสูบน  าขนาด 400 ลบ.ม./ชม.                   
สูบจากล าตาลวก บริเวณริมถนนสาย 24 ต้องสูบน  าทอยมาเป็นระยะ ห่างกันจุดละ 1.0 กม จ านวน 3 ช่วง 
ผ่านท่อ PVC ขนาด ศก 6 นิ ว ยาว 2,400 เมตร จากนั นจึงปล่อยลงทางน  าเดิม ระยะทางประมาณ 1,300 เมตร 
จึ ง จ ะ เ ข้ า สู่ อ่ า ง เ ก็ บ น  า สุ ว ร ร ณ า ภ า  ค า ด ว่ า จ ะ ต้ อ ง ใ ช้ เ ว ล า สู บ น  า ป ร ะ ม า ณ  1  เ ดื อ น                                       
เพ่ือเติมน  าปริมาณ 240,000 ลบ.ม. และ เร่งส ารวจหาแนวทางเพ่ือน าน  าจากพื นที่รับน  าเข้ามาเติมอ่างฯ     
และวางโครงการผันน  าจากล าตาลวกในช่วงฤดูฝนมาเก็บไว้ในอ่างฯ ในปีหน้าอย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่ง 
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  2.2) ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ได้ประสาน
ขอรับการสนับสนุนรถสูบส่งน  าระยะไกลจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ึ ึ่งเข้า
มาด าเนินการสูบน  า  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 สนับสนุนเจ้าหน้าที่ 3 คน ชุดรถสูบส่งน  าระยะไกล 1 ชุด         
สูบน  า/ผันน  าจากห้วยตาลวก หมู่ที่ 13 ต าบลกังแอน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไปกักเก็บไว้ใน              
อ่างสุวรรณาภา ต าบลกังแอน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือใช้เป็นน  าดิบในการผลิตน  าประปา             
ของเทศบาลต าบลกังแอน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ส าหรับผลการด าเนินการสูบน  าตั งแต่ วันที่ 16 - 
28 ตุลาคม 2562 ได้ปริมาณน  าที่สูบได้ปัจจุบัน 64,638 ลบ.ม. ผู้ได้ประโยชน์ ผู้ใช้น  าในเขตเทศบาล                
ต าบลกังแอน 2,625 ราย (จ านวนมิเตอร์) ได้แก่ หมู่ 1,2,3,5,7,8,16,17 ต าบลกังแอน อ าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ ขณะนี อยูร่ะหว่างด าเนินการ 
 5.2.3 โครงกำร “1 ต ำบล 1 ฝำยชะลอน้ ำ” โดยมอบหมายให้อ าเภอส ารวจตรวจสอบ
ข้อมูลล าห้วย คลอง  ในพื นที่แล้วก าหนดจุดที่เหมาะสมที่สามารถกักเก็บน  าไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง                 
ปี 2563 และร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ท าฝายเพ่ือกักเก็บน  า 
โดยให้ด าเนินการอย่างน้อย 1 ต าบล 1 ฝาย  

- สรุปผลการด าเนินการในพื นที่จังหวัดสุรินทร์ทั ง 17 อ าเภอ 158  ต าบล  2,122  หมู่บ้าน 
คือ มีอ าเภอที่ด าเนินการแล้ว 17 อ ำเภอ 39 ต ำบล  คงเหลือต าบลที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  119 ต ำบล 
เอกสำรแนบท้ำย 11 
  5.2.4 กำรด ำเนินกำรข้อสั่งกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  1) ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ได้ด ำเนินกำรด าเนินการประชุมชี แจงเกษตร
อ าเภอทุกอ าเภอ ให้ก าหนดพื นที่ห้ามปลูกข้าวนาปรัง ปี 2563 และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้
น  าน้อยแทน หรือปลูกพืชตัวอ่ืนทดแทนในช่วงฤดูแล้ง เช่นการปลูกข้าวโพด ก็จะเป็นผลดี เนื่องจากใช้น  าน้อย 
หากเกษตรกรรายใดฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการชดเชยช่วยเหลือเยียวยา 

  2) ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดสุรินทร์ 
   ได้ก าหนดแนวทางการประหยัดน  าในภาครัฐของจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 2563 

เพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติได้ง่ายในการประหยัดน  าภายในหน่วยงานภาครัฐ ึึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤติ
การขาดแคลนน  า รวมถึงสร้างความเสมอภาคระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการลดปริมาณการใช้น  าเป็นการ
ปลูกฝังค่านิยมร่วมกันในการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้น  า              
อย่างไม่เหมาะสมได้อีกด้วย และได้ก าหนดให้มีตัวชี วัด(Key Performance Index : KPI) “ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินมาตรการประหยัดน  า” เป็นหนึ่งในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป โดยให้
หน่วยงานภาครัฐด าเนินมาตรการประหยัดน  า เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤติการขาดแคลนน  ารวมถึงสร้าง           
ความเสมอภาคระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการลดปริมาณการใช้น  าลง ดังนี  
 แนวทำงปฏิบัติเพื่อกำรประหยัดน้ ำ ระยะสั้น 
    1. ส ารวจตรวจสอบการรั่วไหลของน  าอย่างง่าย เพ่ือลดการสูญเสียน  าอย่างเปล่าประโยชน์ 
                  1.1 ตรวจสอบท่อน  ารั่วภายในหน่วยงาน ด้วยการปิดก๊อกน  าทุตัวภายใน
หน่วยงาน หลังจากท่ีทุกคนกลับบ้านแล้ว(หรือเวลาที่แน่ใจว่าไม่มีผู้ใช้น  าระยะหนึ่ง) จดเลขมาตรวัดน  าไว้ หาก
เลขมาตรวัดน  าเคลื่อนที่โดยที่ยังไม่มีใครเปิดน  าใช้ ให้เรียกช่างมาตรวจึ่อมทันที 
 1.2 ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่วึึมหรือไม่ โดยให้ลองหยดสีผสมอาหารลงในถัง
พักน  า แล้วสังเกตดูคอห่าน หากมีน  าสีลงมาโดยไม่ได้กดชักโครก ให้รีบจัดการึ่อมแึม 
 2. รณรงค์สร้างจิตส านึกในการประหยัดน  า เช่น 
 1.1 ไม่เปิดน  าไหลตลอดเวลาขณะล้างหน้า เพราะจะสูญเสียน  าโดยเปล่า
ประโยชน์ นาทีละ หลายๆ ลิตร 
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 1.2 ไม่ทิ งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิด ลงในชักโครก เพราะจะสูญเสีย
น  าปริมาณมากจากชักโครกเพ่ือไล่สิ่งของดังกล่าวลงท่อ 
 3. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเมื่อต้องการล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้
เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลว ท าให้สิ นเปลืองน  ามากกว่า แต่การล้างมือด้วยสบู่เหลวที่เข้มข้น ก็จะใช้น  า
มากกว่าการใช้สบู่เหลวที่ไม่เข้มข้น 
 4. ไม่ทิ งน  าดื่มที่เหลือในแก้วโดยไม่เกิดประโยชน์อันใด อาจน าไปใช้รดน  าต้นไม้ ใช้
ช าระพื นผิว หรือใช้ช าระความสะอาดสิ่งต่างๆ ได้ เป็นต้น 
 5. ควรใช้เหยือกน  ากับแก้วเปล่าในการบริการน  าดื่ม และให้ผู้ที่ต้องการดื่มรินน  า
ดื่มเองและควรดื่มให้หมดทุกครั ง 
 6. ล้างจานในภาชนะท่ีขังน  าไว้ จะประหยัดน  าได้มากกว่าการล้างจานด้วยวิธีปล่อย
ให้น  าไหลจากก๊อกน  าตลอดเวลา 
 7. การล้างรถยนต์ 
 7.1 ไม่ควรใช้สายยางและเปิดน  าให้ไหลตลอดเวลาขณะล้างรถ เพราะจะใช้น  า
มากถึง 400 ลิตร แต่ถ้าล้างด้วยน  าและฟองน  าในกระป๋องหรือภาชนะบรรจุน  า จะลดการใช้น  าได้มากถึง 
300 ลิตร ต่อการล้างหนึ่งครั ง 
 7.2) ไม่ควรล้างรถบ่อยครั งเกินไป เพราะนอกจากจะสิ นเปลืองน  าแล้ว ยังท าให้
เกิดสนิมตัวถังได้ด้วย 
   8. การลดน  าต้นไม้ 
 8.1 ใช้ Sprinkler หรือ ฝักบัวรดน  าต้นไม้แทนการฉีดน  าด้วยสายยาง จะช่วย
ประหยัดน  าได้มากกว่า 
 8.2 ไม่ควรรดน  าต้นไม้ตอนแดดจัด เพราะน  าจะระเหยหมดไปเปล่าๆ แต่ควร
รดน  าต้นไม้ในตอนเช้าที่อากาศยังเย็นอยู่ ึึ่งการระเหยจะต่ ากว่า ช่วยให้ประหยัดน  าได้มาก 
 9. น าหลักการ 3R คือ การลดใช้น  า (Reduce) การใช้ึ  า (Reuse) การน ากลับมาใช้
ใหม่ (Recycle) มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน 
  แนวทำงปฏิบัติเพื่อกำรประหยัดน้ ำ ระยะยำว 
 1. รณรงค์ ส่งเสริม และปลูกฝังค่านิยมการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า 
รวมทั งสร้างพฤติกรรมการประหยัดน  า 
 2. ออกแบบและติดตั งระบบน  าให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเก็บและจ่ายน  าตาม
ความโน้มถ่วงของโลก เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานไปสูบและจ่ายน  าภายในอาคาร 
 3. กรณีที่อุปกรณ์ช ารุด จ าเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ควรพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ที่
ประหยัดน  าทดแทน เช่น ก๊อกประหยัดน  า ชักโครกประหยัดน  า ฝักบัวประหยัดน  า หัวฉีดประหยัดน  า เป็นต้น 
 4. ติดตั ง Aerator หรืออุปกรณ์เติมอากาศที่หัวก๊อก เพ่ือช่วยเพ่ิมอากาศให้แก่น  าที่ไหล
ออกจากหัวก๊อก ลดปริมาณการไหลของน  า ช่วยประหยัดน  า 
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