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แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากอทุกภัยด้านการเกษตร ปี 2560 

1. บทน า 
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ฤดูฝนของประเทศไทยปีนี  จะเริ่มต้นปกติ ประมาณ

กลางเดือนพฤษภาคมและจะสิ นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ซึ่งลักษณะอากาศทั่วไปจะใกล้เคียงกับปี  
พ.ศ.2542 โดยปริมาณฝนรวมทั งประเทศในช่วงฤดูฝนปีนี จะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ 
ส้าหรับช่วงปลาย เดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย ซึ่งอาจท้าให้เกิด
การขาดแคลนน ้าในด้านการเกษตรในหลายพื นท่ี โดยเฉพาะพื นที่นอกเขตชลประทาน ส่วนในเดือนสิงหาคมถึง
กันยายน บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื นที่ อาจเกิดสภาวะน ้าท่วมฉับพลันและ
น ้าป่าไหลหลาก น ้าล้นตลิ่งในบางพื นที่ ดังนั น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดท้าแผนเตรียมความพร้อม
เพ่ือลดความเสี่ยงจากอทุกภัยด้านการเกษตร ปี 2560 ซึ่งเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยที่จะส่งผล
กระทบต่อภาคการเกษตร ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตด้านการเกษตรเป็นวงกว้าง และมีแนวโน้ม 
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ น  

2. เป้าหมาย 
ป้องกันเพ่ือลดความเสี่ยงและความเสียหายของภาคเกษตร ลดลง 25% ของวงเงินการช่วยเหลือ

เฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง (คิดเป็นมูลค่าที่จะลดลงประมาณ 425 ล้านบาท) รวมทั งฟ้ืนฟูให้เกษตรกรกลับสู่ภาวะปกติ
หรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการด้าเนินงานป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านการเกษตร

ผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั งในและนอกกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมของส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถฟ้ืนฟูพื นที่การเกษตรให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 

3.3 เพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานในพื นที่  

4. กรอบแนวคิดแผน 
ปัจจุบันกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการสาธารณภัยของโลกได้เปลี่ยนแปลงจากแนวคิดในอดีต

ที่เคยมุ่งเน้น การจัดการสาธารณภัย (Disaster Risk Management) เมื่อภัยเกิดขึ นแล้ว มาเป็นการให้
ความส้าคัญกับการด้าเนินการเชิงรุก โดยใช้แนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk 
Management : DRM) ซึ่งเป็นการจัดการกับปัจจัยที่ท้าให้เกิดความเสี่ยงผ่านมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยท้าให้
ผลกระทบที่อาจเกิดจากสาธารณภัยให้ลดน้อยลงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ โดยให้ความส้าคัญกับมาตรการป้องกัน
และลดผลกระทบมาตรการเตรียมความพร้อม และมาตรการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของชุมชน
ในพื นที่เสี่ยงมากขึ น เพื่อให้สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากประเทศไทย
ได้น้ากรอบแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management) มาใช้ในการ 
วางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฉบับใหม่ ซึ่งเป็นแผนหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัย
ของประเทศ ดังนั น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงน้าแนวคิดดังกล่าวมาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท้าแผน
เตรียมความพร้อมเพ่ือลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านการเกษตร เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารจัดการ
สาธารณภัยของประเทศ และสามารถขับเคลื่อนการด้าเนินงานตามแผนและบูรณาการการท้างานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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4.1 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจาก 

สาธารณภัยต่อชีวิต ร่างกายทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใด
เวลาหนึ่งในอนาคต 

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย = ภัย x ความล่อแหลม x ความเปราะบาง 
                                                ศักยภาพ 

ภัย (Hazard) คือ เหตุการณ์หรืออันตรายที่เกิดขึ นจากธรรมชาติหรือจากการกระท้าของ
มนุษย์ที่อาจน้ามาซึ่งความสูญเสียต่อทรัพย์สิน ตลอดจนท้าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

ความล่อแหล่ม (Exposure) คือ การที่สิ่งใดๆ ก็ตามที่สถานที่ตั งอยู่ภายในอาณาบริเวณ
พื นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดภัยและมีโอกาสได้รับความเสียหายจากภัยนั นๆ 

ความเปราะบาง (Vulnerability) คือ ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ท้าให้ชุมชนหรือสังคมขาด
ความสามารถในการป้องกันตนเอง ท้าให้ไม่สามารถรับมือกับภัยอันตรายที่เกิดขึ น หรือไม่สามารถฟ้ืนฟูได้อย่าง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากภัย 

ศักยภาพ (Capacity) คือ ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน สังคม หรือ
หน่วยงานใดๆ ที่สามารถน้ามาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั งไว้ 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการที่ช่วยตรวจสอบระดับของ
ความเสี่ยงที่ชุมชนหรือสังคมมีต่อสาธารณภัย ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) และการประเมินผลความเสี่ยง (Risk Evaluation) 

4.2 แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจาก 

สาธารณภัยทั งต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใด 
เวลาหนึ่งในอนาคต 

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management) แบ่งการด้าเนินงาน
ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

ระยะก่อนเกิดภัย  
 การป้องกันและการลดผลกระทบ (Prevention & Mitigation) เป็นการด้าเนินการ

ช่วงก่อนเกิดภัยทั งที่ใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง โดยการวิเคราะห์และจัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและ
ผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดโอกาสที่สาธารณภัยจะสร้างผลกระทบต่อบุคคล ชุมชนหรือสังคม รวมถึง
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ นในอนาคต ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย การวางแผนการใช้
ที่ดินการจัดท้าแผนที่เสี่ยงภัย การก้าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคาร การเสริมสร้างความ
แข็งแรงของตลิ่ง การขุดลอกคูคลอง/ท่อระบายน ้า การปรับแผนการเกษตรเพ่ือกระจายความเสี่ยง เป็นต้น 

 การเตรียมความพร้อม (Preparedness) เป็นการด้าเนินการช่วงก่อนเกิดภัยเพ่ือให้
ประชาชนหรือชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะ
รับมือกับสาธารณภัย ได้แก่ การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน การฝึกป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การเตรียมการอพยพและจัดตั งศูนย์พักพิงชั่วคราว การพัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ 
การจัดตั งคลังส้ารองทรัพยากร รวมทั งการพัฒนาระบบและกระบวนการแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
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ระยะเกิดภัย 
 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) เป็นการเผชิญเหตุและการ

บรรเทาทุกข์ โดยการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการจัดระบบการจัดการ
ทรัพยากร และภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ นทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั งลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากร สภาพแวดล้อม สังคมและประเทศ
ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 

ระยะหลังเกิดภัย 
 การฟ้ืนฟู (Recovery) เป็นการด้าเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด้ารงชีวิต และความเป็นอยู่ของ
ชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and 
Safer) ตามความเหมาะสม โดยการน้าปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาด้าเนินการในการฟ้ืนฟู  
ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟ้ืนสภาพ (Rehabilitation) ได้แก่ การฟ้ืนฟูสุขภาพ
ผู้ประสบภัย การฟื้นฟูที่อยู่อาศัย ระบบโครงสร้างพื นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการฟ้ืนฟู
ระบบเศรษฐกิจ 

  4.3 แนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัย 
   การก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัย ใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์โดยรวม
อ้านาจสั่งการแบบรวมศูนย์ (Single Command) โดยได้ก้าหนดผู้รับผิดชอบเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident Commander) ตามระดับความรุนแรงของสาธารณภัย และมีองค์กรรับผิดชอบในการแก้ไข
เหตุการณ์ที่เกิดขึ น ดังนี  

ระดับ ความรุนแรง การจัดการ องค์กรรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบของกระทรวงเกษตรฯ 

1 สาธารณภยัที่เกิดขึ นทั่วไป
หรือมีขนาดเล็ก 

ผู้อ้านวยการท้องถิ่น ผู้อ้านวยการ
อ้าเภอ และ/หรือผู้ชว่ยผูอ้้านวยการ
กรุงเทพมหานคร สามารถควบคุม
สถานการณ์และระงับภัยได้โดยลา้พัง 

กองอ้านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั (อ.บ.ต./
เทศบาล/เมืองพัทยา/อ้าเภอ/
ส้านักงานเขต 

- เกษตรอ้าเภอ 

2 สาธารณภยัขนาดกลาง ผู้อ้านวยการในระดับ  1 ไม่สามารถ
ควบคมุสถานการณ์ได้ ผู้อ้านวยการ
จังหวัด และ/หรือผู้อ้านวยการ
กรุงเทพมหานครเข้าควบคุม
สถานการณ์ 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วน
หน้า (กองอ้านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
หรือกองอ้านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยักรุงเทพ 
มหานคร) 

- ผอ.ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติดา้นการเกษตรจังหวัด 
- หวัหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด 

3 สาธารณภยัขนาดใหญ่ที่มี
ผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง 
หรือสาธารณภัยที่จา้เป็นต้อง
อาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือ
อุปกรณ์พิเศษ 

ผู้อ้านวยการในระดับ 2 ไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้ ผู้อ้านวยกลาง 
และ/หรือผู้บัญชาการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติเข้า
ควบคุมสถานการณ์ 

กองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 
(บก.ปภ.ช.) 

- ผอ.ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติดา้นการเกษตร กระทรวงฯ 
- หวัหน้าสว่นราชการในสังกัด
กระทรวงฯ 

4 สาธารณภยัขนาดใหญ่ที่มี
ผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง 

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ควบคุม
สถานการณ์ 

กองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 
(บก.ปภ.ช.) 

- ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
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ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นกรอบการปฏิบัติส้าหรับใช้ในการ
จัดการภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยที่เกิดขึ นตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.2557 - 2561 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 ประเด็น ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์หลักที่ 1) การเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ 
ยุทธศาสตร์หลักที่ 2) การผนึกก้าลังและบูรณาการแผนในทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์หลักที่ 3) การบริหารจัดการที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
ส้าหรับระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินหรือ สปฉ. (Emergency Support 

Function : ESF) นั น คือ การจัดหมวดหมู่ภาระงานในการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้อยู่ภายใต้
โครงสร้างการจัดการที่เอื อให้เกิดการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการต่างๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องในการ
จัดการภาวะฉุกเฉินประเภทเดียวกันให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ ลดความซ ้าซ้อน อีกทั งยังช่วยสนับสนุนให้ 
การประสานงานของกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางรวมถึงการควบคุม สั่งการ บัญชาการ
ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและกรุงเทพมหานครของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติในสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) ให้เกิดความเป็นเอกภาพ 
สอดคล้องกับลักษณะของสาธารณภัยที่ เกิดขึ นในแต่ละครั ง ซึ่งจะท้าให้การวางแผนการอ้านวยการ  
การประสานงาน การสนับสนุน การบูรณาการการสื่อสารการบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดการเหตุ
ฉุกเฉินมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ นมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ผู้บัญชาการ / ผู้อ านวยการ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 
ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนย์ประสานการปฏบิัติ 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอ านวยการ ส่วนสนับสนุน 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ / ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 
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5. แนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร 

5.1 โครงสร้างการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร ดังนี  
ระดับนโยบาย 
1) คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร โดยมี รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 
2) คณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้าน

การเกษตร โดยมี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 
3) คณะท้างาน รวม 3 คณะ ได้แก่ 

- คณะท้างานวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร  
โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการผลิต เป็นประธาน 

- คณะท้างานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน 

- คณะท้างานการป้องกันและแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาด  
โดยมี รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน  

ผู้บัญชาการ / ผู้อ านวยการ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนย์ประสานการปฏบิัติ สปฉ.16 : ประชาสัมพันธ์และ
การจัดการข้อมูลข่าวสาร 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอ านวยการ ส่วนสนับสนุน 

สปฉ.1 คมนาคม 

สปฉ.4 ผจญเพลิง 

สปฉ.4 การค้นหา 
และกู้ภัย 

สปฉ.7 สนับสนุน
ทรัพยากรทางทหาร 

สปฉ.8 การแพทย์และ 
การสาธารณสุข 

สปฉ.10 สารเคมี วัตถุ
อันตราย และกัมมันตรังสี 

สปฉ.13 รักษาความสงบ
เรียนร้อย 

สปฉ.5 การจัดการ 
ภาวะฉุกเฉิน 

สปฉ.15  
การต่างประเทศ 

กฎหมาย 

สปฉ.2 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

สปฉ.12 พลังงาน 

สปฉ.3 สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

สปฉ.14 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
การศึกษาและวัฒนธรรม 

สปฉ.6 สวัสดิการสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

สปฉ.17 ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สปฉ.11 การเกษตร สปฉ.18 งบประมาณและ
การบริจาค 
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ระดับปฏิบัติการ 
1) ส่วนกลาง : ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1.1) ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เฝ้าระวังติดตามสภาวะทางอุตุ-อุทกวิทยา จากหน่วยงานต่างๆ ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ติดตามฯ จังหวัด เพ่ือเตรียมการป้องกันและให้การช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปรับทราบผ่านสื่อต่ างๆ รวมถึง
เว็บไซต์ http://www.moac.go.th/builder/disas และให้บริการข้อมูลสายด่วน 1170 

1.2) กรมชลประทาน โดยศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น ้า ติดตามเฝ้าระวัง 
สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าสภาพน ้าท่า และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกร และ
ประชาชนทราบผ่านทางสื่อต่างๆ รวมทั งเว็บไซต์ http://www.rid.go.th และ http://water.rid.go.th/wmsc 
พร้อมทั งให้บริการสายด่วน 1460  

1.3) กรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าระวังและคาดการณ์พื นที่ที่ประสบภัยล่วงหน้า เ พ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปทราบผ่านทางเว็บไซต์ http://irw101.ldd.go.th/index.php 

2) ส่วนภูมิภาค : ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด ติดตามข้อมูล
ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังสถานการณ์ และประเมินสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ นในพื น ที่ 
เพ่ือด้าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรทราบผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ใน
พื นที่ที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 5.2 ความเชื่อมโยงกลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตรกับการบริหารจัดการ 
สาธารณภัยของประเทศ 

การบริหารจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เชื่อมโยง
และสอดคล้องกับการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ โดยในระดับนโยบายได้ร่วมบูรณาการ และ
ปฏิบัติงานภายใต้ กอปภ.ช. ทั งในภาวะปกติและภาวะเกิดภัย ส่วนในระดับปฏิบัติการหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั งในส่วนกลางและในพื นที่ เพ่ือ
สนับสุนนการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า และกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติตามระดับความรุนแรงของภัย 

6. บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หน่วยงาน ภารกิจ/หน้าที่ 
ศูนย์ติดตามและแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติด้าน
การเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

- ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และผลกระทบด้านการเกษตร  
และแจ้งเตือนภัย  

- เร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ 
- รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือให้ผู้บริหารทราบ  
- ประสานการปฏิบัติงานกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ (บกปภ.ช.) และกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
(กอปภ.ก.) 

ศูนย์ติดตามและแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติด้าน
การเกษตรจังหวัด 

- ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และผลกระทบด้านการเกษตร  
และแจ้งเตือนภัยในระดับจังหวัด 

- เร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตรของหน่วยงานในจังหวัด 
- รายงานสถานการณ์และผลการช่วยเหลือต่อศูนย์ติดตามฯ กระทรวงทราบ 

  

http://irw101.ldd.go.th/index.php
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หน่วยงาน ภารกิจ/หน้าที่ 
 - ประสานการปฏิบัติงานกับกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด (กอปภ.จ.) และกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ 
(กอปภ.อ.) 

กรมชลประทาน - ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยและบริหารจัดการความเสี่ยง  
โดยการป้องกัน ลดและบรรเทาผลกระทบ เตรียมความพร้อมเพ่ือ 
การเผชิญเหตุ และการฟ้ืนฟูในกลับสู่ภาวะปกติหรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม 

- จัดท้าแผนการบริหารจัดการน ้า เพ่ือป้องกันบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ 
- ด้าเนินการตามแผนบริหารจัดการน ้าเพ่ือการเกษตร  
- ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น ้า 
- วางแผนจัดสรรน ้าและการเพาะปลูกพืชให้สอดคล้องกับน ้าต้นทุน  
- ก้าหนดมาตรการควบคุมการใช้น ้าของกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องตามแผน

ที่ก้าหนด  
- ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ให้ใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
- จัดเตรียมความพร้อมของรถบรรทุกน ้าเครื่องสูบน ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 

เพ่ือให้การช่วยเหลือพื นที่ประสบภัย 
- การประเมินความเสียหายและการซ่อมสร้างระบบโครงสร้างพื นฐาน 

ด้านชลประทาน 
กรมประมง - ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยและบริหารจัดการความเสี่ยง  

โดยการป้องกัน ลดและบรรเทาผลกระทบ เตรียมความพร้อมเพ่ือ 
การเผชิญเหตุ และการฟ้ืนฟูในกลับสู่ภาวะปกติหรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม 

- จัดท้าทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์น ้าให้เป็นปัจจุบัน  
- ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัย และให้ค้าแนะน้าด้านวิชาการ วางแผน 

การเพาะเลี ยงสัตว์น ้าให้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาล  
- ก้ากับ ตรวจสอบสถานที่เลี ยงสัตว์ดุร้าย (จระเข้) ที่อาจเป็นภัยต่อส่วนรวม 
- การป้องกันและก้าจัดโรคสัตว์น ้า  
- ติดตามสถานการณ์และรายงานผลกระทบ 
- การให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์น ้า ตามบทบาท ภารกิจ หน้าที่ 

และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กรมปศุสัตว์ - ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยและบริหารจัดการความเสี่ยง  

โดยการป้องกัน ลดและบรรเทาผลกระทบ เตรียมความพร้อมเพ่ือ 
การเผชิญเหตุ และการฟ้ืนฟูในกลับสู่ภาวะปกติหรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม 

- จัดท้าทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์  
- ให้ค้าแนะน้าในการวางแผนการเลี ยงสัตว์ แผนการอพยพสัตว์ และบริหาร

จัดการสถานที่อพยพสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ และการป้องกันโรคสัตว์ 
ที่เกิดจากภัยพิบัติ 

- การเตรียมเสบียงสัตว์ และเวชภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนในกรณีที่ขาดแคลน  
- ติดตามสถานการณ์ รายงานผลกระทบความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ 
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หน่วยงาน ภารกิจ/หน้าที่ 
- การให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ ตามบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และ

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กรมพัฒนาที่ดิน - ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยและบริหารจัดการความเสี่ยง  

โดยการป้องกัน ลดและบรรเทาผลกระทบ เตรียมความพร้อมเพ่ือ 
การเผชิญเหตุ และการฟ้ืนฟูในกลับสู่ภาวะปกติหรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม 

- จัดท้าแผนที่เสี่ยงภัย และให้ค้าแนะน้าการปลูกพืชในเขตที่ดินที่เหมาะสม  
- เฝ้าระวังและคาดหมายพื นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยเพื่อแจ้งเตือนเกษตรกร  
- จัดท้าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระทบ 

จากภัยพิบัติด้านการเกษตร เช่น การพัฒนาแหล่งน ้า การขุดบ่อน ้าในไร่นา  
การอนุรักษ์ดินและน ้า 

- เตรียมสารพด. น ้าหมักชีวภาพ ดินกรด(ไดโลไมท์) และวัสดุอื่น เพ่ือฟ้ืนฟู
พื นทีป่ระสบภัยพิบัติ 

กรมวิชาการเกษตร - ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยและบริหารจัดการความเสี่ยง  
โดยการป้องกัน ลดและบรรเทาผลกระทบ เตรียมความพร้อมเพ่ือ 
การเผชิญเหตุ และการฟ้ืนฟูในกลับสู่ภาวะปกติหรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม 

- ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชเศรษฐกิจ โดยให้ข้อมูล
วิธีการป้องกันก้าจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และแจ้งหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบแจ้งเตือนเกษตรกร  

- ประชาสัมพันธ์และให้ค้าแนะน้าในการดูแลรักษาพืช วางแผนการปลูกพืช
ให้เหมาะสมกับสภาพพื นที่ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรในพื นที่  
และจัดเตรียมส้ารองเมล็ดพันธุ์ 

กรมส่งเสริมการเกษตร - ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยและบริหารจัดการความเสี่ยง  
โดยการป้องกัน ลดและบรรเทาผลกระทบ เตรียมความพร้อมเพ่ือ 
การเผชิญเหตุ และการฟ้ืนฟูในกลับสู่ภาวะปกติหรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม 

- จัดท้าทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชให้เป็นปัจจุบัน  
- ติดตามสถานการณ์เพ่ือประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกร  
- ให้ค้าแนะน้าในการดูแลพืช วางแผนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื นที่ 

แนะน้าการป้องกันก้าจัดศัตรูพืช 
- รายงานพื นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ และการให้ความช่วยเหลือ 
- การให้การช่วยเหลือเกษตรกร ตามบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และระเบียบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กรมการข้าว - ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยและบริหารจัดการความเสี่ยง  

โดยการป้องกัน ลดและบรรเทาผลกระทบ เตรียมความพร้อมเพ่ือ 
การเผชิญเหตุ และการฟ้ืนฟูในกลับสู่ภาวะปกติหรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม 

- ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์การระบาดของศัตรูข้าว เพ่ือแจ้งเตือนภัย 
แก่เกษตรกร  

- ประชาสัมพันธ์และให้ค้าแนะน้าในการดูแลรักษา วางแผนการปลูกข้าว 
ให้เหมาะสมกับสภาพพื นที่  
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หน่วยงาน ภารกิจ/หน้าที่ 
- จัดเตรียมส้ารองเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี และจัดท้าแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

เพ่ิมเติม 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ - ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยและบริหารจัดการความเสี่ยง  

โดยการป้องกัน ลดและบรรเทาผลกระทบ เตรียมความพร้อมเพ่ือ 
การเผชิญเหตุ และการฟ้ืนฟูในกลับสู่ภาวะปกติหรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม 

- จัดท้าและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเกี่ยวกับพื นท่ีการเกษตร 
ทรัพย์สินหนี สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การช่วยเหลือ
ด้านหนี สิน  

- ฝึกอบรมเพ่ือฟ้ืนฟูอาชีพให้เกษตรกรที่ประสบภัย 
- สนับสนุนเงินทุน เพ่ือการฟ้ืนฟูอาชีพสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
- การให้การช่วยเหลือเกษตรกร ตามบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และระเบียบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร 

- ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยและบริหารจัดการความเสี่ยง  
โดยการป้องกัน ลดและบรรเทาผลกระทบ เตรียมความพร้อมเพ่ือ 
การเผชิญเหตุ  

- ปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือเพ่ิมปริมาณน ้าในพื นที่ เกษตรกรรม ป่าไม้ และ
เขื่อนเก็บกักน ้า 

- พัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงและการดัดแปรสภาพอากาศ รวมทั งปฏิบัติการ
ด้านการบินเกษตร 

- จัดท้าแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจ้าปี 
ส้านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 

- ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยและบริหารจัดการความเสี่ยง  
โดยการป้องกัน ลดและบรรเทาผลกระทบ เตรียมความพร้อมเพ่ือ 
การเผชิญเหตุ และการฟ้ืนฟูในกลับสู่ภาวะปกติหรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม 

- ด้าเนินการก่อสร้างแหล่งน ้า ขุดลอกคูคลองในพื นที่เขตปฏิรูปที่ดินฯ  
- สนับสนุนเครื่องสูบน ้า รถบรรทุกน ้า 
- การให้การช่วยเหลือเกษตรกร ตามบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และระเบียบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

- พยากรณ์แนวโน้มการผลิตและการตลาดพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ  
- การประเมินมูลค่าความเสียหายด้านเศรษฐกิจการเกษตรจากการเกิดภัยพิบัติ 
- การวิเคราะห์ความเสียหาย (Damages) และความสูญเสีย (Losses) ที่เกิด

จากภัยในแต่ละด้าน  
- การวิเคราะห์ผลกระทบจากภัยพิบัติในเชิงเศรษฐกิจมหภาค (Macro – 

Economic Impact) และผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม (Human/Social 
Impact)  

- การประเมินความต้องการ/ความจ้าเป็นในการฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย เพื่อการ 
จัดล้าดับความส้าคัญในการฟ้ืนฟูในแต่ละภาคส่วน ตามระยะเวลา 3 ช่วง 
คือ ระยะสั น ระยะกลาง ระยะยาว 
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7. การประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ความเสี่ยง 
7.1 การคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูฝน ปี 2560 
 ฤดูฝนของประเทศไทยปีนี  คาดว่า จะเริ่มต้นปกติ ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และจะ

สิ นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ซึ่งลักษณะอากาศทั่วไปจะใกล้เคียงกับปี พ.ศ.2542 โดยปริมาณฝนรวมทั ง
ประเทศในช่วงฤดูฝนปีนี จะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ส้าหรับช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึง
ต้นเดือนกรกฎาคม ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย ซึ่งอาจท้าให้เกิดการขาดแคลนน ้าในด้านการเกษตร
ในหลายพื นที่ โดยเฉพาะพื นที่นอกเขตชลประทาน ส่วนในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน บริเวณประเทศไทยจะมี
ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื นท่ี อาจก่อให้เกิดสภาวะน ้าท่วมฉับพลันและน ้าป่าไหลหลากรวมทั งน ้าล้นตลิ่ง
ในบางพื นที ่

 กลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณเดือนมิถุนายน ประเทศไทยจะมีฝนตกเพ่ิมขึ นและต่อเนื่อง 
เฉลี่ยประมาณ 40 - 60% ของพื นที่ กับมีฝนหนักหลายพื นที่และหนักมากในบางแห่ง โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย 
โดยมีก้าลังค่อนข้างแรงเป็นระยะ ๆ ประกอบกับเดือนพฤษภาคมอาจมีหย่อมความกดอากาศต่้าก่อตัวบริเวณ
ทะเลอันดามัน และทวีก้าลังแรงขึ นเป็นพายุดีเปรสชั่นหรือพายุไซโคลน และเคลื่อนตัวเข้าใกล้ด้านตะวันตกของ
ประเทศไทย นอกจากนี ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน 

ปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง อาจ
ก่อให้เกิดสภาวะฝนทิ งช่วงและขาดแคลนน ้าด้านการเกษตรในหลายพื นที่ โดยเฉพาะพื นที่ที่แล้งซ ้าซากนอกเขต
ชลประทาน เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีก้าลังอ่อนลง ส่วน
ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ นไปพาดผ่านบริเวณตอนใต้ของประเทศจีน 

ตั งแต่กลางเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน บริเวณประเทศไทยจะกลับมามีฝนตกเพ่ิมขึ นกับมีฝน
ตกหนักถึงหนักมากในหลายพื นที่ ส่วนมากในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ซึ่งอาจก่อให้เกิดน ้าท่วมฉับพลัน
น ้าป่าไหลหลาก รวมทั งน ้าล้นตลิ่งใต้ในหลายพื นที่ ทั งนี เนื่องมาจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล
อันดามันและประเทศไทย จะกลับมามีก้าลังแรงขึ น โดยจะมีก้าลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับร่องมรสุมจะ
เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ และต่อเนื่องมากขึ น 

เดือนตุลาคม บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงและเริ่มมีอากาศ
หนาวเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะตอนบนของภาค ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ จะยังคงมีฝนตกชุก
หนาแน่นต่อไป เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และ
ภาคตะวันออก นอกจากนี มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ พัดปกคลุมประเทศไทยจะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทน 

ส าหรับในช่วงฤดูฝนปีนี้คาดว่า จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย จ านวน 2 ลูก 
โดยมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายน 

  ปรากฏการณ์เอลนีโญ - ลานีญา พ.ศ.2560   
  เดือนมีนาคม 2560 ปรากฏการณ์ ENSO ยังคงมีสถานะเป็นกลางอย่างต่อเนื่อง และคาดว่า
จะคงสถานะเป็นกลางตลอดช่วงครึ่งปีแรกของ พ.ศ.2560 ผลกระทบกับประเทศไทยในช่วงเดือนเมษายน - 
พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย อุณหภูมิมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติ ส้าหรับปริมาณฝน 
ในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  
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 7.2 สภาพฝนในประเทศไทย ปี 2560 
  ประเทศไทยมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ดี ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาปริมาณฝนรวมตลอดปีเฉลี่ย 
ระยะเวลา 30 ปี (ปี 2524 - 2553) ทั่วประเทศ มีค่าเท่ากับ 1,648.4 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณฝนตกมากที่สุด
ในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน ในปี พ.ศ.2560 ปริมาณฝนเฉลี่ยทั งประเทศระหว่าง วันที่ 1 มกราคม -  
23 เมษายน มีค่าเท่ากับ 306.9 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าปกติ 114% โดยเฉพาะในภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคใต้
ฝั่งตะวันตก ซึ่งมีปริมาณฝนเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติ เท่ากับ 328% และ 131% ตามล้าดับ  

ตารางการเปรียบเทียบปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยกับฝนปี 2558, 2559 และ 2560 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 23 เม.ย. 
ภาค ปริมาณ 

ฝนเฉลี่ย 
ระยะยาว 

(มม.) 

ปริมาณฝน ปี 2558 ปริมาณฝน ปี 2559 ปริมาณฝน ปี 2560 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
+สูง, -ต่ า 

กว่าค่าเฉลีย่ 
(%) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

+สูง, -ต่ า 
กว่าค่าเฉลีย่ 

(%) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

+สูง, -ต่ า 
กว่าค่าเฉลีย่ 

(%) 

เหนือ 86.8 138.8 60 55.5 -36 116.3 34 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 121.6 96.6 -21 64.6 -47 142.6 17 
กลาง 107.2 168.4 57 60.4 -44 111.9 4 
ตะวันออก 168.8 127.0 -25 107.7 -36 229.4 36 
ใต้ฝั่งตะวันออก 217.1 137.2 -37 154.3 -29 928.8 328 
ใต้ฝั่งตะวันตก 248.8 144.6 -42 106.8 -57 576.0 131 
เฉลี่ยทั่วประเทศ 143.5 131.5 -8 85.5 -40 306.9 114 
หมายเหตุ  ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย หมายถึง ปริมาณฝนคาบเฉลี่ย 30 ปี (พ.ศ.2524 – 2553) 

รายละเอียดตามภาคต่าง ๆ  
ภาคเหนือ ตั งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม คาดว่า ปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ

(ค่าปกต ิ156, 176, 223, 218 และ 124 มิลลิเมตร ตามล้าดับ)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม คาดว่า ปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์

ใกล้เคียง ค่าปกติ(ค่าปกติ 203, 211, 266, 242 และ 117 มิลลิเมตร ตามล้าดับ)  
ภาคกลาง ตั งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม คาดว่า ปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ 

(ค่าปกต ิ156, 181, 257 และ 187 มิลลิเมตร ตามล้าดับ)  
ภาคตะวันออก ตั งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม คาดว่า ปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่า

ปกต ิ(ค่าปกติ 278, 303, 330 และ 225 มิลลิเมตร ตามล้าดับ)  
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) ตั งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม คาดว่า ปริมาณฝนจะอยู่ใน

เกณฑ์ ใกล้เคียงค่าปกติ(ค่าปกติ 119, 124, 150 และ 255 มิลลิเมตร ตามล้าดับ)  
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งทะเลอันดามัน) ตั งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม คาดว่า ปริมาณฝนจะ

อยู่ใน เกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 337, 399, 424 และ 367 มิลลิเมตร ตามล้าดับ) 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม คาดว่า ปริมาณฝนจะอยู่ใน

เกณฑ ์ใกล้เคียงค่าปกติ(ค่าปกติ 175, 219, 334 และ 292 มิลลิเมตร ตามล้าดับ)  
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การคาดหมายฝน พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับค่าปกติ  
ภาค มิ.ย. ก.ค.-ส.ค. ก.ย.-ต.ค. พ.ย.-ธ.ค. 

เหนือ ใกล้เคียงค่าปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกต ิ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ใกล้เคียงค่าปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกต ิ

กลาง ใกล้เคียงค่าปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกต ิ

ตะวันออก ใกล้เคียงค่าปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกต ิ

ใต้ฝั่งตะวันตก(อ่าวไทย) ใกล้เคียงค่าปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกต ิ

ใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ใกล้เคียงค่าปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกต ิ

กรุงเทพฯและปริมณฑล ใกล้เคียงค่าปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกต ิ

 
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) ในฤดูฝน พ.ศ. 2560 

ภาค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
เหนือ 140-180 160-200 200-250 200-250 100-140 20-40 น้อยกว่า 10 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 180-220 190-230 240-290 220-270 100-140 15-30 น้อยกว่า 10 

กลาง 130-170 140-180 160-200 230-280 160-200 30-50 น้อยกว่า 10 

ตะวันออก 240-290 250-300 280-330 300-400 200-250 40-60 น้อยกว่า 10 

ใต้ฝั่งตะวันตก(อ่าวไทย) 90-130 100-140 110-150 130-170 230-280 330-380 210-260 

ใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) 290-340 310-410 350-450 400-500 300-400 170-220 60-90 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 140-180 160-200 190-230 300-400 270-320 40-60 น้อยกว่า 10 
หมายเหตุ  

- ค่าปกติหมายถึงปริมาณฝนเฉลี่ยในคาบ 30 ปี(พ.ศ.2524 - 2553)  
- การคาดหมายสภาวะฝนนี เป็นคาดหมายระยะนาน โดยใช้แบบจ้าลองภูมิอากาศ และวิธีทาง สถิติ ผู้น้าข้อมูลไปใช้ควรติดตามการพยากรณ์อากาศ

ประจ้าวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย  
- ปรับปรุงการคาดหมายครั งต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2560  

7.3 สภาพน้ า ปี 2560 
 1) สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ า  
  สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั งประเทศ (ณ วันที่ 1 พ.ค.60) ปริมาตรน ้า

ในอ่าง 41,037 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯ มากกว่าปี 2559 จ้านวน 6,956 ล้าน ลบ.ม. 
(34,081 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 45) ปริมาตรน ้าใช้การได้ 17,217 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 34 ของ
ความจุอ่างฯ สามารถรับน ้าได้อีก 34,197 ล้าน ลบ.ม. 

 2) สภาพอุทกวิทยา 
  ปริมาณน ้าท่าในประเทศไทยทั ง 25 ลุ่มน ้ามีปริมาณน ้าท่าโดยธรรมชาติเฉลี่ยทั งปีรวม 

213,423 ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็นปริมาณน ้าท่าในช่วงฤดูฝน 183,002 ล้านลูกบาศก์เมตร (85.7%) และ
เป็นปริมาณน ้าท่าในช่วงฤดูแล้ง 30,422 ล้านลูกบาศก์เมตร (14.3%)  

ภาค 
ปริมาณน้ าท่า 

ช่วงฤดูฝน ช่วงฤดูแล้ง รวม 
ล้าน ลบ.ม. % ล้าน ลบ.ม. %  

เหนือ 30,943 80.2 7,624 19.8 38,567 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 55,277 89.9 6,236 10.1 61,513 
กลาง 21,284 85.2 3,692 14.8 24,976 
ตะวันออก 21,275 89.1 2,607 10.9 23,882 
ใต ้ 54,222 84.1 10,264 15.9 64,486 
รวมทั งประเทศ 183,002 85.7 30,422 14.3 213,423 
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 7.4 คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินโคลนถล่ม และฝนทิ้งช่วง ปี 2560 
1) พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 

 วิเคราะห์จากสภาพภูมิอากาศ (ปริมาณฝนเฉลี่ยช่วงฤดูฝน 30 ปี) ข้อมูลดิน ระดับความ
ลาดชันของพื นที่ แผนที่น ้าท่วมในรอบ 10 ปี เป็นต้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื นที่คาดการณ์ว่าพื นที่เกษตร
ที่จะมีโอกาสเกิดน ้าท่วมขังในช่วง ปี 2560 รวม 47 จังหวัด คิดเป็นเนื อที่ 2.88 ล้านไร่ ได้แก่  

  ภาคกลาง พื นที่เกษตรที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดน ้าท่วมขังใน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และ
อ่างทอง คิดเป็นพื นที่ประมาณ 1.01 ล้านไร่ 

  ภาคเหนือ พื นที ่เกษตรที่มีโอกาสสูงที ่จะเกิดน ้าท่วมขังใน 11 จังหวัด ได้แก่  
จังหวัดก้าแพงเพชร เชียงราย นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ล้าปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ และ
อุทัยธานี คิดเป็นพื นที่ประมาณ 1.12 ล้านไร่  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื นที่เกษตรที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดน ้าท่วมขังใน 17 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ 
สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล้าภู อ้านาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี  คิดเป็นพื นที่ประมาณ  
0.32 ล้านไร่ 

  ภาคตะวันออก พื นที่เกษตรที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดน ้าท่วมขังใน 3 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และปราจีนบุรี คิดเป็นพื นที่ประมาณ 0.09 ล้านไร่ 

  ภาคใต้ พื นที่เกษตรที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดน ้าท่วมขังใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง สงขลา และสุราษฎร์ธานี คิดเป็นพื นที่ประมาณ 0.34 ล้านไร่ 

  พื นที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คาดว่าพื นที่เกษตรที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดน ้าท่วมขังเป็น
บริเวณกว้างและเป็นระยะนาน ส่งผลให้พืชที่ปลูกได้รับความเสียหายหรือตายจากสภาวะน ้าท่วมขัง และส่งผล
กระทบต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงมาก จ้านวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร สุโขทัย พิษณุโลก 
นครสวรรค์ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และนครศรีธรรมราช 

2) พื้นที่เสี่ยงดินถล่ม 
วิเคราะห์จากสภาพภูมิอากาศ (ปริมาณฝนเฉลี่ยช่วงฤดูฝน 30 ปี ข้อมูลสถิติในรอบ  

10 ปีที่มีฝนตกหนัก) ข้อมูลดิน ระดับความลาดชันของพื นที่ เป็นต้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื นที่และสถิติ
การเกิดดินถล่มในอดีต ประกอบกับโอกาสในการเกิดพายุฝนในพื นที่ พบว่าพื นที่ที่มีโอกาสสูงในการเกิดดินถล่ม  
ปี 2560 มีจ้านวน 5 จังหวัด 23 อ้าเภอ 61 ต้าบล คิดเป็นเนื อที่ 10,693 ไร่ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก 
เชียงราย กาญจนบุรี และจันทบุรี 

พื นที่ที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จ้านวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี และเชียงใหม่ 

 3) พื้นที่เสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วง 
วิเคราะห์จากสภาพภูมิอากาศ (ปริมาณฝนเฉลี่ยช่วงฤดูฝน 30 ปี ข้อมูลจ้านวนวันที่ฝนไม่

ตกหรือตกน้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร ติดต่อกันกว่ามาก 7 วัน) ข้อมูลดิน แผนที่น ้าท่วมในรอบ 10 ปี เป็นต้น จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื นที่คาดการณ์ว่าพื นที่เกษตรที่จะประสบความแห้งแล้งจากฝนทิ งช่วงในช่วงฤดูกาล
เพาะปลูก ปี 2560 จ้านวนจังหวัดที่จะประสบปัญหาจากฝนทิ งช่วงครอบคลุมพื นที่ 31  จังหวัด 212 อ้าเภอ 
990 ต้าบล คิดเป็นเนื อท่ี 4.41 ล้านไร่ ได้แก่ 

ภาคเหนือ พื นที่เกษตรที่มีโอกาสที่จะประสบปัญหาจากฝนทิ งช่วง 7 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ น่าน พะเยา พิษณุโลก ล้าปาง และล้าพูน คิดเป็นพื นที่ประมาณ 
0.60 ล้านไร ่
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ภาคกลาง พื นที่เกษตรที่มีโอกาสที่จะประสบปัญหาจากฝนทิ งช่วง 3 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี สระบุรี และสุพรรณบุรี คิดเป็นพื นที่ประมาณ 0.13 ล้านไร่ 

ภาคตะวันออก พื นที่เกษตรที่มีโอกาสที่จะประสบปัญหาจากฝนทิ งช่วง 4 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว คิดเป็นพื นที่ประมาณ 0.55 ล้านไร่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื นที่เกษตรที่มีโอกาสที่จะประสบปัญหาจากฝนทิ งช่วง 
8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด และสุรินทร์  
คิดเป็นพื นที่ประมาณ 2.90 ล้านไร่ 

ภาคใต้ พื นที่เกษตรที่มีโอกาสที่จะประสบปัญหาจากฝนทิ งช่วง 9 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี 
คิดเป็นพื นที่ประมาณ 0.23 ล้านไร่ 

พื นที่ที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คาดว่าจะประสบความแห้งแล้งจากฝนทิ งช่วงในพื นที่
เกษตร โดยเฉพาะข้าวนาปี และข้าวโพดเลี ยงสัตว์ โดยจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช จ้านวน 6 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม เพชรบูรณ์ ล้าพูน และล้าปาง 
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8. แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านการเกษตร ปี 2560 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท้าแผนการด้าเนินการ เตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ 
ด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน ปี 2560  เพ่ือเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ นในช่วง  
ฤดูฝน เช่น น ้าท่วม น ้าป่าไหลหลาก และดินถล่ม อย่างเป็นระบบ จึงได้ก้าหนดมาตรการลดความเสี่ยงจาก
อุทกภัยด้านการเกษตร แบ่งเป็น ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ประกอบด้วย 4 แผนงาน  
41 กิจกรรม วงเงิน 7,807.64 ล้านบาท คือ 1) การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพ่ือลดผลกระทบ  
2) การเผชิญเหตุ 3) การหยุดยั งความเสียหาย และ 4) การฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิม เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถปฏิบัติงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังนี  

ก่อนเกิดภัย 
 การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพ่ือลดผลกระทบ 

1. การบริหารจัดการน้ า   การติดตามสภาพอากาศ ปริมาณน ้า วิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง และวางแผน 
การบริหารจัดการน ้า 

 - การคาดการณ์และการตดิตามสภาวะทางอุตุ-อุทกวิทยาอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย
สภาพภมูิอากาศ สภาพน ้าฝน สภาพน ้าท่า สภาพน ้าในอ่างฯ สภาพน ้าท่วม และพายุจร 
เพื่อให้การบริหารจัดการน ้าและการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ ์

 - การบริหารน ้าในอ่างเก็บน ้า โดยใช้ Reservoir Operation Study (ROS) , Reservoir 
Operation Simulation , Operation Rule Curve และ Reservoir Routing  
กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ได้ประสานความร่วมมือ 
ในการบริหารจัดการน ้าของอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของทั งสองหน่วยงาน ทั งในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค เพื่อก้าหนดการเก็บกักน ้าและ
การระบายน ้าให้เป็นไปตามเกณฑก์ารเก็บกักน ้าในอ่างฯ (Rule Curve) ที่ก้าหนดไว ้
ในแต่ละช่วงเวลา ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบจากสภาพน ้าหลากล้นอ่างฯ อย่างรุนแรงและ
เกิดภาวะน า้ท่วมด้านท้ายน า้ ตลอดจนเร่งเก็บกักน ้าใหไ้ดม้ากที่สุดช่วงปลายฤดูฝน 
เพื่อเป็นน ้าต้นทุนส้าหรับใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

 - การใช้ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น ้าและเตือนภัย เป็นเครื่องมือในการติดตาม
สถานการณ์น ้าในแบบเวลาจริง ตลอดจนพยากรณส์ถานการณ์น ้าในลุ่มน ้าท่ีอาจจะ
เกิดขึ นได้ เพื่อประโยชน์ในการเตอืนภัยล่วงหน้า 

 - การเฝ้าระวังพื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วม และการบริหารน ้าหลากที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
จะก้าหนดวิธีการในการติดตาม เฝา้ระวังและคาดการณส์ภาพน ้าท่ีจะเกิดขึ น แจ้งเตือน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เตรียมการป้องกันและให้การช่วยเหลือ หรือส่งน ้าบางส่วน
เข้าไปในระบบชลประทาน โดยไมใ่ห้เกิดปัญหากับการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร  
เพื่อลดระดับน ้าสูงสุดในล้าน ้า 

 - ศูนย์ประมวลวิเคราะหส์ถานการณ์น ้า กรมชลประทาน ท้าหน้าท่ีตดิตามสถานการณ์น ้า
อย่างใกล้ชิดและจดัท้ารายงานรวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทราบตามผังการตดิต่อและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ขณะนี ได้เปดิ
ให้บริการสายด่วนแก่ประชาชนท่ัวไปเพื่อสอบถามข้อมลูเรื่องน ้าไดท้ี่เบอร์ 1460  
โดยในระดับภูมิภาคจะมีศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น ้าในระดับโครงการชลประทาน
และระดับส้านักงานชลประทานของแต่ละพื นที่ ดูแลรับผิดชอบและเฝ้าระวังพื นที่เสี่ยงภัย
น ้าท่วมในแต่ละลุ่มน ้า 
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ก่อนเกิดภัย 
 การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพ่ือลดผลกระทบ 
 - คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโนม้สถานการณ์น า้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จาก 

กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร  
กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรมทรัพยากรน ้า กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และ กปร. ร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ประสานงานแลกเปลี่ยนและเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อติดตาม 
สภาพภูมิอากาศ น ้าฝน น ้าท่า และวิเคราะห์แนวโน้มสภาพน ้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
บริหารจัดการน ้า โดยมีการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น ้าและ
วางแผนบริหารจัดการน ้าทุกสัปดาห์ 

 - การบริหารข้อมูล น ้าฝน น ้าในอ่างฯ น ้าท่าและน ้าท่วม เพื่อแลกเปลีย่นข้อมูลพื นฐาน
ของหน่วยงานต่างๆ ทั งภายในและภายนอก ให้ทราบสถานการณ์ทีร่วดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ โดยระบบสารสนเทศ การรับ-ส่งข้อมูลด้วยระบบ Internet : www.rid.go.th , 
http://wmsc.rid.go.th หรือ E-mail : rid_flood@yahoo.com , wmsc@gmail.com 
และโทรสาร ตลอดจนการส่งข่าวสารผ่าน SMS ให้กับเจ้าหน้าทีผู่้เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูล
อย่างรวดเร็ว ทั งนี ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา ร่วมกับศูนย์สารสนเทศ 
ด้าเนินการพัฒนาโปรแกรม/แอพพลิเคช่ัน WMSC เพื่อเรียกใช้ข้อมลูที่ไดส้ังเคราะห ์
ที่จัดเก็บในฐานข้อมูล ใหส้ามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว ง่ายตอ่การใช้งาน 
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นประโยชน์ต่อการบริการข้อมลูข่าวสารแก่
หน่วยงานอ่ืนและประชาชนท่ัวไป อีกทั งทางกรมชลประทานยังมีเว็บบอร์ดรายงาน
สถานการณ์น ้า ในช่องทางอื่นๆทาง Social Network อีกหลายช่องทางเพื่อติดตาม
สถานการณ์น ้า 

 - การประสานงานกับคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาต ิ(กนช.) ท้าหน้าที ่
ในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมตดิตาม ข้อมลู 
สภาพภมูิอากาศ สภาพน ้าในลุ่มน า้และเขื่อนหรือที่กักเก็บน ้า เพื่อน้าข้อมูลมาวิเคราะห์
และประเมินผลให้การด้าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าสอดคล้องและ 
เป็นไปตามยุทธศาสตร ์

  การวางแผนการบริหารจัดการน ้ารายจังหวัด ในพื นที่ลุ่มน ้าต่างๆ ทั ง 25 ลุ่มน ้า  
เพื่อก้าหนดแนวทางเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยในพื นท่ีเสี่ยงภัยลุม่น ้า และหาวิธีการป้องกัน 
และแก้ไขปญัหาน ้าท่วมใหเ้หมาะสมในแตล่ะพื นท่ีลุ่มน า้ 

  การวางแผนการจัดสรรน ้าและการเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานปี 2560  
โดยวางแผนการใช้น ้า โดยจัดสรรน ้าให้สอดคล้องกับปริมาณน ้าต้นทุนในอ่างเก็บน ้า  
เพื่อสนับสนุนการใช้น ้าทุกกิจกรรมในพื นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรมโดยอาศัยน ้าฝน
เป็นหลัก และสนับสนุนน ้าชลประทานเสริมในช่วงต้นฤดูฝน และ/หรือ ช่วงที่เกิดฝนทิ งช่วง 
ซึ่งมีการจัดล้าดับความส้าคัญในการจัดสรรน ้า ดังนี  เพื่อการอุปโภค-บริโภคและการประปา 
เพื่อการรักษาระบบนิเวศ เช่น การผลักดันน ้าเค็ม การผลักดันน ้าเสีย เพื่อเกษตรกรรม  
เพื่อการอุตสาหกรรม 

 - พื นที่เป้าหมาย การเพาะปลูกพืชในเขตชลประทานช่วงฤดูฝนปี 2560 รวมทั งประเทศ 
20.863 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปี 15.950 ล้านไร่  พืชไร่ 0.276 ล้านไร่ พืชผัก 
0.185 ล้านไร่ อ้อย 0.918 ล้านไร่ ไม้ผล 1.092 ล้านไร่ ไม้ยืนต้น 1.206 ล้านไร่ บ่อปลา 
0.482 ล้านไร่ บ่อกุ้ง 0.301 ล้านไร่ และพืชอื่น ๆ 0.452 ล้านไร่ รวมความต้องการใช้น ้า 
ภาคการเกษตร 21,237 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี ยังมีความต้องการใช้น ้านอกภาคเกษตรอีก 
6,594 ล้าน ลบ.ม. ประกอบด้วย การอุปโภค-บริโภค 1,519 ล้าน ลบ.ม. อุตสาหกรรม 
308 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศ 3,206 ล้าน ลบ.ม. และอื่น ๆ 1,560 ล้าน ลบ.ม. 
รวมแผนการใช้น ้าในช่วงฤดู ฝนทั งสิ น 27,831 ล้าน ลบ.ม. 
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ก่อนเกิดภัย 
 การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพ่ือลดผลกระทบ 
  การก้าจัดสิ่งกีดขวางทางน ้าและบา้รุงรักษาพื นท่ีรับน ้าในคลองชลประทาน อ่างเก็บน ้า 

คลองส่งน ้าในพื นท่ีชลประทาน รวมทั งเสริมกระสอบทรายและคันดนิ เพื่อป้องกันน ้าท่วม
ในพื นที่ ประกอบด้วย ขุดลอกคลอง 31.75 ล้าน ลบ.ม. ขุดลอกอ่าง 3.94 ล้าน ลบ.ม. 
และก้าจดัวัชพืช 42,283 ไร่ 

  การพัฒนาแหล่งน ้าชุมชน 7 แห่ง การขุดบ่อน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 44,000 บ่อ 
และพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน ้า 187 แห่ง 

  การปฏิบัติการฝนหลวง  
 - ชวงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2560 เน้นปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่ม ปริมาณน ้าฝน 

ใหพ้ื นที่เกษตรกรรม ในช่วงเริ่มฤดเูพาะปลูกพืชเศรษฐกิจประจ้าปี เพื่อป้องกันและ 
แกไขปัญหาภัยแลง เนื่องจากฤดูฝนมาล้าช้ากว่าปกติ หรือฝนทิ งช่วงระหว่างฤดูเพาะปลูก 

 - ชวงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2560 เป็นการปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน ้าเก็บกัก 
ให้กับเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศ เพ่ือส้ารองไวเป็นน ้าต้นทุนในการบริหารจัดการน ้า 
ในช่วงฤดูแล้งท่ีจะมาถึงและเพื่อสาธารณะประโยชนต่างๆ ซึ่งส่วนใหญจ่ะปฏิบัติการ 
ไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม 

2. การผลิตทางการเกษตร  การจัดท้าคันป้องกัน/Flood Way จ้านวน 102 รายการ ในพื นที่ 63 จังหวัด 
  การปรับปรุงข้อมูลทะเบยีนเกษตรกรด้านพืช ด้านประมง ด้านปศสุัตว์ และด้านหนี สิน

ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
  การแนะน้าพื นที่ในการลดความเสีย่ง โดยการจดัท้าข้อมูลพื นที่เสี่ยงภัย ดังนี  
 - พื นที่ท้าการเกษตรที่มีโอกาสเกิดน ้าท่วมขังปี 2560 โดยการวเิคราะห์จากสภาพภูมิอากาศ 

(ปริมาณฝนเฉลี่ยช่วงฤดูฝน 30 ปี) ข้อมูลดิน ระดับความลาดชันของพื นที่ แผนที่น ้าท่วม
ในรอบ 10 ปี 

 - พื นที่ท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่มสูงปี 2560 โดยวิเคราะห์จากสภาพภูมิอากาศ (ปริมาณ 
ฝนเฉลีย่ช่วงฤดูฝน 30 ปี ข้อมูลสถิติในรอบ 10 ปีท่ีมีฝนตกหนัก) ข้อมูลดิน ระดับ 
ความลาดชันของพื นที่ เป็นต้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื นที่และสถิติการเกิดดินถล่ม
ในอดีต ประกอบกับโอกาสในการเกิดพายุฝนในพื นที่ 

 - พื นที่ท่ีมีโอกาสเกิดฝนทิ งช่วงในพื นที่เกษตรกรรม ปี 2560 โดยวิเคราะห์จาก 
สภาพภมูิอากาศ (ปริมาณฝนเฉลี่ยช่วงฤดูฝน 30 ปี ข้อมูลจ้านวนวันที่ฝนไม่ตกหรือ 
ตกน้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร ติดต่อกันกว่ามาก 7 วัน) ข้อมูลดิน แผนที่น ้าท่วมในรอบ 10 ปี 

  ตรวจสอบ เฝ้าระวัง จัดท้าบัญชีฟาร์มสตัว์น ้าดรุ้ายในพื นท่ีเสีย่ง    
  การวางแผนการอพยพสัตว์ ได้จัดเตรียมสถานที่อพยพสัตว์ 431 แห่ง และจัดท้าคอกพักสัตว์

เคลื่อนที่ 65 คอก ในพื นที่ 6 จังหวัด 
  จัดท้าบัญชีทรัพยากร การจัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือ ได้แก่ เครื่องสูบน ้า 

2,193 เครื่อง เครื่องผลักดันน ้า 626 เครื่อง รถนาค 11 คัน เรือขุด 366 คัน รถแทรกเตอร์ 
100 คัน รถบรรทุก 143 คัน และรถบรรทุกน ้า 76 คัน รวมทั ง เสบียงสัตว์ จ้านวน 
5,254.85 ตัน เวชภัณฑ์ยาต่างๆ 110.21 ล้านโด๊ส และเมลด็พันธ์ุพืชไร่ 51 ตัน 

3. การสร้างความเข้าใจ ประชาสมัพันธ์แจ้งเตือนภัยพื นที่ท่ีมีโอกาสเกดิความเสี่ยงอุทกภัย เพื่อให้เกษตรกรในพื นที่
ได้รับทราบและเตรียมการป้องกัน พร้อมทั งให้ค้าแนะน้าทางวิชาการ 

ขณะเกิดภัย 
 การเผชิญเหตุ 

1. การบริหารจัดการน้ า  การส่งน ้าเข้าระบบชลประทานในพื นที่การเกษตรโดยใช้ประโยชน์จากระบบชลประทาน
เพื่อลดปรมิาณยอดน ้าสูงสุด     

  การปรับแผนการระบายน า้จากอ่างเก็บน ้าเพื่อลดผลกระทบน ้าท่วมด้านท้าย 
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ขณะเกิดภัย 
 การเผชิญเหตุ 

  การติดตั งเครื่องจักร-เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อเร่งระบายน ้าในพื นที่ประสบภัย 
  การเสริมประสิทธิภาพของอาคารชลประทานในบรเิวณต่างๆ ท่ีพบว่า ยังไม่มีศักยภาพ

เพียงพอกับขนาดของสถานการณน์ ้าหลากท่ีคาดว่าจะเกดิขึ น 
  การเร่งซ่อมแซมอาคารที่ช้ารุดให้ใช้งานได้ช่ัวคราว และงานอ่ืนๆ  

2. การผลิตทางการเกษตร  การเสรมิคนักั นน ้า/คนัคลองส่งน ้าหรือคลองระบายน า้, งานปดิท่อลอดทา้นบช่ัวคราว 
  สนับสนุนเสบียงสัตว์ เวชภณัฑ์ เพือ่ช่วยเหลือสัตว์ในพื นที่ประสบภัย 
  อพยพหรือเคลื่อนย้าย ปศุสตัว์ สตัว์น ้า ผลผลติด้านการเกษตร สู่ทีป่ลอดภัย 
  หากเกิดโรคระบาดสัตว์ ให้ด้าเนินการตามมาตรการควบคมุโรค 
  การส่งก้าลังบ้ารุงเข้าพื นที ่
3. การสร้างการรับรู้  จัดหน่วยเฉพาะกิจลงพื นที่ประสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั งประเมิน 

ความเสยีหายและความต้องการความช่วยเหลือเบื องต้น 
หลังเกิดภัย 

 การหยุดยั้งความเสียหาย 
1. การบริหารจัดการน้ า  เร่งส้ารวจพื นท่ีการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน า้ท่วม ภายหลังที่สภาพน ้าลดระดับลง 

เพื่อประเมินความเสียหายและก้าหนดแนวทางช่วยเหลือ    
  เสรมิก้าลังเร่งระบายน ้าออกจากพื นท่ีเกษตรลุม่ต่้า และพื นท่ีการเกษตรที่ส้าคญั เพื่อให้

พื นที่ทางการเกษตรได้รับความเสยีหายน้อยที่สดุ 
2. การผลิตทางการเกษตร  ตรวจ วินิจฉัย ป้องกัน และก้าจดัโรคพืช สัตว์ ประมง เพื่อไม่ให้เกดิโรคระบาดในพื นท่ี

ประสบอุทกภัย      
  สนับสนุนเวชภณัฑเ์พื่อป้องกันการระบาดของโรคที่เกดิจากน ้า 
  บ้าบัดน ้าเสียและขจัดกลิ่นเหม็นในพื นที่เกษตรกรรม โดยใช้น ้าหมักชีวภาพ พด.6 
3. การช่วยเหลือและ 
   เยียวยาเกษตรกร 
   ผู้ประสบภัยพิบัติ 
   ด้านการเกษตร 

การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

 ฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิม 
1. การบริหารจัดการน้ า การประเมินความเสียหายและการซ่อมสร้างระบบโครงสร้างพื นฐานด้านชลประทาน 
 - ส้ารวจความเสียหายของระบบชลประทาน เพื่อซ่อมแซมใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

โดยเร็ว 
 - ประเมินศักยภาพของปริมาณน ้าต้นทุน เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูแลง้ รวมทั งเตรียมการ

สนับสนุนเครื่องสูบน ้าเคลื่อนที่และรถยนต์บรรทุกน ้า 
2. การผลิตทางการเกษตร  โครงสร้างพื นฐานด้านการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ การป้องกัน รักษา และก้าจัดโรค

ระบาดทีเ่กิดจากน ้าและพืชผลเกษตร การฟื้นฟูพื นท่ีประกอบกิจกรรมด้านการเกษตร 
  เศรษฐกิจและสังคม ครัวเรือนเกษตรกร ได้แก่ การวิเคราะห์ความเสยีหาย (Damages) 

และความสูญเสยี (Losses) ที่เกิดจากภัยในแตล่ะดา้น การวิเคราะหผ์ลกระทบจาก 
ภัยพิบัติในเชิงเศรษฐกิจมหาภาค (Macro – Economic Impact) และผลกระทบต่อ
มนุษย์และสังคม (Human/Social Impact) การประเมินความต้องการ/ความจ้าเป็น 
ในการฟื้นฟูหลังเกิดภยั เพื่อการจดัล้าดบัความส้าคัญในการฟื้นฟูในแต่ละภาคส่วน 
ตามระยะเวลา 3 ช่วง คือ ระยะสั น ระยะกลาง ระยะยาว 

3. การช่วยเหลือและ 
   สื่อสารสถานการณ์ 

โดยระดมเจ้าหน้าให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว และประชาสัมพันธ์ 
ติดตามสถานการณ์อยา่งเนื่อง 

   



- 22 - 
  

แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านการเกษตร ปี 2560 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4 แผนงาน 41 กิจกรรม วงเงินรวม 7,807.64 ล้านบาท 
 

การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพ่ือลดผลกระทบ 
 โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยปฏิบัต ิ
การบริหารจัดการน้ า 
1 ติดตามสภาพอากาศ/ปริมาณน ้า 77 จังหวัด พ.ค.-ก.ย.60 - ชป.  ส.ป.ก. 

2 แผนบริหารจัดการน ้ารายจังวัด 77 จังหวัด พ.ค.-ก.ย.60 - ชป. 

3 ก้าจัดสิ่งขีดขวางทางน ้าและบ้ารุงรักษาพื นท่ี
รับน ้า 

35.69 ล้าน ลบ.ม. 
42,283 ไร่ 

พ.ค.-ก.ย.60 1,130.26 ชป. 

4 การปฏิบัติการฝนหลวง  230 ล้านไร ่ พ.ค.-ก.ย.60 497.98 ฝลษ. 
การผลิตสินค้าเกษตร 
5 การปรับรอบการผลิตในพื นท่ีลุม่ต่า้ - พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ ชป. 

6 การจัดท้าคันป้องกัน/Flood Way 102 รายการ พ.ค.-ก.ย.60 6,178.41 ชป. 

7 การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 4 ระบบ พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ กสก. ปม. ปศ. 
กสส. 

8 การแนะน้าการลดความเสี่ยง 77 จังหวัด พ.ค.-ก.ย.60 0.99 พด. 

9 ตรวจสอบฟาร์มสัตว์ดรุ้าย พื นที่ประสบภัย พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ ปศ. 

10 แผนอพยพปศุสัตว/์บรหิารพื นที่อพยพ 431 แห่ง/ 
65 คอก 

พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ ปศ. 

11 จัดท้าบัญชีทรัพยากร เครื่องมือ อปุกรณ์ 
เสบียงสตัว์ เวชภัณฑ์ ปัจจัยการผลิต 

 
 

พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ ชป. ปศ. กวก. 

   - เครื่องสูบน ้า 2,193 เครื่อง    

   - เครื่องผลักดันน ้า 262 เครื่อง    

   - รถนาค 11 คัน    

   - รถขุด 366 คัน    

   - เรือขุด 52 ล้า    

   - รถแทรคเตอร ์ 100 คัน    

   - รถบรรทุก  143 คัน    

   - รถบรรทุกน ้า 76 คัน    

   - เสบียงอาหารสตัว ์ 5,979.55 ตัน    

   - เวชภัณฑ ์ 110.21 ล้านโด๊ส    

   - เมลด็พันธ์ุ 51 ตัน    
สร้างความเข้าใจความเสี่ยง 
12 การซักซ้อมแนวทางปฏิบตัิกับเจ้าหน้าท่ี 77 จังหวัด พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ กสก. ปศ. ปม.ชป. 

13 การซักซ้อมระบบแจ้งเตือน 77 จังหวัด พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ ชป. 

14 สร้างความเข้าใจความเสี่ยง  77 จังหวัด พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ ชป. พด. 
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เผชิญเหตุ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยปฏิบัต ิ
การบริหารจัดการน้ า 
1 ปรับแผนการบริหารน ้า 77 จังหวัด พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ ชป. 

2 ติดตั งเครื่องจักร เร่งระบายน ้า พื นที่ประสบภัย พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ ชป. 
3 แจ้งเตือนพื นท่ีท้ายน ้า พื นที่ประสบภัย พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ ชป. 

การผลิตสินค้าเกษตร 
4 เสรมิคันป้องกัน/สร้าง Flood Way พื นที่ประสบภัย พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ ชป. 
5 เก็บผลผลิตเกษตร สตัว์น ้าจ้าหน่าย พื นที่ประสบภัย พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ กสก. ปม. 
6 อพยพปศุสัตว์/บริหารพื นท่ี พื นที่ประสบภัย พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ ปศ. 

7 ส่งก้าลังบ้ารุงเข้าพื นท่ี พื นที่ประสบภัย พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ
กสก. ปศ. ปม. 

พด. 
การช่วยเหลือและสื่อสารสถานการณ์ 
8 ระดมเจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือเบื องต้น

และแนะน้าเกษตรกร 
พื นที่ประสบภัย พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ กสก. ปศ. ปม. 

พด. 
9 สื่อสารข้อมูลสถานการณ์น ้าและ 

พื นที่ปลอดภัย 
พื นที่ประสบภัย พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ ชป. ปศ. 

หยุดยั้งความเสียหาย 
การบริหารจัดการน้ า 
1 ส้ารวจพื นท่ีน ้าท่วมขังในพื นที่การเกษตร พื นที่ประสบภัย 

 
พ.ค.-ก.ย.60 

 
งบปกต ิ

 
กสก. ปศ. ปม. 

พด. 
2 เสรมิก้าลัง เร่งระบายน า้ออกจากพื นท่ี

เกษตรลุ่มต่้าและพื นท่ีการเกษตรที่ส้าคัญ 
พื นที่ประสบภัย 

 
พ.ค.-ก.ย.60 

 
งบปกต ิ

 
ชป. 

 
การผลิตสินค้าเกษตร 
3 ตรวจ วินิจฉัย ป้องกัน และก้าจดัโรคพืช 

สัตว์ ประมง 
พื นที่ประสบภัย 

 
พ.ค.-ก.ย.60 

 
งบปกต ิ

 
กสก. ปศ. ปม. 

 
4 สนับสนุนเวชภณัฑเ์พื่อป้องกัน 

การระบาดของโรคที่เกดิจากน ้า 
พื นที่ประสบภัย 

 
พ.ค.-ก.ย.60 

 
งบปกต ิ

 
ปศ. 

 
5 บ้าบัดน ้าเสียและขจัดกลิ่นเหม็นในพื นที่

เกษตรกรรม โดยใช้น ้าหมักชีวภาพ พด.6 
พื นที่ประสบภัย 

 
พ.ค.-ก.ย.60 

 
งบปกต ิ

 
พด. 

 
6 การช่วยเหลือตามระเบียบ กฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง 
พื นที่ประสบภัย 

 
พ.ค.-ก.ย.60 

 
งบปกต ิ

 
กสก. ปศ. ปม. 

 
การช่วยเหลือเยี่ยมเยียน 
7 คลินิคเกษตรเคลื่อนที ่ พื นที่ประสบภัย พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ กสก. ปศ. ปม. 

8 ประเมินความเสียหาย พื นที่ประสบภัย พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ กสก. ปศ. ปม. 

9 แจ้งสิทธิการช่วยเหลือตามกฎหมาย 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

พื นที่ประสบภัย พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ กสก. ปศ. ปม. 
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 ฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิม 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยปฏิบัต ิ
การบริหารจัดการน้ า 
1 ซ่อม/สร้าง โครงสร้างพื นฐาน 

ด้านชลประทาน และ Flood Way 
พื นทีป่ระสบภัย พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ ชป. 

 
2 จัดท้าระบบป้องกันพื นท่ีเกษตรที่ส้าคัญ พื นที่ประสบภัย พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ ชป. กสก. 

การผลิตสินค้าเกษตร 
3 วิเคราะหค์วามเสียหายและประเมนิความ

ต้องการ 
พื นที่ประสบภัย พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ กสก. ปศ. ปม. 

สศก. 
4 ฟื้นฟูสภาพดิน ปรับปรุงบ้ารุงดิน พื นที่ประสบภัย พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ พด. 

5 การสร้างรายได้ระยะสั น และส่งเสริมการ
ผลิต 

พื นที่ประสบภัย พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ กสก. 

6 การช่วยเหลือตามระเบียบ กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

พื นที่ประสบภัย พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ กสก. ปศ. ปม. 

การให้ความรู้ในการฟ้ืนฟู 
7 การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลติ พื นที่ประสบภัย พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ กสก. 

8 การปรับรอบการผลิต พื นที่ประสบภัย พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ ชป. กสก. 

9 การจัดท้าแนวป้องกัน พื นที่ประสบภัย พ.ค.-ก.ย.60 งบปกต ิ ชป. 

 
 



 
  

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 



 
  

จังหวัดที่มีโอกาสเกิดน้ าท่วมขังในพื้นที่ท าการเกษตร ปี 2560 (ภาคเหนือ) 

 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
ภาคเหนือ จ.ก าแพงเพชร อ.เมอืงก าแพงเพชร ต.เทพนคร 109                

อ.เมอืงก าแพงเพชร ผลรวม 109                
อ.ขาณุวรลักษบุรี ต.แสนตอ 438                

ต.บ่อถ  า 120                
ต.สลกบาตร 736                

อ.ขาณุวรลักษบุรี ผลรวม 1,294             
จ.ก าแพงเพชร ผลรวม 1,403             
จ.เชียงราย อ.เชียงแสน ต.เวียง 74                 

อ.เชียงแสน ผลรวม 74                 
อ.เทิง ต.เวียง 1,752             
อ.เทิง ผลรวม 1,752             
อ.เมอืงเชียงราย ต.แมข่้าวต้ม 97                 
อ.เมอืงเชียงราย ผลรวม 97                 
อ.แมส่าย ต.โป่งงาม 69                 

ต.ศรีเมอืงชุม 63                 
อ.แมส่าย ผลรวม 132                

จ.เชียงราย ผลรวม 2,055             
จ.นครสวรรค์ อ.เกา้เลี ยว ต.เกา้เลี ยว 971                

ต.เขาดิน 3,454             
ต.มหาโพธิ 1,607             
ต.หนองเต่า 12,639            
ต.หัวดง 797                

อ.เกา้เลี ยว ผลรวม 19,468            
อ.เมอืงนครสวรรค์ ต.เกรียงไกร 1,577             

ต.แควใหญ่ 151                
ต.กลางแดด 68                 
ต.นครสวรรค์ตก 523                
ต.บางพระหลวง 233                
ต.บางมว่ง 146                
ต.บ้านแกง่ 4,681             
ต.บ้านมะเกลือ 1,128             
ต.พระนอน 396                
ต.วัดไทร 797                



 
  

 
 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
ต.หนองกรด 575                
ต.หนองกระโดน 5,186             

อ.เมอืงนครสวรรค์ ผลรวม 15,461            
อ.แมว่งก์ ต.วังซ่าน 58                 
อ.แมว่งก ์ผลรวม 58                 
อ.โกรกพระ ต.เนินกว้าว 9,592             

ต.โกรกพระ 8,826             
ต.นากลาง 2,541             
ต.บางประมงุ 1,404             
ต.บางมะฝ่อ 2,551             
ต.ยางตาล 2,462             
ต.ศาลาแดง 7,847             

อ.โกรกพระ ผลรวม 35,223            
อ.ไพศาลี ต.ส าโรงชัย 110                
อ.ไพศาลี ผลรวม 110                
อ.ชุมแสง ต.เกยไชย 207                

ต.โคกหมอ้ 196                
ต.ไผ่สิงห์ 1,564             
ต.ทับกฤชใต้ 3,473             
ต.บางเคียน 404                
ต.พนัลาน 213                
ต.พกิลุ 387                
ต.หนองกระเจา 2,777             

อ.ชุมแสง ผลรวม 9,221             
อ.ตาคลี ต.จันเสน 677                

ต.ตาคลี 60                 
ต.สร้อยทอง 12,704            

อ.ตาคลี ผลรวม 13,441            
อ.ท่าตะโก ต.ดอนคา 779                

ต.ท่าตะโก 7,326             
ต.ท านบ 203                
ต.พนมเศษ 4,555             
ต.พนมรอก 8,469             



 
  

 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
ต.วังใหญ่ 66                 
ต.วังมหากร 2,672             
ต.หัวถนน 2,735             

อ.ท่าตะโก ผลรวม 26,805            
อ.บรรพตพสัิย ต.เจริญผล 572                

ต.ตาขีด 86                 
ต.ตาสัง 1,019             
ต.ท่างิ ว 61                 
ต.บางแกว้ 375                
ต.บางตาหงาย 86                 
ต.บ้านแดน 111                
ต.หนองกรด 393                
ต.หูกวาง 2,231             
ต.อา่งทอง 144                

อ.บรรพตพสัิย ผลรวม 5,078             
อ.พยุหะคีรี ต.ท่าน  าออ้ย 219                

ต.น  าทรง 3,950             
ต.ยางขาว 9,582             
ต.ย่านมทัรี 2,700             

อ.พยุหะคีรี ผลรวม 16,451            
อ.ลาดยาว ต.ลาดยาว 50                 
อ.ลาดยาว ผลรวม 50                 
อ.หนองบัว ต.ธารทหาร 497                

ต.หนองบัว 390                
ต.ห้วยถั่วเหนือ 64                 

อ.หนองบัว ผลรวม 951                
จ.นครสวรรค์ ผลรวม 142,317          
จ.พะเยา อ.ดอกค าใต้ ต.ดงสุวรรณ 453                

ต.สว่างอารมณ์ 145                
ต.สันโค้ง 220                
ต.ห้วยลาน 319                

อ.ดอกค าใต้ ผลรวม 1,137             
อ.ภูกามยาว ต.แมอ่งิ 63                 
อ.ภูกามยาว ผลรวม 63                 

จ.พะเยา ผลรวม 1,200             



 
  

 
 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
จ.พจิิตร อ.เมอืงพจิิตร ต.เมอืงเกา่ 850                

ต.โรงช้าง 3,905             
ต.ในเมอืง 90                 
ต.ไผ่ขวาง 1,781             
ต.ฆะมงั 2,164             
ต.ดงกลาง 799                
ต.ท่าหลวง 3,579             
ต.ท่าฬ่อ 7,706             
ต.บ้านบุง่ 14,312            
ต.ปากทาง 3,723             
ต.ป่ามะคาบ 14,932            
ต.ย่านยาว 102                
ต.สายค าโห้ 336                
ต.หัวดง 11,796            

อ.เมอืงพจิิตร ผลรวม 66,075            
อ.โพทะเล ต.โพทะเล 5,267             

ต.ทะนง 4,979             
ต.ท่าเสา 12,158            
ต.ท่าขมิ น 4,963             
ต.ท่านั่ง 3,624             
ต.ท่าบัว 3,746             
ต.ท้ายน  า 5,242             
ต.ทุ่งน้อย 4,021             
ต.บางคลาน 3,862             
ต.บ้านน้อย 4,363             
ต.วัดขวาง 1,062             

อ.โพทะเล ผลรวม 53,287            
อ.โพธ์ิประทับช้าง ต.เนินสว่าง 897                

ต.ไผ่ท่าโพ 11,821            
ต.ไผ่รอบ 8,522             
ต.ดงเสือเหลือง 1,294             
ต.วังจิก 18,656            

อ.โพธ์ิประทับช้าง ผลรวม 41,190            



 
  

 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
อ.ตะพานหิน ต.ไทรโรงโขน 4,577             

ต.ไผ่หลวง 1,853             
ต.คลองคูณ 4,119             
ต.งิ วราย 16,505            
ต.ดงตะขบ 4,265             
ต.ตะพานหิน 213                
ต.ทับหมนั 299                
ต.วังหลุม 189                
ต.วังหว้า 66                 
ต.หนองพยอม 621                

อ.ตะพานหิน ผลรวม 32,707            
อ.บางมลูนาก ต.เนินมะกอก 25,245            

ต.บางไผ่ 21,265            
ต.ภูมิ 2,715             
ต.ล าประดา 1,594             
ต.วังส าโรง 1,279             
ต.หอไกร 14,161            

อ.บางมลูนาก ผลรวม 66,259            
อ.บึงนาราง ต.บางลาย 9,338             

ต.บึงนาราง 2,166             
อ.บึงนาราง ผลรวม 11,504            
อ.วชิรบารมี ต.บ้านนา 8,568             

ต.วังโมกข์ 214                
ต.หนองหลุม 1,591             

อ.วชิรบารม ีผลรวม 10,373            
อ.วังทรายพนู ต.หนองปลาไหล 2,677             
อ.วังทรายพนู ผลรวม 2,677             
อ.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก 4,209             
อ.สากเหล็ก ผลรวม 4,209             
อ.สามง่าม ต.เนินปอ 6,004             

ต.ก าแพงดิน 17,299            
ต.รังนก 18,744            
ต.สามง่าม 13,080            

อ.สามง่าม ผลรวม 55,127            
จ.พจิิตร ผลรวม 343,408          



 
  

 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
จ.พษิณุโลก อ.เมอืงพษิณุโลก ต.ไผ่ขอดอน 3,883             

ต.ดอนทอง 162                
ต.ท่าโพธ์ิ 1,116             
ต.ท่าทอง 1,641             
ต.บ้านกร่าง 6,744             
ต.บ้านป่า 58                 
ต.บึงพระ 2,691             
ต.ปากโทก 133                
ต.มะขามสูง 1,820             
ต.วังน  าคู้ 2,924             
ต.วัดจันทร์ 135                
ต.วัดพริก 3,525             
ต.สมอแข 3,995             
ต.หัวรอ 645                
ต.อรัญญิก 584                

อ.เมอืงพษิณุโลก ผลรวม 30,056            
อ.นครไทย ต.หนองกะท้าว 66                 
อ.นครไทย ผลรวม 66                 
อ.บางกระทุ่ม ต.เนินกุม่ 1,168             

ต.โคกสลุด 1,448             
ต.ไผ่ล้อม 7,854             
ต.ท่าตาล 4,143             
ต.นครป่าหมาก 3,808             
ต.บางกระทุ่ม 6,439             
ต.บ้านไร่ 4,463             
ต.วัดตายม 176                
ต.สนามคลี 4,823             

อ.บางกระทุ่ม ผลรวม 34,322            
อ.บางระก า ต.คุยมว่ง 18,780            

ต.ชุมแสงสงคราม 41,112            
ต.ท่านางงาม 28,973            
ต.นิคมพฒันา 63                 
ต.บ่อทอง 4,539             
ต.บางระก า 9,208             
ต.บึงกอก 73                 



 
  

 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
ต.ปลักแรด 1,092             
ต.วังอทิก 7,507             

อ.บางระก า ผลรวม 111,347          
อ.พรหมพริาม ต.ดงประค า 695                

ต.ตลุกเทียม 2,137             
ต.ทับยายเชียง 1,162             
ต.ท่าช้าง 3,105             
ต.พรหมพริาม 4,431             
ต.มะต้อง 3,331             
ต.มะตูม 1,010             
ต.วงฆ้อง 959                
ต.วังวน 1,528             
ต.ศรีภิรมย์ 1,477             
ต.หนองแขม 6,524             
ต.หอกลอง 675                

อ.พรหมพริาม ผลรวม 27,034            
อ.วังทอง ต.แมร่ะกา 4,307             

ต.ชัยนาม 165                
ต.ดินทอง 590                
ต.ท่าหมืน่ราม 283                
ต.พนัชาลี 120                
ต.วังทอง 1,613             
ต.วังพกิลุ 13,222            

อ.วังทอง ผลรวม 20,300            
อ.วัดโบสถ์ ต.ท้อแท้ 193                

ต.วัดโบสถ์ 143                
อ.วัดโบสถ์ ผลรวม 336                

จ.พษิณุโลก ผลรวม 223,461          
จ.เพชรบูรณ์ อ.เมอืงเพชรบูรณ์ ต.ชอนไพร 925                

ต.ท่าพล 55                 
ต.นาป่า 575                
ต.นายม 2,579             
ต.น  าร้อน 261                
ต.บ้านโตก 189                
ต.ระวิง 4,535             



 
  

 
 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
ต.สะเดียง 1,163             
ต.ห้วยสะแก 5,682             

อ.เมอืงเพชรบูรณ์ ผลรวม 15,964            
อ.บึงสามพนั ต.กนัจุ 6,035             

ต.บึงสามพนั 5,431             
ต.หนองแจง 3,084             

อ.บึงสามพนั ผลรวม 14,550            
อ.วิเชียรบุรี ต.ท่าโรง 427                

ต.บ่อรัง 340                
ต.บึงกระจับ 5,732             
ต.พเุตย 456                
ต.พขุาม 810                
ต.สระประดู่ 3,025             
ต.สามแยก 3,932             

อ.วิเชียรบุรี ผลรวม 14,722            
อ.ศรีเทพ ต.โคกสะอาด 1,660             

ต.คลองกระจัง 1,773             
ต.นาสนุ่น 4,033             
ต.ศรีเทพ 2,646             
ต.สระกรวด 576                

อ.ศรีเทพ ผลรวม 10,688            
อ.หนองไผ่ ต.เพชรละคร 3,111             

ต.กองทูล 3,910             
ต.ท่าแดง 2,601             
ต.นาเฉลียง 9,432             
ต.บัววัฒนา 672                
ต.บ้านโภชน์ 2,944             
ต.วังโบสถ์ 7,825             
ต.วังท่าดี 93                 
ต.ห้วยโป่ง 1,330             

อ.หนองไผ่ ผลรวม 31,918            
อ.หล่มสัก ต.ช้างตะลูด 257                

ต.บ้านไร่ 497                



 
  

 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
ต.บ้านกลาง 71                 
ต.ลานบ่า 421                

อ.หล่มสัก ผลรวม 1,246             
จ.เพชรบูรณ์ ผลรวม 89,088            
จ.ล าปาง อ.เกาะคา ต.นาแกว้ 439                

อ.เกาะคา ผลรวม 439                
อ.แมท่ะ ต.แมท่ะ 233                

ต.นาครัว 344                
อ.แมท่ะ ผลรวม 577                

จ.ล าปาง ผลรวม 1,016             
จ.สุโขทัย อ.เมอืงสุโขทัย ต.เมอืงเกา่ 2,533             

ต.ตาลเตี ย 3,153             
ต.บ้านกล้วย 17,638            
ต.บ้านสวน 10,992            
ต.บ้านหลุม 12,600            
ต.ปากพระ 16,246            
ต.ยางซ้าย 3,485             
ต.วังทองแดง 242                

อ.เมอืงสุโขทัย ผลรวม 66,889            
อ.กงไกรลาศ ต.ไกรใน 862                

ต.ไกรกลาง 515                
ต.ไกรนอก 17,003            
ต.กกแรต 138                
ต.กง 27,926            
ต.ดงเดือย 9,806             
ต.ท่าฉนวน 30,066            
ต.บ้านใหมสุ่ขเกษม 10,090            
ต.บ้านกร่าง 3,373             
ต.ป่าแฝก 18,834            
ต.หนองตูม 12,163            

อ.กงไกรลาศ ผลรวม 130,776          
อ.คีรีมาศ ต.โตนด 10,257            

ต.ทุ่งหลวง 6,663             
ต.บ้านป้อม 13,707            



 
  

 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
ต.สามพวง 257                
ต.หนองกระด่ิง 137                

อ.คีรีมาศ ผลรวม 31,021            
อ.ศรีนคร ต.น  าขุม 459                
อ.ศรีนคร ผลรวม 459                
อ.ศรีสัชนาลัย ต.ดงคู่ 72                 

ต.ท่าชัย 392                
ต.ป่างิ ว 665                
ต.ศรีสัชนาลัย 297                
ต.สารจิตร 332                
ต.หนองออ้ 586                
ต.หาดเสี ยว 278                

อ.ศรีสัชนาลัย ผลรวม 2,622             
อ.ศรีส าโรง ต.เกาะตาเลี ยง 2,715             

ต.ทับผึ ง 905                
ต.บ้านไร่ 2,823             
ต.บ้านซ่าน 1,630             
ต.บ้านนา 1,243             
ต.ราวต้นจันทร์ 1,394             
ต.วังใหญ่ 7,329             
ต.วังทอง 3,410             
ต.วัดเกาะ 872                

อ.ศรีส าโรง ผลรวม 22,321            
อ.สวรรคโลก ต.คลองกระจง 1,538             

ต.คลองยาง 120                
ต.ท่าทอง 930                
ต.นาทุ่ง 157                
ต.ปากน  า 80                 
ต.ป่ากมุเกาะ 152                
ต.ย่านยาว 2,139             
ต.วังไมข้อน 622                
ต.หนองกลับ 2,491             

อ.สวรรคโลก ผลรวม 8,229             
จ.สุโขทัย ผลรวม 262,317          



 
  

 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
จ.อตุรดิตถ์ อ.เมอืงอตุรดิตถ์ ต.คุ้งตะเภา 364                

ต.บ้านเกาะ 69                 
ต.ป่าเซ่า 110                
ต.วังกะพี 1,580             
ต.หาดกรวด 433                

อ.เมอืงอตุรดิตถ์ ผลรวม 2,556             
อ.ตรอน ต.ข่อยสูง 264                

ต.น  าอา่ง 772                
ต.บ้านแกง่ 3,358             
ต.วังแดง 14,860            
ต.หาดสองแคว 1,671             

อ.ตรอน ผลรวม 20,925            
อ.พชิัย ต.ในเมอืง 267                

ต.ไร่ออ้ย 376                
ต.คอรุม 1,203             
ต.ท่ามะเฟอืง 734                
ต.ท่าสัก 1,261             
ต.นายาง 160                
ต.นาอนิ 2,500             
ต.บ้านโคน 2,103             
ต.บ้านดารา 1,421             
ต.บ้านหมอ้ 3,590             
ต.พญาแมน 396                

อ.พชิัย ผลรวม 14,011            
อ.ลับแล ต.ไผ่ล้อม 8,444             

ต.ชัยจุมพล 90                 
ต.ด่านแมค่ ามนั 207                
ต.ทุ่งยั ง 2,574             

อ.ลับแล ผลรวม 11,315            
จ.อตุรดิตถ์ ผลรวม 48,807            
จ.อทัุยธานี อ.เมอืงอทัุยธานี ต.เนินแจง 856                

ต.ดอนขวาง 188                
ต.ท่าซุง 2,598             
ต.น  าซึม 1,062             
ต.สะแกกรัง 531                



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาค จงัหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
ต.หนองไผ่แบน 1,311             
ต.หาดทนง 159                

อ.เมอืงอทุัยธานี ผลรวม 6,705             
จ.อทุัยธานี ผลรวม 6,705             

ภาคเหนือผลรวม 1,121,777        



 
  

จังหวัดที่มีโอกาสเกิดน้ าท่วมขังในพื้นที่ท าการเกษตร ปี 2560 (ภาคกลาง) 

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
ภาคกลาง จ.ชัยนาท อ.เมอืงชัยนาท ต.เขาท่าพระ 76            

ต.ชัยนาท 250           
ต.ท่าชัย 266           
ต.นางลือ 996           
ต.บ้านกล้วย 288           

อ.เมอืงชัยนาท ผลรวม 1,876        
อ.มโนรมย์ ต.อูต่ะเภา 151           
อ.มโนรมย์ ผลรวม 151           
อ.สรรคบุรี ต.แพรกศรีราชา 7,042        

ต.ดงคอน 62            
ต.ดอนก า 1,588        
ต.บางขุด 439           
ต.ห้วยกรด 478           
ต.ห้วยกรดพฒันา 5,013        

อ.สรรคบุรี ผลรวม 14,622       
อ.สรรพยา ต.เขาแกว้ 7,349        

ต.โพนางด าตก 4,381        
ต.โพนางด าออก 3,701        
ต.ตลุก 1,294        
ต.บางหลวง 70            
ต.สรรพยา 7,992        
ต.หาดอาษา 58            

อ.สรรพยา ผลรวม 24,845       
อ.หันคา ต.บ้านเชี่ยน 2,684        

ต.วังไกเ่ถื่อน 4,199        
ต.สามง่ามท่าโบสถ์ 98            
ต.ห้วยงู 614           

อ.หันคา ผลรวม 7,595        
จ.ชัยนาท ผลรวม 49,089       
จ.นครนายก อ.เมอืงนครนายก ต.ศรีจุฬา 1,308        

อ.เมอืงนครนายก ผลรวม 1,308        
อ.ปากพลี ต.ท่าเรือ 302           
อ.ปากพลี ผลรวม 302           

จ.นครนายก ผลรวม 1,610        



 
  

 
 
 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
จ.นครปฐม อ.ก าแพงแสน ต.ดอนข่อย 819           

ต.วังน  าเขียว 58            
ต.สระพฒันา 3,242        
ต.สระส่ีมมุ 1,876        
ต.ห้วยมว่ง 4,848        

อ.ก าแพงแสน ผลรวม 10,843       
อ.ดอนตูม ต.ดอนพทุรา 531           

ต.บ้านหลวง 165           
ต.ล าลูกบัว 1,529        
ต.สามง่าม 237           

อ.ดอนตูม ผลรวม 2,462        
อ.นครชัยศรี ต.บางแกว้ฟา้ 66            

ต.บางพระ 1,120        
ต.วัดละมดุ 480           
ต.ศรีมหาโพธ์ิ 64            

อ.นครชัยศรี ผลรวม 1,730        
อ.บางเลน ต.ไทรงาม 4,095        

ต.ไผ่หูช้าง 2,452        
ต.คลองนกกระทุง 505           
ต.ดอนตูม 1,071        
ต.นิลเพชร 2,382        
ต.บัวปากท่า 383           
ต.บางเลน 470           
ต.บางไทรป่า 2,207        
ต.บางปลา 2,660        
ต.บางภาษี 3,288        
ต.บางระก า 405           
ต.บางหลวง 7,702        
ต.ล าพญา 203           
ต.หินมลู 3,769        

อ.บางเลน ผลรวม 31,592       
จ.นครปฐม ผลรวม 46,627       



 
  

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
จ.นนทบุรี อ.ไทรน้อย ต.ไทรใหญ่ 684           

ต.ขุนศรี 200           
อ.ไทรน้อย ผลรวม 884           

จ.นนทบุรี ผลรวม 884           
จ.ปทุมธานี อ.สามโคก ต.คลองควาย 266           

ต.บางเตย 172           
อ.สามโคก ผลรวม 438           

จ.ปทุมธานี ผลรวม 438           
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา ต.เจ้าเจ็ด 3,208        

ต.เจ้าเสด็จ 2,968        
ต.ชายนา 11,336       
ต.ดอนทอง 8,577        
ต.บางนมโค 1,771        
ต.บ้านแถว 4,098        
ต.บ้านแพน 3,776        
ต.บ้านโพธ์ิ 4,184        
ต.บ้านกระทุม่ 4,911        
ต.บ้านหลวง 2,478        
ต.มารวิชัย 7,040        
ต.รางจรเข้ 8,307        
ต.ลาดงา 3,279        
ต.สามกอ 2,085        
ต.สามตุ่ม 7,711        
ต.หัวเวียง 4,554        

อ.เสนา ผลรวม 80,283       
อ.ท่าเรือ ต.วังแดง 860           
อ.ท่าเรือ ผลรวม 860           
อ.นครหลวง ต.พระนอน 222           
อ.นครหลวง ผลรวม 222           
อ.บางไทร ต.แคตก 1,978        

ต.แคออก 80            
ต.โคกช้าง 301           
ต.ไผ่พระ 2,831        
ต.ไมต้รา 3,060        
ต.กกแกว้บูรพา 1,899        
ต.กระแชง 1,644        



 
  

 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
ต.ช่างเหล็ก 1,983        
ต.ช้างน้อย 1,707        
ต.บางไทร 2,423        
ต.บางพลี 2,031        
ต.บางยี่โท 2,675        
ต.บ้านเกาะ 2,106        
ต.บ้านแป้ง 1,568        
ต.บ้านมา้ 319           
ต.สนามชัย 430           
ต.ห่อหมก 1,578        

อ.บางไทร ผลรวม 28,613       
อ.บางซ้าย ต.เต่าเล่า 9,523        

ต.เทพมงคล 12,627       
ต.แกว้ฟา้ 3,340        
ต.บางซ้าย 10,551       
ต.ปลายกลัด 24,493       
ต.วังพฒันา 11,642       

อ.บางซ้าย ผลรวม 72,176       
อ.บางบาล ต.กบเจา 3,512        

ต.ทางช้าง 1,661        
ต.น  าเต้า 3,802        
ต.บางบาล 132           
ต.บางหลวง 2,336        
ต.บางหลวงโดด 2,036        
ต.บางหัก 1,766        
ต.บ้านกุม่ 548           
ต.บ้านคลัง 3,404        
ต.วัดตะกู 2,087        
ต.วัดยม 600           
ต.สะพานไทย 747           

อ.บางบาล ผลรวม 22,631       
อ.บางปะหัน ต.บ้านมา้ 105           

ต.บ้านล่ี 287           
อ.บางปะหัน ผลรวม 392           



 
  

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
อ.บางปะอนิ ต.ขนอนหลวง 1,255        

ต.คลองจิก 814           
ต.ตลาดเกรียบ 257           
ต.ตล่ิงชัน 172           
ต.บางประแดง 1,687        
ต.บ้านแป้ง 216           
ต.บ้านโพ 940           
ต.บ้านหว้า 356           
ต.วัดยม 809           
ต.สามเรือน 148           

อ.บางปะอนิ ผลรวม 6,654        
อ.บ้านแพรก ต.คลองน้อย 806           

ต.บ้านแพรก 317           
ต.บ้านใหม่ 156           
ต.สองห้อง 2,172        

อ.บ้านแพรก ผลรวม 3,451        
อ.ผักไห่ ต.โคกช้าง 275           

ต.กฎุี 5,630        
ต.จักราช 2,182        
ต.ดอนลาน 7,120        
ต.ตาลาน 1,205        
ต.ท่าดินแดง 2,890        
ต.นาคู 8,113        
ต.บ้านแค 53            
ต.บ้านใหญ่ 954           
ต.ผักไห่ 1,834        
ต.ลาดชิด 4,114        
ต.ลาดน  าเค็ม 124           
ต.ล าตะเคียน 7,577        
ต.หนองน  าใหญ่ 1,522        
ต.หน้าโคก 2,314        
ต.อมฤต 1,644        

อ.ผักไห่ ผลรวม 47,551       
อ.พระนครศรีอยุธยา ต.เกาะเรียน 569           

ต.ปากกราน 358           
อ.พระนครศรีอยุธยา ผลรวม 927           



 
  

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
อ.มหาราช ต.กะทุ่ม 560           

ต.น  าเต้า 80            
ต.บางนา 933           
ต.บ้านนา 378           
ต.มหาราช 103           

อ.มหาราช ผลรวม 2,054        
อ.ลาดบัวหลวง ต.คู้สลอด 1,310        

ต.พระยาบันลือ 370           
ต.ลาดบัวหลวง 4,681        
ต.สิงหนาท 1,133        
ต.หลักชัย 3,715        

อ.ลาดบัวหลวง ผลรวม 11,209       
อ.วังน้อย ต.บ่อตาโล่ 2,021        

ต.ล าไทร 670           
อ.วังน้อย ผลรวม 2,691        

จ.พระนครศรีอยุธยา ผลรวม 279,714     
จ.ลพบุรี อ.เมอืงลพบุรี ต.เขาพระงาม 230           

ต.โกง่ธนู 1,141        
ต.โคกกะเทียม 153           
ต.โคกล าพาน 269           
ต.โพธ์ิเกา้ต้น 345           
ต.โพธ์ิตรุ 1,440        
ต.งิ วราย 1,113        
ต.ดอนโพธ์ิ 11,259       
ต.ตะลุง 725           
ต.ท้ายตลาด 2,851        
ต.บางขันหมาก 6,693        
ต.บ้านข่อย 1,719        
ต.พรหมมาสตร์ 459           
ต.ส่ีคลอง 4,612        

อ.เมอืงลพบุรี ผลรวม 33,009       
อ.โคกส าโรง ต.โคกส าโรง 109           

ต.ถลุงเหล็ก 270           
ต.วังจั่น 486           
ต.หลุมข้าว 1,066        

อ.โคกส าโรง ผลรวม 1,931        



 
  

 
 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
อ.ท่าวุ้ง ต.เขาสมอคอน 5,786        

ต.โคกสลุด 1,533        
ต.โพตลาดแกว้ 5,248        
ต.ท่าวุ้ง 1,562        
ต.บางคู้ 1,962        
ต.บางงา 7,329        
ต.บางล่ี 5,618        
ต.มจุลินท์ 2,253        
ต.ลาดสาล่ี 1,737        
ต.หัวส าโรง 334           

อ.ท่าวุ้ง ผลรวม 33,362       
อ.บ้านหมี่ ต.ดงพลับ 572           

ต.บางกะพี 256           
ต.บางขาม 1,450        
ต.บ้านกล้วย 335           
ต.บ้านชี 75            
ต.บ้านทราย 259           
ต.พคุา 2,570        
ต.หนองเต่า 64            
ต.หนองเมอืง 3,403        
ต.หนองกระเบียน 556           
ต.หนองทรายขาว 2,325        

อ.บ้านหมี ่ผลรวม 11,865       
จ.ลพบุรี ผลรวม 80,167       
จ.สระบุรี อ.ดอนพดุ ต.ไผ่หล่ิว 4,285        

ต.ดงตะงาว 1,288        
ต.ดอนพดุ 1,393        
ต.บ้านหลวง 1,852        

อ.ดอนพดุ ผลรวม 8,818        
อ.บ้านหมอ ต.ไผ่ขวาง 737           

ต.ตลาดน้อย 87            
ต.หรเทพ 191           

อ.บ้านหมอ ผลรวม 1,015        



 
  

 
 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
อ.หนองโดน ต.ดอนทอง 9,369        

ต.บ้านกลับ 822           
ต.หนองโดน 280           

อ.หนองโดน ผลรวม 10,471       
จ.สระบุรี ผลรวม 20,304       
จ.สิงห์บุรี อ.เมอืงสิงห์บุรี ต.โพกรวม 111           

ต.จักรสีห์ 59            
ต.ต้นโพธ์ิ 128           
ต.บางมญั 92            
ต.หัวไผ่ 1,101        

อ.เมอืงสิงห์บุรี ผลรวม 1,491        
อ.ค่ายบางระจัน ต.โพทะเล 130           

ต.คอทราย 534           
ต.ท่าข้าม 116           
ต.บางระจัน 840           

อ.ค่ายบางระจัน ผลรวม 1,620        
อ.ท่าช้าง ต.ถอนสมอ 580           

ต.พกิลุทอง 3,084        
ต.วิหารขาว 1,813        

อ.ท่าช้าง ผลรวม 5,477        
อ.บางระจัน ต.เชิงกลัด 1,090        

ต.บ้านจ่า 83            
ต.พกัทัน 2,754        

อ.บางระจัน ผลรวม 3,927        
อ.พรหมบุรี ต.โรงช้าง 1,104        

ต.พระงาม 116           
ต.หัวป่า 588           

อ.พรหมบุรี ผลรวม 1,808        
อ.อนิทร์บุรี ต.โพธ์ิชัย 419           

ต.งิ วราย 470           
ต.ชีน  าร้าย 9,154        
ต.ทองเอน 13,625       
ต.ทับยา 203           



 
  

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
ต.ท่างาม 1,379        
ต.ประศุก 641           
ต.ห้วยชัน 2,385        

อ.อนิทร์บุรี ผลรวม 28,276       
จ.สิงห์บุรี ผลรวม 42,599       
จ.สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช ต.เขาดิน 446           

ต.เขาพระ 2,478        
ต.เดิมบาง 2,662        
ต.โคกช้าง 127           
ต.ทุ่งคลี 3,295        
ต.นางบวช 4,387        
ต.ปากน  า 1,013        
ต.ยางนอน 1,031        
ต.หัวเขา 7,963        

อ.เดิมบางนางบวช ผลรวม 23,402       
อ.เมอืงสุพรรณบุรี ต.โคกโคเฒ่า 7,927        

ต.โพธ์ิพระยา 76            
ต.ไผ่ขวาง 474           
ต.ดอนโพธ์ิทอง 8,756        
ต.ดอนก ายาน 6,598        
ต.ดอนตาล 4,718        
ต.ทับตีเหล็ก 2,463        
ต.ท่าระหัด 2,930        
ต.บางกุง้ 2,541        
ต.บ้านโพธ์ิ 2,505        
ต.พหิารแดง 504           
ต.รั วใหญ่ 2,092        
ต.ศาลาขาว 8,926        
ต.สนามชัย 1,271        
ต.สระแกว้ 2,661        
ต.สวนแตง 6,709        

อ.เมอืงสุพรรณบุรี ผลรวม 61,151       
อ.บางปลามา้ ต.โคกคราม 14,858       

ต.ไผ่กองดิน 8,139        
ต.กฤษณา 8,667        
ต.จรเข้ใหญ่ 19,405       



 
  

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
ต.ตะค่า 11,346       
ต.บางใหญ่ 13,445       
ต.บางปลามา้ 10,175       
ต.บ้านแหลม 3,834        
ต.มะขามล้ม 9,460        
ต.วังน  าเย็น 8,606        
ต.วัดโบสถ์ 23,635       
ต.วัดดาว 17,981       
ต.สาลี 14,321       
ต.องครักษ์ 20,507       

อ.บางปลามา้ ผลรวม 184,379     
อ.สองพีน่้อง ต.เนินพระปรางค์ 5,295        

ต.ดอนมะนาว 4,406        
ต.ต้นตาล 8,632        
ต.ทุ่งคอก 221           
ต.บางเลน 6,937        
ต.บางตะเคียน 1,960        
ต.บางตาเถร 22,821       
ต.บางพลับ 6,689        
ต.บ้านกุม่ 7,498        
ต.บ้านช้าง 11,005       
ต.ศรีส าราญ 6,118        
ต.สองพีน่้อง 1,566        
ต.หัวโพธ์ิ 13,298       

อ.สองพีน่้อง ผลรวม 96,446       
อ.สามชุก ต.กระเสียว 2,597        

ต.บ้านสระ 270           
ต.สามชุก 85            
ต.หนองผักนาก 227           

อ.สามชุก ผลรวม 3,179        
อ.อูท่อง ต.เจดีย์ 10,910       

ต.กระจัน 6,278        
ต.ดอนคา 527           
ต.ดอนมะเกลือ 4,961        
ต.บ้านดอน 11,727       
ต.ยุ้งทะลาย 3,494        



 
  

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
ต.สระพงัลาน 2,786        
ต.สระยายโสม 2,042        
ต.หนองโอง่ 8,987        
ต.อูท่อง 77            

อ.อูท่อง ผลรวม 51,789       
จ.สุพรรณบุรี ผลรวม 420,346     
จ.อา่งทอง อ.เมอืงอา่งทอง ต.คลองวัว 1,012        

ต.จ าปาหล่อ 426           
ต.บ้านรี 77            
ต.ป่างิ ว 211           
ต.มหาดไทย 2,831        
ต.ย่านซ่ือ 965           
ต.ศาลาแดง 982           

อ.เมอืงอา่งทอง ผลรวม 6,504        
อ.แสวงหา ต.แสวงหา 3,655        

ต.จ าลอง 3,069        
ต.บ้านพราน 110           
ต.ศรีพราน 4,111        
ต.สีบัวทอง 502           
ต.ห้วยไผ่ 782           

อ.แสวงหา ผลรวม 12,229       
อ.โพธ์ิทอง ต.โคกพทุรา 3,206        

ต.โพธ์ิรังนก 485           
ต.ค าหยาด 2,472        
ต.ทางพระ 970           
ต.บ่อแร่ 1,688        
ต.บางเจ้าฉ่า 3,499        
ต.บางพลับ 114           
ต.บางระก า 124           
ต.ยางซ้าย 51            
ต.สามง่าม 384           
ต.หนองแมไ่ก่ 2,336        
ต.องครักษ์ 2,614        
ต.อา่งแกว้ 2,006        
ต.อนิทประมลู 619           

อ.โพธ์ิทอง ผลรวม 20,568       



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
อ.ไชโย ต.เทวราช 1,062        

ต.ไชโย 67            
ต.จรเข้ร้อง 361           
ต.ชัยฤทธ์ิ 100           
ต.ตรีณรงค์ 810           
ต.ราชสถิตย์ 311           

อ.ไชโย ผลรวม 2,711        
อ.ป่าโมก ต.เอกราช 263           

ต.โผงเผง 146           
ต.นรสิงห์ 80            

อ.ป่าโมก ผลรวม 489           
อ.วิเศษชัยชาญ ต.ไผ่จ าศีล 1,521        

ต.ไผ่ด าพฒันา 2,404        
ต.ไผ่วง 2,847        
ต.คลองขนาก 1,274        
ต.ตลาดใหม่ 429           
ต.ท่าช้าง 336           
ต.บางจัก 4,481        
ต.มว่งเตี ย 2,418        
ต.ยี่ล้น 96            
ต.ศาลเจ้าโรงทอง 113           
ต.สาวร้องไห้ 1,192        
ต.ส่ีร้อย 2,586        
ต.หลักแกว้ 3,605        
ต.ห้วยคันแหลน 388           
ต.หัวตะพาน 1,379        

อ.วิเศษชัยชาญ ผลรวม 25,069       
จ.อา่งทอง ผลรวม 67,570       

ภาคกลาง ผลรวม 1,009,348   



 
  

จังหวัดที่มีโอกาสเกิดน้ าท่วมขังในพื้นที่ท าการเกษตร ปี 2560 (ภาคตะวันออก) 

 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
ภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว ต.แปลงยาว 584                

ต.หัวส าโรง 2,396              
อ.แปลงยาว ผลรวม 2,980              
อ.บางคล้า ต.เสมด็ใต้ 361                

ต.ท่าทองหลาง 827                
ต.บางกระเจ็ด 3,891              
ต.ปากน  า 130                
ต.หัวไทร 630                

อ.บางคล้า ผลรวม 5,839              
อ.บางน  าเปรี ยว ต.โยธะกา 562                
อ.บางน  าเปรี ยว ผลรวม 562                
อ.บ้านโพธ์ิ ต.แหลมประดู่ 1,074              

ต.คลองขุด 235                
ต.ดอนทราย 182                
ต.สิบเอด็ศอก 50                  

อ.บ้านโพธ์ิ ผลรวม 1,541              
อ.พนมสารคาม ต.เมอืงเกา่ 1,217              

ต.บ้านซ่อง 191                
ต.พนมสารคาม 536                
ต.หนองแหน 1,142              
ต.หนองยาว 1,854              

อ.พนมสารคาม ผลรวม 4,940              
อ.ราชสาส์น ต.เมอืงใหม่ 2,611              

ต.ดงน้อย 3,685              
ต.บางคา 908                

อ.ราชสาส์น ผลรวม 7,204              
จ.ฉะเชิงเทรา ผลรวม 23,066            
จ.ชลบุรี อ.พนัสนิคม ต.โคกเพลาะ 178                

ต.ไร่หลักทอง 188                
ต.ท่าข้าม 775                
ต.วัดโบสถ์ 119                
ต.วัดหลวง 210                



 
  

 
 
 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
ต.สระส่ีเหล่ียม 1,068              
ต.หนองเหียง 103                

อ.พนัสนิคม ผลรวม 2,641              
จ.ชลบุรี ผลรวม 2,641              
จ.ปราจีนบุรี อ.เมอืงปราจีนบุรี ต.โนนห้อม 1,503              

ต.ท่างาม 256                
ต.บางเดชะ 3,937              
ต.บางบริบูรณ์ 1,173              

อ.เมอืงปราจีนบุรี ผลรวม 6,869              
อ.กบินทร์บุรี ต.เมอืงเกา่ 852                

ต.นาแขม 921                
ต.วังดาล 59                  
ต.หาดนางแกว้ 575                

อ.กบินทร์บุรี ผลรวม 2,407              
อ.นาดี ต.ส าพนัตา 237                
อ.นาดี ผลรวม 237                
อ.บ้านสร้าง ต.กระทุ่มแพว้ 1,933              

ต.บางเตย 3,061              
ต.บางแตน 8,347              
ต.บางกระเบา 1,727              
ต.บางขาม 3,346              
ต.บางปลาร้า 4,891              
ต.บางพลวง 6,427              
ต.บางยาง 7,013              
ต.บ้านสร้าง 1,866              

อ.บ้านสร้าง ผลรวม 38,611            
อ.ประจันตคาม ต.เกาะลอย 540                

ต.โพธ์ิงาม 3,075              
ต.ประจันตคาม 3,304              
ต.หนองแกว้ 61                  

อ.ประจันตคาม ผลรวม 6,980              



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
อ.ศรีมโหสถ ต.โคกไทย 449                

ต.โคกปีบ 1,433              
ต.ไผ่ชะเลือด 3,584              
ต.คู้ล าพนั 2,333              

อ.ศรีมโหสถ ผลรวม 7,799              
อ.ศรีมหาโพธิ ต.ดงกระทงยาม 1,167              

ต.ท่าตูม 424                
ต.บางกุง้ 183                
ต.บ้านทาม 607                
ต.ศรีมหาโพธิ 214                
ต.สัมพนัธ์ 2,543              
ต.หัวหว้า 152                
ต.หาดยาง 437                

อ.ศรีมหาโพธิ ผลรวม 5,727              
จ.ปราจีนบุรี ผลรวม 68,630            

ภาคตะวันออก ผลรวม 94,337            



 
  

จังหวัดที่มีโอกาสเกิดน้ าท่วมขังในพื้นที่ท าการเกษตร ปี 2560 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.กาฬสินธ์ุ อ.เมอืงกาฬสินธ์ ต.หลุบ 292                

ต.ห้วยโพธ์ิ 258                
อ.เมอืงกาฬสินธ์ ผลรวม 550                
อ.กมลาไสย ต.โพนงาม 820                

ต.กมลาไสย 123                
ต.หลักเมอืง 1,340             

อ.กมลาไสย ผลรวม 2,283             
อ.ร่องค า ต.เหล่าออ้ย 393                

ต.สามคัคี 69                 
อ.ร่องค า ผลรวม 462                

จ.กาฬสินธ์ุ ผลรวม 3,295             
จ.ขอนแกน่ อ.เมอืงขอนแกน่ ต.เมอืงเกา่ 89                 

ต.ดอนช้าง 174                
อ.เมอืงขอนแกน่ ผลรวม 263                
อ.แวงใหญ่ ต.โนนทอง 1,750             

ต.โนนสะอาด 2,394             
อ.แวงใหญ่ ผลรวม 4,144             
อ.แวงน้อย ต.ท่านางแนว 1,157             

ต.ท่าวัด 145                
ต.ละหานนา 672                

อ.แวงน้อย ผลรวม 1,974             
อ.โคกโพธ์ิไชย ต.โพธ์ิไชย 3,901             

ต.นาแพง 738                
ต.บ้านโคก 187                

อ.โคกโพธ์ิไชย ผลรวม 4,826             
อ.ชนบท ต.โนนพะยอม 1,086             

ต.ชนบท 441                
ต.วังแสง 1,594             
ต.ศรีบุญเรือง 1,430             

อ.ชนบท ผลรวม 4,551             
อ.บ้านแฮ ต.โคกส าราญ 4,973             

ต.โนนสมบูรณ์ 407                
อ.บ้านแฮ ผลรวม 5,380             



 
  

 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
อ.บ้านไผ่ ต.เมอืงเพยี 596                

ต.บ้านไผ่ 135                
อ.บ้านไผ่ ผลรวม 731                
อ.พระยืน ต.บ้านโต้น 188                

ต.หนองแวง 98                 
อ.พระยืน ผลรวม 286                
อ.มญัจาคีรี ต.กดุเค้า 470                

ต.ท่าศาลา 266                
ต.สวนหมอ่น 61                 
ต.หนองแปน 221                

อ.มญัจาคีรี ผลรวม 1,018             
อ.หนองนาค า ต.บ้านโคก 50                 
อ.หนองนาค า ผลรวม 50                 

จ.ขอนแกน่ ผลรวม 23,223            
จ.ชัยภูมิ อ.เนินสง่า ต.กะฮาด 562                

ต.ตาเนิน 61                 
อ.เนินสง่า ผลรวม 623                
อ.เมอืงชัยภูมิ ต.โนนส าราญ 250                

ต.โพนทอง 234                
ต.กดุตุ้ม 3,695             
ต.ชีลอง 1,059             
ต.บ้านค่าย 422                
ต.บุง่คล้า 3,795             
ต.ลาดใหญ่ 390                
ต.หนองไผ่ 510                
ต.หนองนาแซง 267                

อ.เมอืงชัยภูม ิผลรวม 10,622            
อ.คอนสวรรค์ ต.โนนสะอาด 1,656             

ต.คอนสวรรค์ 2,254             
ต.ศรีส าราญ 749                
ต.หนองขาม 460                

อ.คอนสวรรค์ ผลรวม 5,119             



 
  

 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
อ.จัตุรัส ต.บ้านกอก 683                

ต.ละหาน 1,367             
ต.ส้มป่อย 182                
ต.หนองบัวใหญ่ 2,212             
ต.หนองบัวบาน 1,831             

อ.จัตุรัส ผลรวม 6,275             
อ.บ้านเขว้า ต.ตลาดแร้ง 505                

ต.ลุ่มล าชี 6,047             
อ.บ้านเขว้า ผลรวม 6,552             
อ.หนองบัวระเหว ต.หนองบัวระเหว 56                 
อ.หนองบัวระเหว ผลรวม 56                 

จ.ชัยภูม ิผลรวม 29,247            
จ.นครพนม อ.ท่าอเุทน ต.พนอม 60                 

อ.ท่าอเุทน ผลรวม 60                 
อ.ธาตุพนม ต.ธาตุพนมเหนือ 113                
อ.ธาตุพนม ผลรวม 113                
อ.นาแก ต.พุม่แก 122                

ต.สีชมพู 64                 
อ.นาแก ผลรวม 186                
อ.นาทม ต.ดอนเตย 12,489            

ต.นาทม 7,847             
อ.นาทม ผลรวม 20,336            
อ.นาหว้า ต.เหล่าพฒันา 3,368             

ต.นาหว้า 67                 
ต.บ้านเสียว 444                

อ.นาหว้า ผลรวม 3,879             
อ.ศรีสงคราม ต.โพนสว่าง 213                

ต.ท่าบ่อสงคราม 14,644            
ต.นาเด่ือ 68                 
ต.นาค า 118                
ต.บ้านเอื อง 826                
ต.บ้านข่า 5,294             
ต.ศรีสงคราม 1,430             



 
  

 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
ต.สามผง 5,063             
ต.หาดแพง 1,228             

อ.ศรีสงคราม ผลรวม 28,884            
จ.นครพนม ผลรวม 53,458            
จ.นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกยีรติ ต.หนองงูเหลือม 202                

อ.เฉลิมพระเกยีรติ ผลรวม 202                
อ.เมอืงนครราชสีมา ต.โคกสูง 148                

ต.บ้านโพธ์ิ 322                
ต.พดุซา 50                 
ต.หนองไข่น  า 551                

อ.เมอืงนครราชสีมา ผลรวม 1,071             
อ.เมอืงยาง ต.เมอืงยาง 1,117             

ต.โนนอดุม 1,119             
ต.ละหานปลาค้าว 440                

อ.เมอืงยาง ผลรวม 2,676             
อ.แกง้สนามนาง ต.แกง้สนามนาง 56                 

ต.โนนส าราญ 79                 
ต.บึงส าโรง 208                
ต.สีสุก 193                

อ.แกง้สนามนาง ผลรวม 536                
อ.โนนไทย ต.ก าปัง 1,830             

ต.ค้างพลู 2,136             
ต.ด่านจาก 344                
ต.บัลลังก์ 493                
ต.บ้านวัง 384                
ต.ส าโรง 1,528             

อ.โนนไทย ผลรวม 6,715             
อ.โนนสูง ต.เมอืงปราสาท 105                

ต.โตนด 250                
ต.โนนสูง 158                
ต.ใหม่ 77                 
ต.ดอนชมพู 149                
ต.ด่านคล้า 146                



 
  

 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
ต.บิง 149                
ต.พลสงคราม 94                 
ต.มะค่า 216                
ต.ล าคอหงษ์ 118                
ต.ล ามลู 50                 
ต.หลุมข้าว 179                

อ.โนนสูง ผลรวม 1,691             
อ.ขามทะเลสอ ต.พนัดุง 216                
อ.ขามทะเลสอ ผลรวม 216                
อ.จักราช ต.ศรีละกอ 319                

ต.สีสุก 249                
ต.หนองพลวง 107                

อ.จักราช ผลรวม 675                
อ.ชุมพวง ต.โนนตูม 626                

ต.โนนยอ 111                
ต.ชุมพวง 405                
ต.ตลาดไทร 438                
ต.ท่าลาด 68                 
ต.ประสุข 1,441             
ต.สาหร่าย 104                
ต.หนองหลัก 535                

อ.ชุมพวง ผลรวม 3,728             
อ.ด่านขุนทด ต.กดุพมิาน 750                

ต.ด่านใน 72                 
อ.ด่านขุนทด ผลรวม 822                
อ.บ้านเหล่ือม ต.บ้านเหล่ือม 594                
อ.บ้านเหล่ือม ผลรวม 594                
อ.ประทาย ต.ดอนมนั 425                

ต.ทุ่งสว่าง 65                 
อ.ประทาย ผลรวม 490                
อ.ปักธงชัย ต.ตะคุ 73                 

ต.ตูม 106                
อ.ปักธงชัย ผลรวม 179                



 
  

 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
อ.พระทองค า ต.พงัเทียม 188                
อ.พระทองค า ผลรวม 188                
อ.พมิาย ต.โบสถ์ 332                

ต.ในเมอืง 264                
ต.กระชอน 137                
ต.ดงใหญ่ 312                
ต.ท่าหลวง 264                
ต.ธารละหลอด 200                

อ.พมิาย ผลรวม 1,509             
อ.ล าทะเมนชัย ต.ขุย 1,179             
อ.ล าทะเมนชัย ผลรวม 1,179             
อ.หนองบุญมาก ต.สารภี 71                 
อ.หนองบุญมาก ผลรวม 71                 
อ.ห้วยแถลง ต.กงรถ 151                

ต.งิ ว 518                
ต.หลุ่งตะเคียน 120                

อ.ห้วยแถลง ผลรวม 789                
จ.นครราชสีมา ผลรวม 23,331            
จ.บึงกาฬ อ.เซกา ต.ซาง 9,063             

ต.ท่าสะอาด 1,647             
อ.เซกา ผลรวม 10,710            
อ.เมอืงบึงกาฬ ต.โนนสมบูรณ์ 365                

ต.ไคสี 60                 
ต.บึงกาฬ 385                
ต.หอค า 337                

อ.เมอืงบึงกาฬ ผลรวม 1,147             
อ.โซ่พสัิย ต.โซ่ 2,547             

ต.ค าแกว้ 3,780             
อ.โซ่พสัิย ผลรวม 6,327             
อ.ปากคาด ต.นากั ง 137                

ต.นาดง 727                
อ.ปากคาด ผลรวม 864                



 
  

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
อ.พรเจริญ ต.ดอนหญ้านาง 666                

ต.ศรีชมภู 149                
ต.หนองหัวช้าง 3,832             

อ.พรเจริญ ผลรวม 4,647             
จ.บึงกาฬ ผลรวม 23,695            
จ.บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกยีรติ ต.อสีานเขต 267                

อ.เฉลิมพระเกยีรติ ผลรวม 267                
อ.แคนดง ต.ดงพลอง 50                 
อ.แคนดง ผลรวม 50                 
อ.กระสัง ต.บ้านปรือ 88                 

ต.สูงเนิน 1,074             
ต.หนองเต็ง 208                

อ.กระสัง ผลรวม 1,370             
อ.ช านิ ต.เมอืงยาง 555                

ต.ช่อผกา 724                
ต.ช านิ 264                
ต.ละลวด 189                
ต.หนองปล่อง 128                

อ.ช านิ ผลรวม 1,860             
อ.นางรอง ต.กา้นเหลือง 187                

ต.ชุมแสง 245                
ต.ทรัพย์พระยา 527                
ต.ทุ่งแสงทอง 229                
ต.บ้านสิงห์ 78                 

อ.นางรอง ผลรวม 1,266             
อ.บ้านใหมไ่ชยพจน์ ต.กูส่วนแตง 166                
อ.บ้านใหมไ่ชยพจน์ ผลรวม 166                
อ.ประโคนชัย ต.ไพศาล 316                
อ.ประโคนชัย ผลรวม 316                
อ.พลับพลาชัย ต.โคกขมิ น 146                

ต.จันดุม 153                
ต.ป่าชัน 417                
ต.สะเดา 137                

อ.พลับพลาชัย ผลรวม 853                



 
  

 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
อ.พทุไธสง ต.หายโศก 62                 
อ.พทุไธสง ผลรวม 62                 
อ.ล าปลายมาศ ต.โคกกลาง 1,332             

ต.บ้านยาง 580                
ต.หนองโดน 631                
ต.หนองกะทิง 330                
ต.หนองคู 510                
ต.หินโคน 686                

อ.ล าปลายมาศ ผลรวม 4,069             
อ.สตึก ต.ท่ามว่ง 73                 

ต.นิคม 132                
ต.สะแก 267                

อ.สตึก ผลรวม 472                
จ.บุรีรัมย์ ผลรวม 10,751            
จ.ยโสธร อ.เมอืงยโสธร ต.เขื่องค า 2,793             

ต.เดิด 812                
ต.ขุมเงิน 835                
ต.ค้อเหนือ 2,596             
ต.ดู่ทุ่ง 1,155             
ต.ตาดทอง 52                 
ต.สิงห์ 52                 
ต.หนองเป็ด 563                

อ.เมอืงยโสธร ผลรวม 8,858             
อ.กดุชุม ต.โนนเปือย 206                
อ.กดุชุม ผลรวม 206                
อ.ค้อวัง ต.ฟา้ห่วน 145                
อ.ค้อวัง ผลรวม 145                
อ.ค าเขื่อนแกว้ ต.เหล่าไฮ 1,185             

ต.กดุกงุ 2,163             
ต.กูจ่าน 777                
ต.ย่อ 132                
ต.สงเปือย 1,226             

อ.ค าเขื่อนแกว้ ผลรวม 5,483             



 
  

 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
อ.ทรายมลู ต.ดงมะไฟ 126                
อ.ทรายมลู ผลรวม 126                
อ.ป่าติ ว ต.เชียงเพง็ 1,579             

ต.โพธ์ิไทร 2,726             
ต.กระจาย 56                 
ต.ศรีฐาน 2,707             

อ.ป่าติ ว ผลรวม 7,068             
อ.มหาชนะชัย ต.บากเรือ 248                

ต.ฟา้หยาด 412                
ต.หัวเมอืง 826                

อ.มหาชนะชัย ผลรวม 1,486             
จ.ยโสธร ผลรวม 23,372            
จ.ร้อยเอด็ อ.เชียงขวัญ ต.เชียงขวัญ 1,024             

ต.พระธาตุ 1,366             
ต.พลับพลา 182                

อ.เชียงขวัญ ผลรวม 2,572             
อ.เสลภูมิ ต.เกาะแกว้ 319                

ต.เมอืงไพร 441                
ต.เหล่าน้อย 1,188             
ต.ขวาว 7,598             
ต.ท่ามว่ง 507                
ต.นาเมอืง 514                
ต.นาเลิง 137                
ต.นางาม 5,413             
ต.บึงเกลือ 2,798             
ต.ภูเงิน 2,433             
ต.วังหลวง 816                
ต.ศรีวิลัย 262                

อ.เสลภูม ิผลรวม 22,426            
อ.โพธ์ิชัย ต.ดอนโอง 970                

ต.สะอาด 1,018             
อ.โพธ์ิชัย ผลรวม 1,988             



 
  

 
 
 
 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
อ.โพนทราย ต.โพนทราย 177                

ต.ท่าหาดยาว 94                 
ต.ศรีสว่าง 134                
ต.สามขา 104                

อ.โพนทราย ผลรวม 509                
อ.โพนทอง ต.โคกกกมว่ง 61                 

ต.สว่าง 76                 
อ.โพนทอง ผลรวม 137                
อ.จังหาร ต.ผักแว่น 276                
อ.จังหาร ผลรวม 276                
อ.ทุ่งเขาหลวง ต.เทอดไทย 1,387             

ต.บึงงาม 965                
อ.ทุ่งเขาหลวง ผลรวม 2,352             
อ.ธวัชบุรี ต.ธวัชบุรี 149                
อ.ธวัชบุรี ผลรวม 149                
อ.พนมไพร ต.โพธ์ิใหญ่ 611                

ต.ค าไฮ 175                
อ.พนมไพร ผลรวม 786                
อ.สุวรรณภูมิ ต.ทุ่งกลุา 137                

ต.สระคู 113                
ต.หินกอง 251                

อ.สุวรรณภูม ิผลรวม 501                
อ.หนองฮี ต.ดูกอึง่ 58                 
อ.หนองฮี ผลรวม 58                 
อ.อาจสามารถ ต.โพนเมอืง 129                

ต.บ้านแจ้ง 197                
ต.หนองหมืน่ถ่าน 226                
ต.หน่อม 684                

อ.อาจสามารถ ผลรวม 1,236             
จ.ร้อยเอด็ ผลรวม 32,990            



 
  

 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
จ.ศรีสะเกษ อ.เมอืงศรีสะเกษ ต.น  าค า 107                

อ.เมอืงศรีสะเกษ ผลรวม 107                
อ.กนัทรลักษ์ ต.กดุเสลา 236                

ต.ขนุน 231                
อ.กนัทรลักษ ์ผลรวม 467                
อ.กนัทรารมย์ ต.โนนสัง 477                

ต.ดูน 155                
ต.ทาม 198                
ต.หนองบัว 459                

อ.กนัทรารมย์ ผลรวม 1,289             
อ.ขุขันธ์ ต.โคกเพชร 138                

ต.ใจดี 220                
ต.ส าโรงตาเจ็น 55                 
ต.ห้วยส าราญ 98                 

อ.ขุขันธ์ ผลรวม 511                
อ.น  าเกลี ยง ต.เขิน 93                 

ต.คูบ 78                 
อ.น  าเกลี ยง ผลรวม 171                
อ.ปรางค์กู่ ต.กู่ 435                

ต.ตูม 337                
ต.พมิาย 808                
ต.พมิายเหนือ 462                
ต.สมอ 474                
ต.สวาย 164                
ต.ส าโรงปราสาท 149                
ต.หนองเชียงทูน 339                

อ.ปรางค์กู ่ผลรวม 3,168             
อ.ยางชุมน้อย ต.ลิ นฟา้ 94                 
อ.ยางชุมน้อย ผลรวม 94                 
อ.ราษไีศล ต.เมอืงคง 1,068             

ต.ด่าน 160                
ต.บัวหุง่ 2,924             
ต.ส้มป่อย 1,195             



 
  

 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
ต.หนองแค 808                
ต.หนองอึง่ 2,870             

อ.ราษไีศล ผลรวม 9,025             
อ.ศิลาลาด ต.กงุ 431                

ต.หนองบัวดง 147                
อ.ศิลาลาด ผลรวม 578                
อ.ห้วยทับทัน ต.เมอืงหลวง 98                 

ต.กล้วยกว้าง 70                 
ต.จานแสนไชย 953                
ต.ปราสาท 215                

อ.ห้วยทับทัน ผลรวม 1,336             
อ.อทุุมพรพสัิย ต.โคกจาน 56                 

ต.ขะยูง 53                 
อ.อทุุมพรพสัิย ผลรวม 109                

จ.ศรีสะเกษ ผลรวม 16,855            
จ.สกลนคร อ.ค าตากล้า ต.ค าตากล้า 173                

ต.นาแต้ 391                
อ.ค าตากล้า ผลรวม 564                
อ.บ้านมว่ง ต.ดงเหนือ 960                

ต.ดงหมอ้ทอง 117                
ต.ดงหมอ้ทองใต้ 105                
ต.มว่ง 78                 
ต.ห้วยหลัว 108                

อ.บ้านมว่ง ผลรวม 1,368             
อ.สว่างแดนดิน ต.โพนสูง 240                

ต.ทรายมลู 122                
ต.ธาตุทอง 520                
ต.พนันา 318                

อ.สว่างแดนดิน ผลรวม 1,200             
อ.อากาศอ านวย ต.โพนงาม 350                

ต.สามคัคีพฒันา 2,328             
อ.อากาศอ านวย ผลรวม 2,678             

จ.สกลนคร ผลรวม 5,810             



 
  

 
 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
จ.สุรินทร์ อ.เมอืงสุรินทร์ ต.คอโค 100                

ต.ตระแสง 91                 
ต.สวาย 203                

อ.เมอืงสุรินทร์ ผลรวม 394                
อ.ชุมพลบุรี ต.กระเบื อง 562                

ต.ชุมพลบุรี 88                 
ต.ยะวึก 208                
ต.ศรีณรงค์ 98                 
ต.หนองเรือ 686                

อ.ชุมพลบุรี ผลรวม 1,642             
อ.ท่าตูม ต.โพนครก 588                

ต.กระโพ 272                
ต.ท่าตูม 287                
ต.ทุ่งกลุา 211                
ต.บะ 518                
ต.พรมเทพ 251                

อ.ท่าตูม ผลรวม 2,127             
อ.ปราสาท ต.ตานี 65                 

ต.ทุ่งมน 672                
อ.ปราสาท ผลรวม 737                
อ.รัตนบุรี ต.แก 230                

ต.กดุขาคีม 259                
ต.ดอนแรด 100                
ต.ทับใหญ่ 53                 
ต.ยางสว่าง 66                 
ต.หนองบัวทอง 169                

อ.รัตนบุรี ผลรวม 877                
อ.ศรีณรงค์ ต.ณรงค์ 162                

ต.ตรวจ 371                
ต.ศรีสุข 315                

อ.ศรีณรงค์ ผลรวม 848                



 
  

 
 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
อ.ศีขรภูมิ ต.กดุหวาย 568                

ต.จารพตั 232                
ต.ตรมไพร 196                
ต.ผักไหม 486                
ต.ยาง 512                
ต.ระแงง 948                

อ.ศีขรภูม ิผลรวม 2,942             
อ.สังขะ ต.ขอนแตก 88                 

ต.ทับทัน 443                
อ.สังขะ ผลรวม 531                
อ.ส าโรงทาบ ต.เกาะแกว้ 1,971             

ต.สะโน 166                
ต.ส าโรงทาบ 768                
ต.หมืน่ศรี 1,038             

อ.ส าโรงทาบ ผลรวม 3,943             
จ.สุรินทร์ ผลรวม 14,041            
จ.หนองคาย อ.เฝ้าไร่ ต.อดุมพร 50                 

อ.เฝ้าไร่ ผลรวม 50                 
อ.เมอืงหนองคาย ต.เวียงคุก 122               

ต.โพธ์ิชัย 898               
ต.โพนสว่าง 3,824             
ต.ค่ายบกหวาน 2,096             
ต.บ้านเด่ือ 84                 
ต.พระธาตุบังพวน 237               
ต.วัดธาตุ 6,568             
ต.สีกาย 669               
ต.หาดค า 6,097             
ต.หินโงม 549               

อ.เมอืงหนองคาย ผลรวม 21,144           
อ.โพธ์ิตาก ต.โพนทอง 478               
อ.โพธ์ิตาก ผลรวม 478               



 
  

 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
อ.โพนพสัิย ต.เหล่าต่างค า 1,535             

ต.กดุบง 1,360             
ต.จุมพล 71                 
ต.ชุมช้าง 533               
ต.นาหนัง 11,178           
ต.บ้านผือ 66                 
ต.สร้างนางขาว 1,339             

อ.โพนพสัิย ผลรวม 16,082           
อ.ท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ 661               

ต.นาข่า 159               
ต.น  าโมง 654               
ต.บ้านเด่ือ 211               
ต.บ้านว่าน 161               

อ.ท่าบ่อ ผลรวม 1,846             
อ.รัตนวาปี ต.โพนแพง 672               

ต.บ้านต้อน 502               
ต.รัตนวาปี 268               

อ.รัตนวาปี ผลรวม 1,442             
อ.ศรีเชียงใหม่ ต.หนองปลาปาก 481               
อ.ศรีเชียงใหม ่ผลรวม 481               

จ.หนองคาย ผลรวม 41,523           
จ.หนองบัวล าภู อ.เมอืงหนองบัวล าภู ต.ป่าไมง้าม 66                 

อ.เมอืงหนองบัวล าภู ผลรวม 66                 
จ.หนองบัวล าภู ผลรวม 66                 
จ.อดุรธานี อ.เพญ็ ต.จอมศรี 138                

อ.เพญ็ ผลรวม 138                
อ.บ้านดุง ต.ถ่อนนาลับ 159                

ต.นาไหม 780                
ต.วังทอง 63                 

อ.บ้านดุง ผลรวม 1,002             
อ.บ้านผือ ต.เมอืงพาน 93                 
อ.บ้านผือ ผลรวม 93                 



 
  

 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
อ.พบิูลย์รักษ์ ต.บ้านแดง 74                 
อ.พบิูลย์รักษ ์ผลรวม 74                 
อ.สร้างคอม ต.สร้างคอม 174                
อ.สร้างคอม ผลรวม 174                

จ.อดุรธานี ผลรวม 1,481             
จ.อบุลราชธานี อ.เขื่องใน ต.นาค าใหญ่ 55                 

อ.เขื่องใน ผลรวม 55                 
อ.เมอืงอบุลราชธานี ต.แจระแม 493                

ต.หนองบ่อ 1,401             
อ.เมอืงอบุลราชธานี ผลรวม 1,894             
อ.ดอนมดแดง ต.ดอนมดแดง 792                
อ.ดอนมดแดง ผลรวม 792                
อ.ตาลสุม ต.จิกเทิง 1,474             

ต.ตาลสุม 178                
ต.นาคาย 151                

อ.ตาลสุม ผลรวม 1,803             
อ.ทุ่งศรีอดุม ต.กดุเรือ 180                
อ.ทุ่งศรีอดุม ผลรวม 180                
อ.มว่งสามสิบ ต.เหล่าบก 957                

ต.ดุมใหญ่ 271                
ต.หนองเมอืง 89                 

อ.มว่งสามสิบ ผลรวม 1,317             
อ.วารินช าราบ ต.โนนโหนน 209                

ต.โนนผึ ง 268                
ต.คูเมอืง 188                
ต.หนองกนิเพล 285                

อ.วารินช าราบ ผลรวม 950                
อ.ส าโรง ต.โคกกอ่ง 612                

ต.โนนกลาง 215                
ต.ส าโรง 606                

อ.ส าโรง ผลรวม 1,433             
จ.อบุลราชธานี ผลรวม 8,424             



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค จงัหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
จ.อ านาจเจริญ อ.เมอืงอ านาจเจริญ ต.น  าปลีก 356                

อ.เมอืงอ านาจเจริญ ผลรวม 356                
อ.ลืออ านาจ ต.เปือย 893                

ต.ไร่ขี 1,701             
ต.ดงบัง 142                
ต.อ านาจ 60                 

อ.ลืออ านาจ ผลรวม 2,796             
อ.หัวตะพาน ต.ค าพระ 148                

ต.สร้างถ่อน้อย 688                
ต.หัวตะพาน 435                

อ.หัวตะพาน ผลรวม 1,271             
จ.อ านาจเจริญ ผลรวม 4,423             

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลรวม 315,985          



 
  

จังหวัดที่มีโอกาสเกิดน้ าท่วมขังในพื้นที่ท าการเกษตร ปี 2560 (ภาคใต้) 

 

 

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกยีรติ ต.เชียรเขา 11,661            

ต.ดอนตรอ 3,805             
ต.ทางพนู 1,929             
ต.สวนหลวง 4,169             

อ.เฉลิมพระเกยีรติ ผลรวม 21,564            
อ.เชียรใหญ่ ต.เขาพระบาท 1,634             

ต.เชียรใหญ่ 3,378             
ต.เสือหึง 1,315             
ต.แมเ่จ้าอยู่หัว 588                
ต.ไสหมาก 3,435             
ต.การะเกด 1,022             
ต.ท้องล าเจียก 6,066             
ต.ท่าขนาน 2,082             
ต.บ้านเนิน 610                
ต.บ้านกลาง 362                

อ.เชียรใหญ่ ผลรวม 20,492            
อ.เมอืงนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ 7,648             

ต.ท่าไร่ 1,468             
ต.ท่างิ ว 1,243             
ต.ท่าซัก 206                
ต.นาเคียน 291                
ต.นาทราย 437                
ต.บางจาก 2,285             
ต.ปากนคร 187                
ต.ปากพนู 290                

อ.เมอืงนครศรีธรรมราช ผลรวม 14,055            
อ.จุฬาภรณ์ ต.ควนหนองคว้า 504                

ต.นาหมอบุญ 88                 
ต.บ้านควนมดุ 60                 
ต.บ้านชะอวด 278                

อ.จุฬาภรณ์ ผลรวม 930                



 
  

 

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
อ.ชะอวด ต.เคร็ง 2,481             

ต.ขอนหาด 2,813             
ต.ชะอวด 1,543             
ต.ท่าเสมด็ 73                 
ต.ท่าประจะ 200                
ต.นางหลง 129                
ต.บ้านตูล 342                

อ.ชะอวด ผลรวม 7,581             
อ.ถ  าพรรณรา ต.ดุสิต 80                 
อ.ถ  าพรรณรา ผลรวม 80                 
อ.ท่าศาลา ต.โพธ์ิทอง 1,407             

ต.โมคลาน 108                
ต.ดอนตะโก 1,111             
ต.ท่าศาลา 76                 

อ.ท่าศาลา ผลรวม 2,702             
อ.ทุ่งใหญ่ ต.บางรูป 152                
อ.ทุ่งใหญ่ ผลรวม 152                
อ.ปากพนัง ต.เกาะทวด 6,351             

ต.ขนาบนาก 114                
ต.คลองกระบือ 2,979             
ต.คลองน้อย 1,002             
ต.ชะเมา 6,154             
ต.ท่าพยา 395                
ต.บางตะพง 1,510             
ต.บางศาลา 240                
ต.บ้านใหม่ 865                
ต.ปากแพรก 727                
ต.ปากพนังฝ่ังตะวันตก 223                
ต.ป่าระก า 5,840             
ต.หูล่อง 501                

อ.ปากพนัง ผลรวม 26,901            
อ.พรหมคีรี ต.นาเรียง 394                

ต.อนิคีรี 1,467             
อ.พรหมคีรี ผลรวม 1,861             



 
  

 

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
อ.พระพรหม ต.ช้างซ้าย 8,568             

ต.นาพรุ 166                
อ.พระพรหม ผลรวม 8,734             
อ.ร่อนพบิูลย์ ต.ควนเกย 114                

ต.ควนพงั 6,946             
อ.ร่อนพบิูลย์ ผลรวม 7,060             
อ.หัวไทร ต.เขาพงัไกร 12,589            

ต.แหลม 8,380             
ต.ควนชะลิก 16,789            
ต.ทรายขาว 5,229             
ต.ท่าซอม 1,462             
ต.บางนบ 122                
ต.บ้านราม 617                
ต.รามแกว้ 9,698             
ต.หัวไทร 4,900             

อ.หัวไทร ผลรวม 59,786            
จ.นครศรีธรรมราช ผลรวม 171,898          
จ.นราธิวาส อ.ตากใบ ต.เกาะสะท้อน 1,117             

ต.โฆษติ 1,514             
ต.ไพรวัน 147                
ต.นานาค 262                
ต.บางขุนทอง 518                
ต.พร่อน 912                

อ.ตากใบ ผลรวม 4,470             
อ.สุไหงโก-ลก ต.มโูนะ 55                 
อ.สุไหงโก-ลก ผลรวม 55                 

จ.นราธิวาส ผลรวม 4,525             
จ.พทัลุง อ.เขาชัยสน ต.จองถนน 641                

ต.หานโพธ์ิ 543                
อ.เขาชัยสน ผลรวม 1,184             
อ.เมอืงพทัลุง ต.เขาเจียก 269                

ต.ควนมะพร้าว 1,204             
ต.ชัยบุรี 17,272            
ต.ปรางหมู่ 1,834             



 
  

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
ต.พญาขัน 4,670             
ต.ล าป า 5,688             

อ.เมอืงพทัลุง ผลรวม 30,937            
อ.ควนขนุน ต.แหลมโตนด 3,719             

ต.โตนดด้วน 99                 
ต.ทะเลน้อย 2,689             
ต.ปันแต 3,206             
ต.พนางตุง 10,740            
ต.มะกอกเหนือ 3,089             

อ.ควนขนุน ผลรวม 23,542            
อ.บางแกว้ ต.ท่ามะเด่ือ 214                

ต.นาปะขอ 551                
อ.บางแกว้ ผลรวม 765                
อ.ปากพะยูน ต.ดอนประดู่ 5,014             

ต.ปากพะยูน 345                
ต.ฝาละมี 98                 
ต.หารเทา 404                

อ.ปากพะยูน ผลรวม 5,861             
อ.ป่าบอน ต.โคกทราย 83                 

ต.วังใหม่ 58                 
อ.ป่าบอน ผลรวม 141                
อ.ป่าพะยอม ต.บ้านพร้าว 221                

ต.ป่าพะยอม 268                
อ.ป่าพะยอม ผลรวม 489                

จ.พทัลุง ผลรวม 62,919            
จ.สงขลา อ.กระแสสินธ์ุ ต.เชิงแส 1,550             

ต.โรง 4,090             
ต.กระแสสินธ์ุ 807                

อ.กระแสสินธ์ุ ผลรวม 6,447             
อ.ควนเนียง ต.ควนโส 580                

ต.ห้วยลึก 1,843             
อ.ควนเนียง ผลรวม 2,423             
อ.จะนะ ต.คู 157                

ต.ตล่ิงชัน 528                
ต.นาหว้า 174                



 
  

 

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
ต.บ้านนา 619                
ต.ป่าชิง 117                
ต.สะกอม 299                

อ.จะนะ ผลรวม 1,894             
อ.บางกล่ า ต.แมท่อม 730                

ต.ท่าช้าง 228                
ต.บางกล่ า 80                 
ต.บ้านหาร 774                

อ.บางกล่ า ผลรวม 1,812             
อ.ระโนด ต.แดนสงวน 15,536            

ต.คลองแดน 1,892             
ต.ตะเครียะ 14,667            
ต.ท่าบอน 829                
ต.บ่อตรุ 124                
ต.บ้านใหม่ 15,735            
ต.บ้านขาว 15,838            
ต.ปากแตระ 223                
ต.พงัยาง 1,357             
ต.ระโนด 5,905             
ต.วัดสน 735                

อ.ระโนด ผลรวม 72,841            
อ.สทิงพระ ต.ชุมพล 131                
อ.สทิงพระ ผลรวม 131                
อ.หาดให่ญ ต.คลองแห 254                

ต.คูเต่า 1,710             
ต.ทุ่งต าเสา 62                 
ต.น  าน้อย 136                

อ.หาดให่ญ ผลรวม 2,162             
จ.สงขลา ผลรวม 87,710            
จ.สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา ต.เขาตอก 170                

ต.เคียนซา 653                
ต.พว่งพรมคร 1,016             
ต.อรัญคามวารี 789                

อ.เคียนซา ผลรวม 2,628             



 
  

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล รวมทัง้หมด
อ.เวียงสระ ต.เวียงสระ 72                 

ต.คลองฉนวน 147                
ต.ทุ่งหลวง 493                

อ.เวียงสระ ผลรวม 712                
อ.ไชยา ต.เลมด็ 1,858             

ต.เวียง 69                 
ต.ตลาดไชยา 224                
ต.ทุ่ง 1,238             
ต.พมุเรียง 749                

อ.ไชยา ผลรวม 4,138             
อ.กาญจนดิษฐ์ ต.ตะเคียนทอง 89                 
อ.กาญจนดิษฐ์ ผลรวม 89                 
อ.ท่าฉาง ต.ท่าเคย 72                 

ต.ท่าฉาง 72                 
อ.ท่าฉาง ผลรวม 144                
อ.ท่าชนะ ต.วัง 155                
อ.ท่าชนะ ผลรวม 155                
อ.บ้านนาเดิม ต.ทรัพย์ทวี 2,802             

ต.ท่าเรือ 72                 
อ.บ้านนาเดิม ผลรวม 2,874             
อ.บ้านนาสาร ต.ควนศรี 436                

ต.ท่าชี 807                
อ.บ้านนาสาร ผลรวม 1,243             
อ.พระแสง ต.สินเจริญ 312                

ต.อปิัน 350                
อ.พระแสง ผลรวม 662                
อ.พนุพนิ ต.เขาหัวควาย 178                

ต.กรูด 1,281             
ต.ตะปาน 194                
ต.ท่าโรงช้าง 1,092             
ต.ท่าข้าม 645                
ต.ท่าสะท้อน 199                

อ.พนุพนิ ผลรวม 3,589             
จ.สุราษฎร์ธานี ผลรวม 16,234            

ภาคใต ้ผลรวม 343,286          



 
  

พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินถล่ม ปี 2560 (ภาคเหนือ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
ภาคเหนือ เชียงใหม่ จอมทอง ดอยแกว้ 203              

บ้านแปะ 442              
จอมทอง ผลรวม 645              
แมแ่จ่ม กองแขก 141              

แมศึ่ก 326              
แมแ่จ่ม ผลรวม 467              

เชียงใหม ่ผลรวม 1,112            
ตาก วังเจ้า เชียงทอง 6                 

วังเจ้า ผลรวม 6                 
อุม้ผาง แมจ่ัน 515              

แมล่ะมุง้ 6                 
อุม้ผาง ผลรวม 522              

ตาก ผลรวม 528              
เชียงราย เชียงของ ห้วยซ้อ 45                

เชียงของ ผลรวม 45                
เชียงแสน บ้านแซว 4                 

แมเ่งิน 14                
ศรีดอนมลู 34                

เชียงแสน ผลรวม 52                
ดอยหลวง โชคชัย 24                
ดอยหลวง ผลรวม 24                
พญาเมง็ราย ตาดควัน 10                

แมต่  า 3                 
พญาเมง็ราย ผลรวม 13                
เวียงเชียงรุ้ง ป่าซาง 1                 
เวียงเชียงรุ้งผลรวม 1                 

เชียงราย ผลรวม 135              
ภาคเหนือ ผลรวม 1,775            



 
  

พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินถล่ม ปี 2560 (ภาคกลาง) 

 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
ภาคกลาง กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี ย กลอนโด 2                  

จรเข้เผือก 118               
ด่านมะขามเตี ย ผลรวม 120               
ทองผาภูมิ ชะแล 271               

ท่าขนุน 207               
ปิล๊อก 1,322             
ห้วยเขย่ง 79                 
หินดาด 1                  

ทองผาภูม ิผลรวม 1,879             
ท่ามว่ง เขาน้อย 133               

บ้านใหม่ 50                 
พงัตรุ 3                  

ท่ามว่ง ผลรวม 186               
ท่ามะกา เขาสามสิบหาบ 83                 

โคกตะบอง 2                  
ท่ามะกา ผลรวม 85                 
ไทรโยค ท่าเสา 111               

ไทรโยค 4                  
บ้องตี 20                 
ลุ่มสุ่ม 344               
วังกระแจะ 263               
ศรีมงคล 38                 
สิงห์ 29                 

ไทรโยค ผลรวม 808               
บ่อพลอย ช่องด่าน 19                 

บ่อพลอย 22                 
หนองกุม่ 679               
หนองรี 115               
หลุมรัง 14                 

บ่อพลอย ผลรวม 849               
พนมทวน ดอนตาเพชร 2                  
พนมทวน ผลรวม 2                  
เมอืงกาญจนบุรี เกาะส าโรง 104               

ช่องสะเดา 588               
ท่ามะขาม 2                  
บ้านเกา่ 9                  



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
ลาดหญ้า 122               
วังด้ง 667               

เมอืงกาญจนบุรี ผลรวม 1,491             
เลาขวัญ หนองนกแกว้ 5                  

หนองปลิง 17                 
หนองฝ้าย 2                  

เลาขวัญ ผลรวม 24                 
ศรีสวัสด์ิ เขาโจด 67                 

ท่ากระดาน 34                 
นาสวน 133               
แมก่ระบุง 7                  

ศรีสวัสด์ิ ผลรวม 241               
สังขละบุรี ปรังเผล 141               

ไล่โว่ 2,820             
หนองลู 117               

สังขละบุรี ผลรวม 3,079             
หนองปรือ สมเด็จเจริญ 26                 

หนองปรือ 23                 
หนองปรือ ผลรวม 49                 

กาญจนบุรี ผลรวม 8,813             
ภาคกลาง ผลรวม 8,813             



 
  

พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินถล่ม ปี 2560 (ภาคตะวันออก) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค จงัหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
ภาคตะวันออก จันทบุรี แกง่หางแมว พวา 92                 

แกง่หางแมว ผลรวม 92                 
เขาคิชฌกฏู คลองพลู 4                  

จันทเขลม 9                  
เขาคิชฌกฏู ผลรวม 13                 

จันทบุรี ผลรวม 105               
ภาคตะวันออก ผลรวม 105               



 
  

พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ท าการเกษตร ปี 2560 (ภาคเหนือ) 

 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ อ.เมอืงเชียงใหม่ ต.หนองป่าคร่ัง 94               

อ.เมอืงเชียงใหม ่ผลรวม 94               
อ.ดอยเต่า ต.โปงทุง่ 4,490           
อ.ดอยเต่า ผลรวม 4,490           

จ.เชียงใหม ่ผลรวม 4,584           
จ.เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ ต.เข็กน้อย 959             

ต.แคมป์สน 401             
ต.ทุ่งสมอ 608             

อ.เขาค้อ ผลรวม 1,968           
อ.เมอืงเพชรบูรณ์ ต.ท่าพล 1,091           
อ.เมอืงเพชรบูรณ์ ผลรวม 1,091           
อ.น  าหนาว ต.น  าหนาว 1,958           

ต.วังกวาง 4,804           
ต.หลักด่าน 30,399          

อ.น  าหนาว ผลรวม 37,161          
อ.ศรีเทพ ต.คลองกระจัง 110             

ต.หนองย่างทอย 1,376           
อ.ศรีเทพ ผลรวม 1,486           
อ.หล่มเกา่ ต.ตาดกลอย 33,420          

ต.นาเกาะ 4,115           
ต.นาแซง 1,964           
ต.นาซ า 14,619          
ต.บ้านเนิน 5,010           
ต.วังบาล 10,035          
ต.ศิลา 30,328          
ต.หล่มเกา่ 4,147           
ต.หินฮาว 14,030          

อ.หล่มเกา่ ผลรวม 117,668        
อ.หล่มสัก ต.ช้างตะลูด 6,392           

ต.ตาลเด่ียว 52               
ต.ท่าอบิุญ 5,184           
ต.น  าเฮี ย 2,246           
ต.น  ากอ้ 7,162           



 
  

 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
ต.น  าชุน 11,055          
ต.บ้านไร่ 2,631           
ต.บ้านกลาง 14,918          
ต.บ้านติ ว 1,860           
ต.บ้านหวาย 1,374           
ต.บุง่คล้า 6,766           
ต.บุง่น  าเต้า 4,573           
ต.ปากช่อง 23,377          
ต.ปากดุก 1,943           
ต.ฝายนาแซง 2,780           
ต.ลานบ่า 12,032          
ต.วัดป่า 4,187           
ต.สักหลง 3,535           
ต.หนองไขว่ 7,161           
ต.หนองสว่าง 1,081           
ต.ห้วยไร่ 54               

อ.หล่มสัก ผลรวม 120,363        
จ.เพชรบูรณ์ ผลรวม 279,737        
จ.น่าน อ.เฉลิมพระเกยีรติ ต.ขุนน่าน 365             

อ.เฉลิมพระเกยีรติ ผลรวม 365             
อ.เชียงกลาง ต.เชียงกลาง 1,168           

ต.เชียงคาน 1,183           
ต.เปือ 3,269           
ต.พญาแกว้ 309             
ต.พระธาตุ 2,260           
ต.พระพทุธบาท 948             

อ.เชียงกลาง ผลรวม 9,137           
อ.เมอืงน่าน ต.เรือง 1,629           

ต.ไชยสถาน 98               
ต.กองควาย 2,080           
ต.ดู่ใต้ 4,052           
ต.ถืมตอง 676             
ต.นาซาว 4,684           



 
  

 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
ต.บ่อสวก 5,252           
ต.ผาสิงห์ 1,162           
ต.สะเนียน 2,366           

อ.เมอืงน่าน ผลรวม 21,999          
อ.เวียงสา ต.แมข่ะนิง 7,594           

ต.แมส่า 672             
ต.แมส่าคร 10,880          
ต.ไหล่น่าน 18,641          
ต.กลางเวียง 1,186           
ต.ขึ่ง 5,144           
ต.จอมจันทร์ 10,555          
ต.ตาลชุม 1,362           
ต.ทุ่งศรีทอง 18,593          
ต.นาเหลือง 1,505           
ต.น  าปัว้ 2,702           
ต.น  ามวบ 566             
ต.ปงสนุก 6,848           
ต.ยาบหัวนา 7,793           
ต.ส้าน 6,215           
ต.ส้านนาหนองใหม่ 450             
ต.อา่ยนาไลย 8,619           

อ.เวียงสา ผลรวม 109,325        
อ.แมจ่ริม ต.แมจ่ริม 2,897           

ต.น  าปาย 9,618           
ต.น  าพาง 2,508           
ต.หนองแดง 2,170           
ต.หมอเมอืง 6,395           

อ.แมจ่ริม ผลรวม 23,588          
อ.ท่าวังผา ต.ผาตอ 5,796           

ต.ผาทอง 180             
อ.ท่าวังผา ผลรวม 5,976           
อ.ทุ่งช้าง ต.และ 3,388           

ต.งอบ 3,757           



 
  

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
ต.ทุ่งช้าง 3,811           
ต.ปอน 991             

อ.ทุ่งช้าง ผลรวม 11,947          
อ.นาน้อย ต.ศรีษะเกษ 1,586           
อ.นาน้อย ผลรวม 1,586           
อ.บ่อเกลือ ต.ดงพญา 154             

ต.บ่อเกลือเหนือ 235             
ต.บ่อเกลือใต้ 131             

อ.บ่อเกลือ ผลรวม 520             
อ.ปัว ต.เจดีย์ชัย 966             

ต.แงง 3,143           
ต.ไชยวัฒนา 880             
ต.ปัว 630             
ต.ป่ากลาง 411             
ต.วรนคร 1,352           
ต.ศิลาเพชร 356             
ต.ศิลาแลง 1,994           
ต.สถาน 715             

อ.ปัว ผลรวม 10,447          
อ.ภูเพยีง ต.เมอืงจัง 771             

ต.ท่าน้าว 1,562           
ต.นาปัง 1,328           
ต.น  าเกี ยน 773             
ต.น  าแกน่ 1,529           
ต.ฝายแกว้ 270             
ต.มว่งต๊ึด 704             

อ.ภูเพยีง ผลรวม 6,937           
อ.สองแคว ต.ชนแดน 629             

ต.นาไร่หลวง 1,286           
ต.ยอด 891             

อ.สองแคว ผลรวม 2,806           
จ.น่าน ผลรวม 204,633        
จ.พะเยา อ.เชียงค า ต.แมล่าว 4,121           

ต.ร่มเย็น 2,843           
อ.เชียงค า ผลรวม 6,964           



 
  

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
อ.ปง ต.ผาช้างน้อย 972             
อ.ปง ผลรวม 972             

จ.พะเยา ผลรวม 7,936           
จ.พษิณุโลก อ.นครไทย ต.ห้วยเฮี ย 455             

อ.นครไทย ผลรวม 455             
จ.พษิณุโลก ผลรวม 455             
จ.ล าปาง อ.เถิน ต.เถินบุรี 2,186           

ต.แมถ่อด 3,421           
ต.แมป่ะ 960             
ต.นาโป่ง 3,087           
ต.ล้อมแรด 4,023           

อ.เถิน ผลรวม 13,677          
อ.เสริมงาม ต.เสริมกลาง 3,243           

ต.เสริมขวา 148             
ต.เสริมซ้าย 7,281           
ต.ทุ่งงาม 565             

อ.เสริมงาม ผลรวม 11,237          
อ.แมพ่ริก ต.แมปุ่ 524             

ต.ผาปัง 989             
อ.แมพ่ริก ผลรวม 1,513           
อ.สบปราบ ต.แมก่วัะ 3,251           

ต.นายาง 2,326           
ต.สบปราบ 8,038           
ต.สมยั 4,235           

อ.สบปราบ ผลรวม 17,850          
จ.ล าปาง ผลรวม 44,277          
จ.ล าพนู อ.ทุ่งหัวช้าง ต.ตะเคียนปม 5,550           

ต.ทุ่งหัวช้าง 4,682           
ต.บ้านปวง 7,285           

อ.ทุ่งหัวช้าง ผลรวม 17,517          
อ.ลี ต.แมตื่น 4,402           

ต.แมล่าน 6,577           
ต.ดงด า 2,437           
ต.นาทราย 20,868          
ต.ป่าไผ่ 2,291           



 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาค จงัหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร)่
ต.ลี 5,884           
ต.ศรีวิชัย 967             

อ.ลี  ผลรวม 43,426          
จ.ล าพนู ผลรวม 60,943          

ภาคเหนือ ผลรวม 602,565        



 
  

พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ท าการเกษตร ปี 2560 (ภาคกลาง) 

 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
ภาคกลาง จ.ลพบุรี อ.เมอืงลพบุรี ต.เขาพระงาม 7,655              

ต.เขาสามยอด 1,888              
ต.กกโก 4,475              
ต.ถนนใหญ่ 1,463              
ต.ท่าแค 6,064              
ต.ท่าศาลา 1,012              
ต.นิคมสร้างตนเอง 1,524              
ต.ป่าตาล 1,598              

อ.เมอืงลพบุรี ผลรวม 25,679            
อ.โคกส าโรง ต.หลุมข้าว 5,563              

ต.ห้วยโป่ง 8,230              
อ.โคกส าโรง ผลรวม 13,793            
อ.ชัยบาดาล ต.นิคมล านารายณ์ 543                

ต.บัวชุม 562                
ต.ล านารายณ์ 1,086              
ต.หนองยายโต๊ะ 491                

อ.ชัยบาดาล ผลรวม 2,682              
อ.บ้านหมี่ ต.บ้านทราย 471                

ต.พคุา 6,885              
ต.หนองทรายขาว 8,266              

อ.บ้านหมี ่ผลรวม 15,622            
อ.ล าสนธิ ต.หนองรี 249                
อ.ล าสนธิ ผลรวม 249                

จ.ลพบุรี ผลรวม 58,025            
จ.สระบุรี อ.บ้านหมอ ต.บางโขมด 273                

ต.บ้านหมอ 110                
ต.สร่างโศก 445                
ต.หนองบัว 74                  

อ.บ้านหมอ ผลรวม 902                
อ.พระพทุธบาท ต.นายาว 684                

ต.พระพทุธบาท 101                
อ.พระพทุธบาท ผลรวม 785                



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
อ.หนองโดน ต.บ้านโปร่ง 5,907              

ต.บ้านกลับ 839                
ต.หนองโดน 467                

อ.หนองโดน ผลรวม 7,213              
จ.สระบุรี ผลรวม 8,900              
จ.สุพรรณบุรี อ.เมอืงสุพรรณบุรี ต.ตล่ิงชัน 5,500              

ต.สนามคลี 4,632              
อ.เมอืงสุพรรณบุรี ผลรวม 10,132            
อ.ดอนเจดีย์ ต.ไร่รถ 6,333              

ต.ดอนเจดีย์ 9,599              
ต.ทะเลบก 6,131              
ต.สระกระโจม 7,947              
ต.หนองสาหร่าย 6,498              

อ.ดอนเจดีย์ ผลรวม 36,508            
อ.สามชุก ต.บ้านสระ 3,309              
อ.สามชุก ผลรวม 3,309              
อ.หนองหญ้าไซ ต.หนองราชวัตร 803                
อ.หนองหญ้าไซ ผลรวม 803                
อ.อูท่อง ต.บ้านโข้ง 6,252              

ต.พลับพลาไชย 5,601              
อ.อูท่อง ผลรวม 11,853            

จ.สุพรรณบุรี ผลรวม 62,605            
ภาคกลาง ผลรวม 129,530           



 
  

พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ท าการเกษตร ปี 2560 (ภาคตะวันออก) 

 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี อ.สอยดาว ต.ทับช้าง 287             

ต.ทุ่งขนาน 686             
ต.สะตอน 66               

อ.สอยดาว ผลรวม 1,039           
จ.จันทบุรี ผลรวม 1,039           
จ.ฉะเชิงเทรา อ.ท่าตะเกยีบ ต.ท่าตะเกยีบ 6,099           

อ.ท่าตะเกยีบ ผลรวม 6,099           
อ.พนมสารคาม ต.เขาหินซ้อน 4,744           
อ.พนมสารคาม ผลรวม 4,744           
อ.สนามชัยเขต ต.คู้ยายหมี 511             

ต.ท่ากระดาน 15,267         
ต.ทุ่งพระยา 10,208         

อ.สนามชัยเขต ผลรวม 25,986         
จ.ฉะเชิงเทรา ผลรวม 36,829         
จ.ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี ต.เขาไมแ้กว้ 5,992           

ต.เมอืงเกา่ 4,621           
ต.กบินทร์ 1,493           
ต.นนทรี 4,916           
ต.นาแขม 2,079           
ต.บ่อทอง 6,161           
ต.บ้านนา 4,883           
ต.ย่านรี 5,883           
ต.ลาดตะเคียน 1,354           
ต.วังดาล 1,327           
ต.วังตะเคียน 4,903           
ต.วังท่าช้าง 7,129           
ต.หนองกี่ 3,960           
ต.หาดนางแกว้ 142             

อ.กบินทร์บุรี ผลรวม 54,843         
อ.นาดี ต.แกง่ดินสอ 1,763           

ต.ทุ่งโพธ์ิ 480             
ต.นาดี 4,877           
ต.บุพราหมณ์ 3,141           



 
  

 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
ต.สะพานหิน 759             
ต.ส าพนัตา 4,619           

อ.นาดี ผลรวม 15,639         
อ.ประจันตคาม ต.เกาะลอย 578             

ต.ค าโตนด 7,317           
ต.ดงบัง 1,688           
ต.บุฝ้าย 708             
ต.ประจันตคาม 990             
ต.หนองแสง 2,163           

อ.ประจันตคาม ผลรวม 13,444         
อ.ศรีมโหสถ ต.โคกไทย 1,983           
อ.ศรีมโหสถ ผลรวม 1,983           
อ.ศรีมหาโพธิ ต.กรอกสมบูรณ์ 1,722           

ต.ท่าตูม 401             
ต.ศรีมหาโพธิ 1,768           
ต.หนองโพรง 1,920           
ต.หัวหว้า 3,012           

อ.ศรีมหาโพธิ ผลรวม 8,823           
จ.ปราจีนบุรี ผลรวม 94,732         
จ.สระแกว้ อ.เขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ 2,117           

ต.เขาสามสิบ 5,182           
ต.พระเพลิง 11,268         
ต.หนองหว้า 15,187         

อ.เขาฉกรรจ์ ผลรวม 33,754         
อ.เมอืงสระแกว้ ต.โคกปีฆ่้อง 9,876           

ต.ท่าเกษม 11,335         
ต.ท่าแยก 6,869           
ต.บ้านแกง้ 2,393           
ต.ศาลาล าดวน 9,680           
ต.สระแกว้ 4,211           
ต.สระขวัญ 21,799         
ต.หนองบอน 2,607           

อ.เมอืงสระแกว้ ผลรวม 68,770         
อ.โคกสูง ต.หนองมว่ง 226             
อ.โคกสูง ผลรวม 226             



 
  

 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
อ.คลองหาด ต.เบญจขร 69               

ต.ไทยอดุม 1,151           
ต.ไทรเด่ียว 1,142           
ต.ไทรทอง 228             
ต.คลองไกเ่ถื่อน 3,851           
ต.คลองหาด 4,136           
ต.ซับมะกรูด 376             

อ.คลองหาด ผลรวม 10,953         
อ.ตาพระยา ต.โคคลาน 4,356           

ต.ตาพระยา 17,184         
ต.ทัพเสด็จ 15,295         
ต.ทัพไทย 27,507         
ต.ทัพราช 52,848         

อ.ตาพระยา ผลรวม 117,190        
อ.วังน  าเย็น ต.คลองหินปูน 2,643           

ต.ตาหลังใน 7,789           
ต.ทุ่งมหาเจริญ 6,771           
ต.วังน  าเย็น 5,295           

อ.วังน  าเย็น ผลรวม 22,498         
อ.วังสมบูรณ์ ต.วังใหม่ 6,639           

ต.วังทอง 8,016           
ต.วังสมบูรณ์ 3,473           

อ.วังสมบูรณ์ ผลรวม 18,128         
อ.วัฒนานคร ต.แซร์ออ 4,024           

ต.โนนหมากเค็ง 13,684         
ต.ช่องกุม่ 4,189           
ต.ท่าเกวียน 6,904           
ต.ผักขะ 19,668         
ต.วัฒนานคร 15,227         
ต.หนองแวง 9,867           
ต.หนองตะเคียนบอน 9,474           
ต.หนองน  าใส 7,374           
ต.หนองหมากฝ้าย 4,438           
ต.ห้วยโจด 7,624           

อ.วัฒนานคร ผลรวม 102,473        



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาค จงัหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
อ.อรัญประเทศ ต.เมอืงไผ่ 6,064           

ต.คลองทับจันทร์ 11,454         
ต.ทับพริก 470             
ต.บ้านด่าน 214             
ต.ผ่านศึก 2,136           
ต.หนองสังข์ 143             
ต.หันทราย 22,380         

อ.อรัญประเทศ ผลรวม 42,861         
จ.สระแกว้ ผลรวม 416,853        

ภาคตะวันออก ผลรวม 549,453        



 
  

พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ท าการเกษตร ปี 2560 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย อ.เอราวัณ ต.ทรัพย์ไพวัลย์ 8,159           

ต.ผาสามยอด 2,343           
อ.เอราวัณ ผลรวม 10,502         
อ.ด่านซ้าย ต.โป่ง 15,179         

ต.โพนสูง 3,056           
ต.กกสะทอน 25,451         
ต.วังยาว 16,031         
ต.อปิุม่ 8,354           

อ.ด่านซ้าย ผลรวม 68,071         
อ.ผาขาว ต.โนนปอแดง 459             

ต.บ้านเพิม่ 8,729           
อ.ผาขาว ผลรวม 9,188           
อ.ภูเรือ ต.ปลาบ่า 10,659         

ต.ร่องจิก 10,905         
อ.ภูเรือ ผลรวม 21,564         
อ.ภูหลวง ต.เลยวังไสย์ 43,275         

ต.แกง่ศรีภูมิ 7,184           
ต.ภูหอ 16,426         
ต.หนองคัน 4,648           
ต.ห้วยสีเสียด 7,662           

อ.ภูหลวง ผลรวม 79,195         
อ.วังสะพงุ ต.โคกขมิ น 18,520         

ต.ทรายขาว 1,056           
อ.วังสะพงุ ผลรวม 19,576         
อ.หนองหิน ต.ตาดข่า 1,778           

ต.ปวนพุ 8,602           
ต.หนองหิน 12,506         

อ.หนองหิน ผลรวม 22,886         
จ.เลย ผลรวม 230,982        
จ.กาฬสินธ์ุ อ.เมอืงกาฬสินธ์ ต.เชียงเครือ 1,165           

ต.โพนทอง 254             
ต.ไผ่ 7,178           
ต.กลางหมืน่ 4,573           



 
  

 
 

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
ต.ขมิ น 8,890           
ต.นาจารย์ 2,416           
ต.บึงวิชัย 1,206           
ต.ภูดิน 3,398           
ต.ภูปอ 6,431           
ต.ล าปาว 5,520           
ต.หนองกงุ 6,420           

อ.เมอืงกาฬสินธ์ ผลรวม 47,451         
อ.กมลาไสย ต.โคกสมบูรณ์ 8,189           

ต.โพนงาม 2,138           
ต.หนองแปน 755             

อ.กมลาไสย ผลรวม 11,082         
อ.กฉุินารายณ์ ต.นาขาม 11,241         

ต.สามขา 3,962           
อ.กฉุินารายณ์ ผลรวม 15,203         
อ.ฆ้องชัย ต.โคกสะอาด 8,244           

ต.ฆ้องชัยพฒันา 2,171           
อ.ฆ้องชัย ผลรวม 10,415         
อ.ดอนจาน ต.ดงพยุง 2,318           

ต.ดอนจาน 1,973           
ต.นาจ าปา 435             
ต.มว่งนา 294             
ต.สะอาดไชยศรี 3,389           

อ.ดอนจาน ผลรวม 8,409           
อ.นามน ต.นามน 2,462           

ต.ยอดแกง 2,696           
ต.สงเปลือย 1,415           
ต.หนองบัว 5,570           
ต.หลักเหล่ียม 1,619           

อ.นามน ผลรวม 13,762         
อ.ยางตลาด ต.เขาพระนอน 4,720           

ต.เว่อ 2,431           
ต.คลองขาม 1,784           



 
  

 
 

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
ต.นาเชือก 2,526           
ต.บัวบาน 551             
ต.ยางตลาด 68               
ต.หนองตอกแป้น 11,726         
ต.หนองอเิฒ่า 10,956         
ต.หัวงัว 1,526           

อ.ยางตลาด ผลรวม 36,288         
อ.ร่องค า ต.เหล่าออ้ย 4,985           

ต.ร่องค า 2,727           
ต.สามคัคี 11,313         

อ.ร่องค า ผลรวม 19,025         
อ.สมเด็จ ต.หนองแวง 8,977           
อ.สมเด็จ ผลรวม 8,977           
อ.สหัสขันธ์ ต.โนนน  าเกลี ยง 2,495           

ต.นามะเขือ 3,731           
ต.สหัสขันธ์ 167             

อ.สหัสขันธ์ ผลรวม 6,393           
อ.ห้วยเมก็ ต.โนนสะอาด 59               
อ.ห้วยเมก็ ผลรวม 59               

จ.กาฬสินธ์ุ ผลรวม 177,064        
จ.นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกยีรติ ต.ช้างทอง 2,691           

ต.ท่าช้าง 1,024           
ต.หนองยาง 906             

อ.เฉลิมพระเกยีรติ ผลรวม 4,621           
อ.เมอืงนครราชสีมา ต.โคกกรวด 4,340           

ต.สุรนารี 273             
อ.เมอืงนครราชสีมา ผลรวม 4,613           
อ.เมอืงยาง ต.เมอืงยาง 14,682         

ต.โนนอดุม 12,853         
ต.ละหานปลาค้าว 2,093           

อ.เมอืงยาง ผลรวม 29,628         
อ.เสิงสาง ต.สระตะเคียน 75               
อ.เสิงสาง ผลรวม 75               



 
  

 
 

 

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
อ.โนนแดง ต.ส าพะเนียง 729             
อ.โนนแดง ผลรวม 729             
อ.โนนไทย ต.บ้านวัง 528             
อ.โนนไทย ผลรวม 528             
อ.โนนสูง ต.ดอนชมพู 3,238           

ต.ธารปราสาท 851             
ต.บิง 1,764           
ต.ล ามลู 697             
ต.หลุมข้าว 2,133           

อ.โนนสูง ผลรวม 8,683           
อ.ขามทะเลสอ ต.หนองสรวง 911             
อ.ขามทะเลสอ ผลรวม 911             
อ.คง ต.ตาจั่น 250             
อ.คง ผลรวม 250             
อ.จักราช ต.จักราช 2,792           

ต.ทองหลาง 7,242           
ต.ศรีละกอ 774             
ต.หนองขาม 1,332           
ต.หนองพลวง 1,552           
ต.หินโคน 492             

อ.จักราช ผลรวม 14,184         
อ.ชุมพวง ต.โนนยอ 2,457           

ต.โนนรัง 5,512           
ต.ชุมพวง 1,186           
ต.ตลาดไทร 3,000           
ต.ท่าลาด 4,968           
ต.ประสุข 3,223           
ต.หนองหลัก 4,203           

อ.ชุมพวง ผลรวม 24,549         
อ.ด่านขุนทด ต.ด่านใน 1,237           

ต.ด่านนอก 191             
อ.ด่านขุนทด ผลรวม 1,428           



 
  

 
 

 

 

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
อ.ประทาย ต.โคกกลาง 8,410           

ต.ดอนมนั 4,845           
ต.ตลาดไทร 7,921           
ต.ทุ่งสว่าง 1,294           
ต.นางร า 515             
ต.ประทาย 2,491           
ต.หนองค่าย 502             

อ.ประทาย ผลรวม 25,978         
อ.ปักธงชัย ต.ธงชัยเหนือ 372             
อ.ปักธงชัย ผลรวม 372             
อ.พมิาย ต.โบสถ์ 1,723           

ต.ในเมอืง 359             
ต.กระเบื องใหญ่ 109             
ต.ดงใหญ่ 273             
ต.ธารละหลอด 533             
ต.สัมฤทธ์ิ 5,670           

อ.พมิาย ผลรวม 8,667           
อ.ล าทะเมนชัย ต.ไพล 1,234           

ต.ขุย 2,263           
ต.ช่องแมว 7,539           
ต.บ้านยาง 13,345         

อ.ล าทะเมนชัย ผลรวม 24,381         
อ.สูงเนิน ต.เสมา 1,846           

ต.โคราช 58               
ต.โนนค่า 1,773           
ต.นากลาง 5,250           
ต.บุง่ขี เหล็ก 9,042           
ต.สูงเนิน 857             
ต.หนองตะไก้ 2,339           

อ.สูงเนิน ผลรวม 21,165         
จ.นครราชสีมา ผลรวม 170,762        



 
  

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
จ.บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกยีรติ ต.เจริญสุข 15,548         

ต.ตาเป๊ก 8,932           
ต.ถาวร 10,461         
ต.ยายแย้มวัฒนา 4,509           
ต.อสีานเขต 18,472         

อ.เฉลิมพระเกยีรติ ผลรวม 57,922         
อ.เมอืงบุรีรัมย์ ต.เมอืงฝาง 419             

ต.เสมด็ 8,703           
ต.กระสัง 3,763           
ต.กลันทา 3,951           
ต.ชุมเห็ด 4,210           
ต.บัวทอง 6,653           
ต.บ้านบัว 2,274           
ต.บ้านยาง 6,768           
ต.พระครู 6,611           
ต.สวายจีก 9,812           
ต.สะแกซ า 6,804           
ต.หนองตาด 12,570         
ต.หลักเขต 6,618           
ต.อสิาณ 2,702           

อ.เมอืงบุรีรัมย์ ผลรวม 81,858         
อ.โนนดินแดง ต.โนนดินแดง 1,325           

ต.ล านางรอง 2,596           
ต.ส้มป่อย 556             

อ.โนนดินแดง ผลรวม 4,477           
อ.โนนสุวรรณ ต.โกรกแกว้ 2,294           

ต.โนนสุวรรณ 1,080           
อ.โนนสุวรรณ ผลรวม 3,374           
อ.กระสัง ต.เมอืงไผ่ 11,549         

ต.กระสัง 15,505         
ต.กนัทรารมย์ 11,175         
ต.ชุมแสง 3,922           
ต.บ้านปรือ 9,854           
ต.ล าดวน 9,724           
ต.ศรีภูมิ 5,497           



 
  

 
 

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
ต.สองชั น 18,572         
ต.สูงเนิน 15,126         
ต.หนองเต็ง 10,271         
ต.ห้วยส าราญ 17,465         

อ.กระสัง ผลรวม 128,660        
อ.คูเมอืง ต.คูเมอืง 1,646           

ต.พรส าราญ 1,638           
อ.คูเมอืง ผลรวม 3,284           
อ.ช านิ ต.เมอืงยาง 2,448           

ต.โคกสนวน 3,414           
ต.ช่อผกา 1,247           
ต.ช านิ 1,163           
ต.ละลวด 2,914           
ต.หนองปล่อง 2,844           

อ.ช านิ ผลรวม 14,030         
อ.นางรอง ต.กา้นเหลือง 7,534           

ต.ชุมแสง 6,556           
ต.ถนนหัก 10,134         
ต.ทรัพย์พระยา 3,895           
ต.ทุ่งแสงทอง 720             
ต.นางรอง 7,274           
ต.บ้านสิงห์ 4,493           
ต.ล าไทรโยง 8,750           
ต.สะเดา 9,444           
ต.หนองโบสถ์ 7,577           
ต.หนองโสน 8,643           
ต.หนองไทร 4,605           
ต.หนองกง 5,929           
ต.หนองยายพมิพ์ 13,740         
ต.หัวถนน 6,048           

อ.นางรอง ผลรวม 105,342        
อ.บ้านใหมไ่ชยพจน์ ต.หนองเยือง 922             
อ.บ้านใหมไ่ชยพจน์ ผลรวม 922             



 
  

 
 

 

 

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
อ.บ้านกรวด ต.เขาดินเหนือ 5,334           

ต.โนนเจริญ 7,788           
ต.จันทบเพชร 2,250           
ต.บ้านกรวด 4,611           
ต.บึงเจริญ 2,119           
ต.ปราสาท 3,315           
ต.สายตะกู 5,961           
ต.หนองไมง้าม 4,102           
ต.หินลาด 7,593           

อ.บ้านกรวด ผลรวม 43,073         
อ.บ้านด่าน ต.บ้านด่าน 4,688           

ต.ปราสาท 6,898           
อ.บ้านด่าน ผลรวม 11,586         
อ.ประโคนชัย ต.เขาคอก 6,473           

ต.แสลงโทน 23,845         
ต.โคกตูม 846             
ต.โคกมะขาม 5,286           
ต.โคกมา้ 307             
ต.โคกย่าง 100             
ต.ไพศาล 1,761           
ต.จรเข้มาก 5,427           
ต.ตะโกตาพิ 4,911           
ต.บ้านไทร 18,112         
ต.ประโคนชัย 6,977           
ต.ประทัดบุ 1,702           
ต.ปังกู 4,203           
ต.ละเวี ย 10,233         
ต.ส่ีเหล่ียม 2,127           
ต.หนองบอน 6,135           

อ.ประโคนชัย ผลรวม 98,445         



 
  

 
 

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
อ.ปะค า ต.โคกมะมว่ง 4,179           

ต.ไทยเจริญ 1,075           
ต.ปะค า 2,263           
ต.หนองบัว 279             
ต.หูท านบ 5,660           

อ.ปะค า ผลรวม 13,456         
อ.พลับพลาชัย ต.โคกขมิ น 7,217           

ต.จันดุม 2,482           
ต.ป่าชัน 2,256           
ต.สะเดา 1,991           
ต.ส าโรง 9,576           

อ.พลับพลาชัย ผลรวม 23,522         
อ.ละหานทราย ต.โคกว่าน 3,109           

ต.ตาจง 12,312         
ต.ละหานทราย 2,297           
ต.ส าโรงใหม่ 2,851           
ต.หนองแวง 3,019           
ต.หนองตะครอง 82               

อ.ละหานทราย ผลรวม 23,670         
อ.ล าปลายมาศ ต.เมอืงแฝก 6,951           

ต.แสลงพนั 2,702           
ต.โคกล่าม 1,124           
ต.โคกสะอาด 5,616           
ต.ตลาดโพธ์ิ 1,853           
ต.ทะเมนชัย 7,281           
ต.บุโพธ์ิ 7,006           

อ.ล าปลายมาศ ผลรวม 32,533         
อ.หนองกี่ ต.เมอืงไผ่ 2,270           

ต.ดอนอะราง 61               
ต.ท่าโพธ์ิชัย 1,448           
ต.ทุ่งกระเต็น 686             
ต.หนองกี่ 1,289           

อ.หนองกี ่ผลรวม 5,754           



 
  

 
 

 

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
อ.หนองหงส์ ต.เมอืงฝ้าย 136             

ต.สระแกว้ 181             
อ.หนองหงส์ ผลรวม 317             
อ.ห้วยราช ต.เมอืงโพธ์ิ 5,553           

ต.โคกเหล็ก 7,458           
ต.ตาเสา 1,755           
ต.บ้านตะโก 8,300           
ต.สนวน 3,995           
ต.สามแวง 3,795           
ต.ห้วยราช 2,163           
ต.ห้วยราชา 2,433           

อ.ห้วยราช ผลรวม 35,452         
จ.บุรีรัมย์ ผลรวม 687,677        
จ.มหาสารคาม อ.เมอืงมหาสารคาม ต.เกิ ง 456             

ต.เขวา 12,926         
ต.แวงน่าง 2,349           
ต.ท่าตูม 2,115           
ต.ลาดพฒันา 4,709           
ต.หนองปลิง 214             
ต.ห้วยแอง่ 613             

อ.เมอืงมหาสารคาม ผลรวม 23,382         
อ.แกด า ต.แกด า 5,637           

ต.โนนภิบาล 3,545           
ต.มติรภาพ 5,774           
ต.วังแสง 3,804           
ต.หนองกงุ 4,730           

อ.แกด า ผลรวม 23,490         
อ.กนัทรวิชัย ต.โคกพระ 2,942           

ต.กดุใส้จ่อ 5,989           
ต.ขามเฒ่าพฒันา 3,778           
ต.มะค่า 3,439           

อ.กนัทรวิชัย ผลรวม 16,148         



 
  

 
 

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
อ.วาปีปทุม ต.เสือโกก้ 8,825           

ต.ขามป้อม 3,977           
ต.งัวบา 3,930           
ต.ประชาพฒันา 938             
ต.หนองแสง 1,590           
ต.หนองแสน 5,983           
ต.หนองไฮ 7,285           
ต.หนองทุ่ม 3,489           

อ.วาปีปทุม ผลรวม 36,017         
จ.มหาสารคาม ผลรวม 99,037         
จ.ยโสธร อ.เมอืงยโสธร ต.เดิด 8,661           

ต.ค้อเหนือ 1,987           
ต.ดู่ทุ่ง 4,283           

อ.เมอืงยโสธร ผลรวม 14,931         
อ.กดุชุม ต.โพนงาม 90               
อ.กดุชุม ผลรวม 90               
อ.ทรายมลู ต.ดงมะไฟ 218             

ต.นาเวียง 417             
อ.ทรายมลู ผลรวม 635             

จ.ยโสธร ผลรวม 15,656         
จ.ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย ต.เหล่าหลวง 89               

ต.ดงคร่ังใหญ่ 4,284           
ต.ดงคร่ังน้อย 1,542           
ต.สิงห์โคก 364             
ต.หนองแวง 9,667           

อ.เกษตรวิสัย ผลรวม 15,946         
อ.เชียงขวัญ ต.เชียงขวัญ 2,535           

ต.บ้านเขือง 4,971           
ต.พระเจ้า 2,579           
ต.พระธาตุ 593             
ต.พลับพลา 2,022           
ต.หมมูน้ 182             

อ.เชียงขวัญ ผลรวม 12,882         



 
  

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
อ.เมยวดี ต.ชุมพร 169             
อ.เมยวดี ผลรวม 169             
อ.เมอืงร้อยเอด็ ต.เมอืงทอง 5,530           

ต.เหนือเมอืง 512             
ต.แคนใหญ่ 10,094         
ต.โนนตาล 587             
ต.ขอนแกน่ 5,933           
ต.ดงลาน 5,086           
ต.นาโพธ์ิ 4,541           
ต.ปอภาร  (ปอพาน) 7,297           
ต.รอบเมอืง 474             
ต.สะอาดสมบูรณ์ 8,820           
ต.ส่ีแกว้ 7,452           
ต.หนองแกว้ 12,591         
ต.หนองแวง 6,888           

อ.เมอืงร้อยเอด็ ผลรวม 75,805         
อ.เมอืงสรวง ต.เมอืงสรวง 8,851           

ต.กกกงุ 8,806           
ต.คูเมอืง 3,178           
ต.หนองผือ 10,977         
ต.หนองหิน 10,050         

อ.เมอืงสรวง ผลรวม 41,862         
อ.เสลภูมิ ต.เกาะแกว้ 11,969         

ต.เมอืงไพร 8,366           
ต.เหล่าน้อย 6,345           
ต.โพธ์ิทอง 693             
ต.กลาง 582             
ต.ขวัญเมอืง 4,343           
ต.ขวาว 8,238           
ต.ท่ามว่ง 9,244           
ต.นาเมอืง 16,836         
ต.นาเลิง 4,467           
ต.นาแซง 6,026           
ต.นางาม 7,342           
ต.บึงเกลือ 6,490           



 
  

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
ต.ภูเงิน 11,812         
ต.วังหลวง 6,180           
ต.ศรีวิลัย 10,643         
ต.หนองหลวง 9,894           

อ.เสลภูม ิผลรวม 129,470        
อ.โพธ์ิชัย ต.เชียงใหม่ 3,142           

ต.โพธ์ิศรี 8,279           
ต.ขามเบี ย 8,260           
ต.ค าพองุ 6,750           
ต.ดอนโอง 6,642           
ต.บัวค า 1,164           
ต.สะอาด 4,973           
ต.หนองตาไก้ 7,808           
ต.อคัคะค า 9,636           

อ.โพธ์ิชัย ผลรวม 56,654         
อ.โพนทอง ต.แวง 5,075           

ต.โคกกกมว่ง 5,487           
ต.โคกสูง 2,175           
ต.โนนชัยศรี 4,864           
ต.โพธ์ิทอง 6,775           
ต.โพธ์ิศรีสว่าง 7,361           
ต.ค านาดี 7,912           
ต.นาอดุม 6,016           
ต.พรมสวรรค์ 10,793         
ต.วังสามคัคี 10,641         
ต.สระนกแกว้ 3,382           
ต.สว่าง 6,241           
ต.หนองใหญ่ 5,820           
ต.อุม่เมา่ 5,762           

อ.โพนทอง ผลรวม 88,304         
อ.จตุรพกัตรพมิาน ต.เมอืงหงส์ 14,060         

ต.โคกล่าม 11,696         
ต.ดงแดง 15,618         
ต.ดงกลาง 10,708         
ต.ดู่น้อย 4,417           



 
  

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
ต.น  าใส 5,848           
ต.ป่าสังข์ 7,531           
ต.ศรีโคตร 4,194           
ต.หนองผือ 7,892           
ต.หัวช้าง 11,406         
ต.อง่ีอง 6,179           

อ.จตุรพกัตรพมิาน ผลรวม 99,549         
อ.จังหาร ต.แสนชาติ 1,080           

ต.จังหาร 3,887           
ต.ดงสิงห์ 6,266           
ต.ดินด า 1,750           
ต.ปาฝา 473             
ต.ผักแว่น 1,636           
ต.มว่งลาด 697             
ต.ยางใหญ่ 1,351           

อ.จังหาร ผลรวม 17,140         
อ.ทุ่งเขาหลวง ต.เทอดไทย 1,767           

ต.เหล่า 6,560           
ต.ทุ่งเขาหลวง 9,644           
ต.บึงงาม 6,865           
ต.มะบ้า 5,760           

อ.ทุ่งเขาหลวง ผลรวม 30,596         
อ.ธวัชบุรี ต.เขวาทุ่ง 13,446         

ต.เมอืงน้อย 9,159           
ต.ไพศาล 4,580           
ต.ธงธานี 3,200           
ต.ธวัชบุรี 4,570           
ต.นิเวศน์ 667             
ต.บึงนคร 9,899           
ต.มะอึ 142             
ต.ราชธานี 12,292         
ต.หนองไผ่ 97               
ต.หนองพอก 2,148           
ต.อุม่เมา้ 9,660           

อ.ธวัชบุรี ผลรวม 69,860         



 
  

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
อ.ศรีสมเด็จ ต.เมอืงเปลือย 2,419           

ต.โพธ์ิทอง 2,646           
ต.โพธ์ิสัย 3,026           
ต.บ้านบาก 2,680           
ต.ศรีสมเด็จ 5,450           
ต.สวนจิก 7,846           
ต.หนองแวงควง 3,412           
ต.หนองใหญ่ 7,207           

อ.ศรีสมเด็จ ผลรวม 34,686         
อ.สุวรรณภูมิ ต.ทุ่งกลุา 2,835           

ต.ทุ่งหลวง 1,818           
ต.นาใหญ่ 702             
ต.น  าค า 10,733         
ต.สระคู 509             
ต.หัวโทน 1,619           
ต.หินกอง 390             

อ.สุวรรณภูม ิผลรวม 18,606         
อ.หนองพอก ต.หนองขุ่นใหญ่ 374             
อ.หนองพอก ผลรวม 374             
อ.อาจสามารถ ต.โพนเมอืง 22,436         

ต.โหรา 17,022         
ต.ขี เหล็ก 5,554           
ต.บ้านแจ้ง 4,541           
ต.หนองขาม 8,957           
ต.หนองบัว 13,169         
ต.หนองหมืน่ถ่าน 5,356           
ต.หน่อม 4,031           
ต.อาจสามารถ 21,384         

อ.อาจสามารถ ผลรวม 102,450        
จ.ร้อยเอด็ ผลรวม 794,353        
จ.สุรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ ต.เขวาสินรินทร์ 7,978           

ต.ตากกู 662             
ต.บ้านแร่ 11,509         
ต.ปราสาททอง 8,434           

อ.เขวาสินรินทร์ ผลรวม 28,583         



 
  

 
 

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
อ.เมอืงสุรินทร์ ต.เฉนียง 7,624           

ต.เทนมยี์ 8,702           
ต.เพี ยราม 3,770           
ต.เมอืงที 16,940         
ต.แกใหญ่ 9,208           
ต.แสลงพนัธ์ 10,586         
ต.คอโค 83               
ต.ตระแสง 5,727           
ต.ตั งใจ 1,582           
ต.ตาออ็ง 19,803         
ต.ท่าสว่าง 5,928           
ต.นอกเมอืง 6,492           
ต.นาดี 21,578         
ต.นาบัว 6,542           
ต.บุฤาษี 17,045         
ต.ราม 16,664         
ต.สลักได 16,357         
ต.สวาย 12,791         
ต.ส าโรง 11,537         

อ.เมอืงสุรินทร์ ผลรวม 198,959        
อ.โนนนารายณ์ ต.โนน 1,728           

ต.ระเวียง 3,250           
อ.โนนนารายณ์ ผลรวม 4,978           
อ.กาบเชิง ต.แนงมดุ 5,939           

ต.โคกตะเคียน 12,910         
ต.กาบเชิง 13,234         
ต.คูตัน 5,180           
ต.ด่าน 3,778           
ต.ตะเคียน 2,820           

อ.กาบเชิง ผลรวม 43,861         
อ.จอมพระ ต.ลุ่มระวี 631             

ต.หนองสนิท 1,881           
อ.จอมพระ ผลรวม 2,512           



 
  

 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
อ.ชุมพลบุรี ต.ไพรขลา 3,222           

ต.นาหนองไผ่ 1,403           
ต.หนองเรือ 4,222           

อ.ชุมพลบุรี ผลรวม 8,847           
อ.ท่าตูม ต.เมอืงแก 10,001         

ต.โพนครก 14,206         
ต.กระโพ 2,810           
ต.ท่าตูม 14,041         
ต.ทุ่งกลุา 2,091           
ต.บะ 6,871           
ต.บัวโคก 12,787         
ต.พรมเทพ 10,732         
ต.หนองเมธี 5,308           
ต.หนองบัว 4,538           

อ.ท่าตูม ผลรวม 83,385         
อ.ปราสาท ต.เชื อเพลิง 3,086           

ต.โคกยาง 16,488         
ต.โคกสะอาด 12,407         
ต.โชคนาสาม 22,596         
ต.ไพล 2,219           
ต.กงัแอน 7,958           
ต.กนัตวจระมวล 5,584           
ต.ตาเบา 9,915           
ต.ตานี 5,625           
ต.ทมอ 5,182           
ต.ทุ่งมน 4,186           
ต.บ้านไทร 12,851         
ต.บ้านพลวง 9,221           
ต.ประทัดบุ 3,645           
ต.ปราสาททนง 1,560           
ต.ปรือ 8,515           
ต.สมดุ 4,194           
ต.หนองใหญ่ 15,083         

อ.ปราสาท ผลรวม 150,315        



 
  

 
 

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
อ.พนมดงรัก ต.โคกกลาง 3,872           

ต.จีกแดก 1,737           
ต.ตาเมยีง 3,272           
ต.บักได 2,143           

อ.พนมดงรัก ผลรวม 11,024         
อ.รัตนบุรี ต.แก 8,130           

ต.ไผ่ 5,175           
ต.กดุขาคีม 8,558           
ต.ทับใหญ่ 8,579           
ต.ธาตุ 312             
ต.น  าเขียว 3,086           
ต.รัตนบุรี 5,062           
ต.หนองบัวทอง 2,107           
ต.หนองบัวบาน 5,667           

อ.รัตนบุรี ผลรวม 46,676         
อ.ล าดวน ต.โชคเหนือ 4,508           

ต.ตระเปียงเตีย 2,004           
ต.ตร าดม 5,349           
ต.ล าดวน 5,524           
ต.อูโ่ลก 3,320           

อ.ล าดวน ผลรวม 20,705         
อ.ศรีณรงค์ ต.ตรวจ 576             

ต.ศรีสุข 5,959           
อ.ศรีณรงค์ ผลรวม 6,535           
อ.ศีขรภูมิ ต.จารพตั 10,462         

ต.ช่างปี่ 14,533         
ต.ตรมไพร 5,781           
ต.ผักไหม 518             
ต.หนองเหล็ก 21,927         

อ.ศีขรภูม ิผลรวม 53,221         
อ.สนม ต.แคน 983             

ต.โพนโก 3,530           
ต.นานวน 905             



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
ต.สนม 626             
ต.หนองอยีอ 373             

อ.สนม ผลรวม 6,417           
อ.สังขะ ต.เทพรักษา 4,384           

ต.กระเทียม 8,806           
ต.ดม 3,422           
ต.ตาตุม 7,969           
ต.ทับทัน 8,238           
ต.บ้านจารย์ 9,690           
ต.บ้านชบ 5,237           
ต.สะกาด 7,122           
ต.สังขะ 3,919           

อ.สังขะ ผลรวม 58,787         
จ.สุรินทร์ ผลรวม 724,805        

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลรวม 2,900,336     



 
  

พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ท าการเกษตร ปี 2560 (ภาคใต้) 

 
 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
ภาคใต้ จ.กระบี่ อ.เมอืงกระบี่ ต.กระบีน่้อย 319             

อ.เมอืงกระบี ่ผลรวม 319             
อ.เหนือคลอง ต.โคกยาง 1,822           

ต.คลองเขมา้ 155             
ต.คลองขนาน 80               
ต.ตล่ิงชัน 759             
ต.ปกาสัย 98               

อ.เหนือคลอง ผลรวม 2,914           
อ.คลองท่อม ต.เพหลา 326             

ต.พรุดินนา 551             
ต.ห้วยน  าขาว 401             

อ.คลองท่อม ผลรวม 1,278           
จ.กระบี ่ผลรวม 4,511           
จ.นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกยีรติ ต.ทางพนู 1,495           

อ.เฉลิมพระเกยีรติ ผลรวม 1,495           
อ.ขนอม ต.ขนอม 1,570           
อ.ขนอม ผลรวม 1,570           
อ.ฉวาง ต.ไมเ้รียง 1,847           

ต.ไสหร้า 1,183           
ต.กะเบียด 880             
ต.ฉวาง 799             
ต.นาเขลียง 1,355           
ต.นาแว 1,690           
ต.นากะชะ 3,084           
ต.ละอาย 692             
ต.ห้วยปริก 134             

อ.ฉวาง ผลรวม 11,664         
อ.ช้างกลาง ต.หลักช้าง 733             
อ.ช้างกลาง ผลรวม 733             
อ.ถ  าพรรณรา ต.คลองเส 654             

ต.ดุสิต 263             
ต.ถ  าพรรณรา 1,186           

อ.ถ  าพรรณรา ผลรวม 2,103           



 
  

 
 

 

 

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
อ.ท่าศาลา ต.โมคลาน 286             

ต.ท่าขึ น 79               
ต.หัวตะพาน 1,403           

อ.ท่าศาลา ผลรวม 1,768           
อ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ 751             

ต.ปริก 588             
อ.ทุ่งใหญ่ ผลรวม 1,339           
อ.ทุ่งสง ต.กะปาง 78               

ต.ควนกรด 494             
ต.ท่ีวัง 469             
ต.นาโพธ์ิ 882             
ต.นาไมไ้ผ่ 753             
ต.นาหลวงเสน 274             
ต.หนองหงส์ 1,167           

อ.ทุ่งสง ผลรวม 4,117           
อ.นาบอน ต.แกว้แสน 145             

ต.ทุ่งสง 113             
ต.นาบอน 464             

อ.นาบอน ผลรวม 722             
อ.บางขัน ต.วังหิน 50               
อ.บางขัน ผลรวม 50               
อ.พระพรหม ต.ช้างซ้าย 754             
อ.พระพรหม ผลรวม 754             
อ.ร่อนพบิูลย์ ต.เสาธง 1,761           

ต.ควนชุม 550             
ต.ควนพงั 130             

อ.ร่อนพบิูลย์ ผลรวม 2,441           
อ.ลานสกา ต.ท่าดี 955             
อ.ลานสกา ผลรวม 955             
อ.สิชล ต.เขาน้อย 944             

ต.ฉลอง 4,892           



 
  

 
 

 

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
ต.ทุ่งใส 70               
ต.ทุ่งปรัง 429             

อ.สิชล ผลรวม 6,335           
จ.นครศรีธรรมราช ผลรวม 36,046         
จ.นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง ต.จวบ 409             

ต.บูกติ 2,814           
ต.มะรือโบออก 1,466           

อ.เจาะไอร้อง ผลรวม 4,689           
อ.เมอืงนราธิวาส ต.โคกเคียน 328             

ต.มะนังตายอ 482             
อ.เมอืงนราธิวาส ผลรวม 810             
อ.บาเจาะ ต.กาเยาะมาตี 999             

ต.บาเจาะ 2,362           
ต.บาเระเหนือ 3,457           
ต.บาเระใต้ 1,268           
ต.ปะลุกาสาเมาะ 1,974           

อ.บาเจาะ ผลรวม 10,060         
อ.ยี่งอ ต.จอเบาะ 3,057           

ต.ตะปอเยาะ 142             
ต.ยี่งอ 1,457           
ต.ละหาร 1,541           
ต.ลุโบะบายะ 420             
ต.ลุโบะบือซา 487             

อ.ยี่งอ ผลรวม 7,104           
อ.ระแงะ ต.เฉลิม 67               

ต.ตันหยงมสั 64               
ต.บองอ 604             
ต.มะรือโบตก 126             

อ.ระแงะ ผลรวม 861             
อ.รือเสาะ ต.สามคัคี 934             

ต.สุวารี 126             
อ.รือเสาะ ผลรวม 1,060           



 
  

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
อ.สุไหงปาดี ต.ปะลุรู 118             

ต.สุไหงปาดี 232             
อ.สุไหงปาดี ผลรวม 350             

จ.นราธิวาส ผลรวม 24,934         
จ.ปัตตานี อ.แมล่าน ต.แมล่าน 2,195           

ต.ป่าไร่ 1,307           
อ.แมล่าน ผลรวม 3,502           
อ.โคกโพธ์ิ ต.โคกโพธ์ิ 2,099           

ต.ควนโนรี 1,203           
ต.ช้างให้ตก 2,664           
ต.ทรายขาว 975             
ต.ทุ่งพลา 611             
ต.นาประดู่ 1,275           
ต.ป่าบอน 1,975           
ต.มะกรูด 1,628           

อ.โคกโพธ์ิ ผลรวม 12,430         
อ.ไมแ้กน่ ต.ไทรทอง 424             

ต.ไมแ้กน่ 331             
ต.ดอนทราย 696             

อ.ไมแ้กน่ ผลรวม 1,451           
อ.กะพอ้ ต.กะรุบี 766             

ต.ตะโละดือรามนั 799             
ต.ปล่องหอย 1,413           

อ.กะพอ้ ผลรวม 2,978           
อ.ทุ่งยางแดง ต.ตะโละแมะนา 685             

ต.น  าด า 2,224           
ต.ปากู 3,373           
ต.พเิทน 1,044           

อ.ทุ่งยางแดง ผลรวม 7,326           
อ.ปะนาเระ ต.คอกกระบือ 140             

ต.ท่าน  า 111             
ต.พอ่มิง่ 1,534           

อ.ปะนาเระ ผลรวม 1,785           
อ.มายอ ต.ลางา 424             
อ.มายอ ผลรวม 424             



 
  

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
อ.ยะรัง ต.เขาตูม 2,169           

ต.เมาะมาวี 178             
อ.ยะรัง ผลรวม 2,347           
อ.สายบุรี ต.เตราะบอน 3,085           

ต.แป้น 2,950           
ต.กะดุนง 1,542           
ต.ตะบิ ง 64               
ต.ตะลุบัน 706             
ต.ทุ่งคล้า 1,100           
ต.บือเระ 1,021           
ต.มะนังดาล า 421             
ต.ละหาร 748             

อ.สายบุรี ผลรวม 11,637         
จ.ปัตตานี ผลรวม 43,880         
จ.พทัลุง อ.ปากพะยูน ต.ดอนทราย 1,882           

ต.ดอนประดู่ 2,641           
ต.ปากพะยูน 1,306           

อ.ปากพะยูน ผลรวม 5,829           
อ.ป่าบอน ต.โคกทราย 160             
อ.ป่าบอน ผลรวม 160             

จ.พทัลุง ผลรวม 5,989           
จ.ยะลา อ.เมอืงยะลา ต.เปาะเส้ง 624             

ต.ตาเซะ 82               
ต.ยะลา 769             
ต.ลิดล 560             

อ.เมอืงยะลา ผลรวม 2,035           
อ.กรงปินัง ต.กรงปินัง 50               

ต.ปุโรง 53               
อ.กรงปินัง ผลรวม 103             
อ.บันนังสตา ต.บันนังสตา 102             

ต.บาเจาะ 318             
อ.บันนังสตา ผลรวม 420             
อ.ยะหา ต.กาตอง 945             

ต.บาโงยซิแน 912             
ต.บาโร๊ะ 641             



 
  

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
ต.ปะแต 187             
ต.ยะหา 736             
ต.ละแอ 282             

อ.ยะหา ผลรวม 3,703           
อ.รามนั ต.เกะรอ 206             

ต.จะกว๊ะ 1,112           
ต.ท่าธง 399             
ต.วังพญา 520             
ต.อาซ่อง 114             

อ.รามนั ผลรวม 2,351           
จ.ยะลา ผลรวม 8,612           
จ.สงขลา อ.เทพา ต.เกาะสะบ้า 892             

ต.เทพา 116             
ต.ท่ามว่ง 6,495           
ต.ปากบาง 2,129           
ต.ล าไพล 731             
ต.สะกอม 1,294           

อ.เทพา ผลรวม 11,657         
อ.เมอืงสงขลา ต.เกาะแต้ว 2,401           

ต.ทุ่งหวัง 1,845           
ต.พะวง 2,504           

อ.เมอืงสงขลา ผลรวม 6,750           
อ.ควนเนียง ต.ควนโส 119             

ต.บางเหรียง 2,178           
ต.รัตภูมิ 981             

อ.ควนเนียง ผลรวม 3,278           
อ.จะนะ ต.แค 957             

ต.คลองเปียะ 2,042           
ต.คู 2,554           
ต.จะโหนง 1,013           
ต.ตล่ิงชัน 4,122           
ต.ท่าหมอไทร 2,745           
ต.นาทับ 448             
ต.นาหว้า 4,211           
ต.น  าขาว 705             



 
  

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
ต.บ้านนา 3,951           
ต.ป่าชิง 3,111           
ต.สะกอม 477             
ต.สะพานไมแ้กน่ 3,104           

อ.จะนะ ผลรวม 29,440         
อ.นาทวี ต.คลองทราย 104             

ต.ทับช้าง 177             
ต.ท่าประดู่ 242             
ต.นาทวี 859             
ต.นาหมอศรี 1,337           
ต.ประกอบ 206             
ต.ปลักหนู 534             
ต.สะท้อน 189             

อ.นาทวี ผลรวม 3,648           
อ.นาหมอ่ม ต.คลองหรัง 131             

ต.นาหมอ่ม 519             
ต.พจิิตร 1,387           

อ.นาหมอ่ม ผลรวม 2,037           
อ.บางกล่ า ต.แมท่อม 53               

ต.ท่าช้าง 1,231           
ต.บางกล่ า 50               
ต.บ้านหาร 479             

อ.บางกล่ า ผลรวม 1,813           
อ.รัตภูมิ ต.ก าแพงเพชร 1,917           

ต.ควนรู 421             
อ.รัตภูม ิผลรวม 2,338           
อ.สะบ้าย้อย ต.เขาแดง 165             

ต.เปียน 1,045           
ต.คูหา 410             
ต.จะแหน 189             
ต.ทุ่งพอ 296             
ต.ธารคีรี 317             
ต.บ้านโหนด 885             
ต.สะบ้าย้อย 378             

อ.สะบ้าย้อย ผลรวม 3,685           



 
  

 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
อ.หาดให่ญ ต.คลองแห 237             

ต.ควนลัง 1,622           
ต.คอหงส์ 185             
ต.ท่าข้าม 1,369           
ต.ทุ่งใหญ่ 287             
ต.ทุ่งต าเสา 1,222           
ต.น  าน้อย 1,957           
ต.บ้านพรุ 209             

อ.หาดให่ญ ผลรวม 7,088           
จ.สงขลา ผลรวม 71,734         
จ.สตูล อ.ควนโดน ต.ควนโดน 292             

ต.ควนสตอ 290             
อ.ควนโดน ผลรวม 582             
อ.ควนกาหลง ต.ทุ่งนุ้ย 273             
อ.ควนกาหลง ผลรวม 273             

จ.สตูล ผลรวม 855             
จ.สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ ต.บ้านส้อง 125             

อ.เวียงสระ ผลรวม 125             
อ.ไชยา ต.ตลาดไชยา 327             

ต.ตะกรบ 308             
ต.ทุ่ง 942             

อ.ไชยา ผลรวม 1,577           
อ.กาญจนดิษฐ์ ต.ช้างขวา 628             

ต.ช้างซ้าย 115             
อ.กาญจนดิษฐ์ ผลรวม 743             
อ.คีรีรัฐนิคม ต.ถ  าสิงขร 137             

ต.ท่ากระดาน 219             
อ.คีรีรัฐนิคม ผลรวม 356             
อ.ท่าฉาง ต.คลองไทร 11,832         

ต.ท่าเคย 4,414           
ต.ท่าฉาง 3,808           

อ.ท่าฉาง ผลรวม 20,054         
อ.ท่าชนะ ต.ท่าชนะ 120             

ต.ประสงค์ 167             
อ.ท่าชนะ ผลรวม 287             



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาค จงัหวัด อ าเภอ ต าบล เน้ือที ่(ไร่)
อ.พระแสง ต.บางสวรรค์ 353             
อ.พระแสง ผลรวม 353             
อ.พนุพนิ ต.น  ารอบ 242             

ต.บางงอน 215             
ต.บางมะเด่ือ 140             
ต.พนุพนิ 645             
ต.มะลวน 7,650           
ต.ศรีวิชัย 1,018           
ต.หัวเตย 1,189           

อ.พนุพนิ ผลรวม 11,099         
จ.สุราษฎร์ธานี ผลรวม 34,594         

ภาคใต้ ผลรวม 231,155        
ผลรวมทั งหมด 4,413,039     



 
  

 

ล าดับ สชป. เคร่ืองสูบน  า รถนาค เรือนาค เคร่ืองผลักดันน  า รถขดุ เรือขดุ รถแทรกเตอร์ รถบรรทุก รถบรรทุกน  า รถลากจูง รถปั้นจั่น งบประมาณ

ท่ี (เคร่ือง) (คัน) (ล า) (เคร่ือง) (คัน) (ล า) (คัน) (คัน) (คัน) (คัน) (คัน) (บาท)
1  ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 1 (เชยีงใหม่) 1 75 - - - 12 3 6 6 7 - -

2 33 - - 1 8 3 5 6 7 1 1
2  ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 2 (พษิณุโลก) 3 29 - - - 30 5 9 3 5 1 1

4 59 - - - 20 6 8 3 6 1 -
3  ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 3 (ขอนแกน่) 5 48 - - - 22 5 10 4 5 - -

6 100 - - - 26 4 7 5 5 - -
4  ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 4 (นครราชสีมา) 7 58 - - - 20 3 7 3 8 1 1

8 64 - - 6 25 3 7 4 8 1 1
5  ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 5 (อยธุยา) 9 97 - - 27 27 2 1 7 3 1 1

10 15 - - 6 30 2 3 8 2 2 -
12 287 - - 5 25 2 3 7 2 1 -

6  ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 6 (นนทบรีุ) 11 183 - - - 21 2 6 9 1 1 -
13 40 - - - 18 2 4 9 2 - -
14 57 - - - 15 2 6 8 2 - -

7  ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 7 (สงขลา) 15 10 - - 10 23 3 6 5 3 1 -
16 7 - - - 17 3 6 5 3 1 1
17 38 - - - 27 2 6 5 3 2 -

8 ส่วนยานพาหนะและขนส่ง - - - - - - - - 16 4 30 16
9 ส่วนเคร่ืองจักรกลสูบน  า (นนทบรีุ) 1-17 993 11 - 207 - - - 30 - - -

2,193 11 - 262 366 52 100 143 76 44 22 0
หมายเหตุ  :  เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ วัสดุและอปุกรณ์ จะมุ่งเน้นใหค้วามชว่ยเหลือในเขตชลประทานเปน็หลักและสนับสนุนหน่วยงานอืน่ๆ เปน็ครั งคราวตามการร้องขอ
              :  ขอ้มูลจากส านักงานชลประทาน

การเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร-เครื่องมือ วัสดแุละอุปกรณ์ ในช่วงฤดฝูน ปี 2560

หน่วยงาน

รวมทัง้หมด



 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

ล าดบั จังหวัด ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ทีอ่ยูส่ านักงาน E-mail
1 ก าแพงเพชร นายวัชรินทร์  ออ่นนุ่ม เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัดก าแพงเพชร โทร 055-755068 paco_kpt@opsmoac.go.th

ก าแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร ชั น 3 แฟกซ์ 055-755069
ต.หนองปลิง อ.เมอืง จังหวัดก าแพงเพชร มอืถือ 089-2687775

2 เชียงราย พนัจ่าตรีเทวัญ  ธนมาลารัตน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย โทร 053-718970 paco_cri@opsmoac.go.th
เชียงราย เลขท่ี 1118/3 ถ.เจ้าฟา้ ต.เวียง แฟกซ์ 053-718790

อ.เมอืง จังหวัดเชียงราย 57000 มอืถือ 081-9241315
3 เชียงใหม่ นางสาวรตนพร  กติิกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-324015, 16, 18 paco_cmi@opsmoac.go.th

เชียงใหม่ เลขท่ี 65 ม. 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมอืง แฟกซ์ 053-324016-7
จังหวัดเชียงใหม ่50200 มอืถือ 081-3799974

4 ตาก นายวินิจ  วงกลม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก โทร 055-511227 tak@doae.go.th, 
ช านาญการพเิศษ รักษาราชการแทน เลขท่ี 384 หมูท่ี่ 5 ต.น  ารึม อ.เมอืงตาก แฟกซ์ 055-514291  mamo_punch@hotmail.com
เกษตรจังหวัดตาก จังหวัดตาก 63000 มอืถือ 081-9727811

5 นครสวรรค์ ว่าง เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ โทร 056-803590 paco_nsn@opsmoac.go.th
นครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั น 4 ต.นครสวรรค์ตก แฟกซ์ 056-803520

อ.เมอืง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 มอืถือ
6 น่าน นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน โทร 054-710246 nan@doae.go.th

น่าน 4/5 ถ.รอบเมอืงตะวันตก อ.เมอืง จังหวัดน่าน 55000 แฟกซ์ 054-710246 ต่อ 15
มอืถือ 081-8518688

7 พะเยา นายนาวิน  มหาวงศ์ นักวิชาการประมงช านาญการ ส านักงานประมงจังหวัดพะเยา โทร 054-431420 fpo-phayao@dof.in.th 
รักษาราชการแทนประมงจังหวัด
พะเยา

เลขท่ี 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง แฟกซ์ 054-422332

อ.เมอืง จังหวัดพะเยา 56000 มอืถือ 081-9930909
8 พจิิตร นายธรรมนูญ  แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ชั น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดพจิิตร โทร 056-612495 ต่อ 103 paco_pck@opsmoac.go.th

พจิิตร ถ.พจิิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง แฟกซ์ 056-612495 ต่อ 101
อ.เมอืง จังหวัดพจิิตร 66000 มอืถือ 085-7275335

9 พษิณุโลก นางสาวพศินีย์   ตรียะวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพษิณุโลก ศาลากลางจังหวัดพษิณุโลก (ชั น 5) โทร 055-253023-4 paco_plk@opsmoac.go.th
ถ.วังจันทน์ ต.ในเมอืง แฟกซ์ 055-253039
อ.เมอืงพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก มอืถือ 081-9804329

ตารางข้อมูลการประสานงานกับคณะกรรมการขับเคลือ่นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (จงัหวัด)
ประธานกรรมการ (ภาคเหนือ)

หมายเลขตดิตอ่



 
  

 
 
 
 
 
 

ล าดบั จังหวัด ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ทีอ่ยูส่ านักงาน E-mail
10 เพชรบูรณ์ นายพรียุทธ์  แสนศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร 056-729772 paco_pnb@opsmoac.go.th

เพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (หลังใหม)่ ชั น 4 ถ.สระบุรี-หล่มสัก แฟกซ์ 056-729772
หมู ่5 ต.สะเดียง อ.เมอืง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 มอืถือ 098-5536523

11 แพร่ นายธวัชชัย  สิทธิวีระกลุ เกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ โทร 054511214 ag_phrae@hotmail.com
แพร่ 3/1 ถ.ยันตรกจิโกศล ต.ในเวียง อ.เมอืง จังหวัดแพร่ แฟกซ์ 054511390

54000 มอืถือ 0898546111
12 แมฮ่่องสอน นายวุฒิฉัตร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัดแมฮ่่องสอน โทร 053-612004 maehongson@doae.go.th

แมฮ่่องสอน ต.จองค า อ.เมอืง จังหวัดแมฮ่่องสอน 58000 แฟกซ์ 053-611953
มอืถือ 088-5477187

13 ล าปาง นายศักด์ิชัย  ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าปาง โทร 054-265067 paco_lpg@opsmoac.go.th
ล าปาง ชั น 3 ศาลากลางจังหวัดล าปาง ถ.วชิราวุธด าเนิน แฟกซ์ 054-265068

ต.พระบาท อ.เมอืง จังหวัดล าปาง 52000 มอืถือ 093-1402013
14 ล าพนู นายอนุชา  ศานติวิจัย ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพนู โทร 053-511288 ต่อ 11 pvlo_lpn@dld.go.th

ล าพนู 212 หมูท่ี่ 3 ต.เวียงยอง อ.เมอืงล าพนู จังหวัดล าพนู 51000 แฟกซ์ 053-511288 ต่อ 12
มอืถือ 085-6609850

15 สุโขทัย นางละออง  ชื่นฉอด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย โทร 055-610564 paco_sti@opsmoac.go.th
สุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั น 4 ถ.นิกรเกษม แฟกซ์ 055-610689

ต.ธานี อ.เมอืง จังหวัดสุโขทัย 64000 มอืถือ 081-8865743, 089-4614858
16 อตุรดิตถ์ นายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอตุรดิตถ์ โทร 055-444089 cpd_uttaradit@cpd.go.th,

อตุรดิตถ์ เลขท่ี 7 ถ.ประชานิมติร ต.ท่าอฐิ อ.เมอืง จ.อตุรดิตถ์ แฟกซ์ 055-411058 tapon@cpd.go.th
มอืถือ 081-9717172

17 อทัุยธานี นายนุภาษ   สันตยานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอทัุยธานี โทร 056-520733-4 paco_uti@opsmoac.go.th
อทัุยธานี ศาลากลางจังหวัดอทัุยธานี (หลังเกา่) ชั นล่าง แฟกซ์ 056-520734

ถ.ศรีอทัุย ต.อทัุยใหม ่อ.เมอืง จังหวัดอทัุยธานี 61000 มอืถือ 081-3753996

หมายเลขตดิตอ่



 
  

 
 

ล าดบั จังหวัด ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ทีอ่ยูส่ านักงาน E-mail

1 กรุงเทพมหานคร นายสมยศ  อนิทรพนิ ปศุสัตว์พื นท่ี ส านักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร โทร 02-4333017 pvlo_bkk@dld.go.th

กรุงเทพมหานคร 151/21-22 ซ.อรุณอมรินทร์ 45 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ แฟกซ์ 02-4333019

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 มอืถือ 085-6609802

2 กาญจนบุรี นายเสียง  ศักด์ิพสิิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี โทร 034-516894-5 paco_kri@opsmoac.go.th

กาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (ชั น 4) ถ.แสงชูโต แฟกซ์ 034-516894-5

ต.ปากแพรก อ.เมอืง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 มอืถือ 097-1450333

3 จันทบุรี นายไพทูรย์  โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โทร 039-327088 paco_cti@opsmoac.go.th

จันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเกา่) ชั น 2 แฟกซ์ 039-327447

ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม ่อ.เมอืง จังหวัดจันทบุรี 22000 มอืถือ 092-924-1582

4 ฉะเชิงเทรา นายพลูลาภ   อไุรงาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 038-824420 paco_cco@opsmoac.go.th,

ฉะเชิงเทรา เลขท่ี 285 ถ.ศุขประยูร ต.บางตีนเป็ด อ.เมอืง แฟกซ์ 038-824421 poonlarp-u1@gmail.com

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 มอืถือ 089-9221071

5 ชลบุรี นายอโณทัย  จูงใจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี โทร 038-284204-5 paco_cbi@opsmoac.go.th

ชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี แฟกซ์ 038-284204

ถ.มนตเสวี ต.บ้านสวน อ.เมอืง จังหวัด ชลบุรี 20000 มอืถือ 085-1640791

6 ชัยนาท นางสาวรัชนี  เพชรสม เกษตรและสหกรณ์จังหวัด หมูท่ี่ 5 ต.บางหลวง อ.สรรพยา โทร 056-405009 paco_cnt@opsmoac.go.th

ชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17150 แฟกซ์ 056-405010

มอืถือ 062-3090421

7 ตราด นายพงษศั์กด์ิ  เอมดวง เกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด โทร 039-511008 trat@doae.go.th

ตราด ถ.ราษฎร์นิยม อ.เมอืง จังหวัดตราด 23000 แฟกซ์ 039-523385

มอืถือ 098-2587088

8 นครนายก นางสาวชูจิต  ทองย้อย เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก โทร 037-313612 paco_nyk@opsmoac.go.th

นครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก ตึกเกา่ ชั น 2 แฟกซ์ 037-313612
ต.ท่าช้าง อ.เมอืงนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 มอืถือ 081-8818878, 081-9821971

9 นครปฐม นายนุวัตร  แพงเรือน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม โทร 034-340038 paco_npt@opsmoac.go.th

นครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั น 4 ถ.บางเตย-ดอนยายหอม แฟกซ์ 034-340038

ต.ถนนขาด อ.เมอืง จังหวัดนครปฐม 73000 มอืถือ 081-6048758

ตารางข้อมูลการประสานงานกับคณะกรรมการขับเคลือ่นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (จงัหวัด)
ประธานกรรมการ (ภาคกลาง)

หมายเลขตดิตอ่



 
  

 

ล าดบั จังหวัด ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ทีอ่ยูส่ านักงาน E-mail

10 นนทบุรี นายวิโรจน์  ภูไ่พบูลย์ สหกรณ์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หลังใหม ่ชั น 4 โทร 02-5807355 cpd_nonthaburi@cpd.go.th,

นนทบุรี ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมอืง แฟกซ์ 02-5916921, 02-5807355 wiroj@cpd.go.th

จังหวัดนนทบุรี 11000 มอืถือ 081-971-7176

11 ปทุมธานี นายวรยุทธ   บุญมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ชั น 4 ต.บางปรอก โทร 02-5934351 paco_pte@opsmoac.go.th

ปทุมธานี อ.เมอืง จังหวัดปทุมธานี 12000 แฟกซ์ 02-5933517

มอืถือ 089-8137409

12 ประจวบคีรีขันธ์ นายมงคล  จอมพนัธ์ เกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-611235 prachuap@doae.go.th

ประจวบคีรีขันธ์ ถ.สละชีพ อ.เมอืง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 แฟกซ์ 032-602482

มอืถือ 086-3027789

13 ปราจีนบุรี นายร่มไทร  จินตกานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี โทร 037-454042 paco_pri@opsmoac.go.th

ปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชั น 3) แฟกซ์ 037-454043

ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไมเ้ค็ด อ.เมอืง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 มอืถือ 085-1330009

14 พระนครศรีอยุธยา นายฐิติวัชร์  ภูวศิริพฒันวรา เกษตรและสหรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร 035-336655-6 paco_aya@opsmoac.go.th

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั น 4 ถ.สายเอเซีย แฟกซ์ 035-336656

ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13000

มอืถือ 084-1790816

15 เพชรบุรี นายเสกสรร  ประสิทธ์ิกลุไพศาล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-461299 paco_pbi@opsmoac.go.th

77 หมู ่10 ถ.หน้าสหกรณ์ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
76130

แฟกซ์ 032-461300

มอืถือ 081-9365665

16 ระยอง นางอไุร  สุวรรณวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง โทร 038-029188 paco_ryg@opsmoac.go.th

ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง (ชั น 3) แฟกซ์ 038-029189

ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมอืง จังหวัดระยอง 21150 มอืถือ 062-8418690

17 ราชบุรี นายครองศักด์ิ  สงรักษา เกษตรและสหรณ์จังหวัดราชบุรี ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี โทร 032-323115 paco_rbr@opsmoac.go.th

ชั น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถ.อ. อ.เมอืง จังหวัดราชบุรี แฟกซ์ 032-323103

มอืถือ 081-5137824

18 ลพบุรี นายไชยรัตน์  นวีภาพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โทร 036-422121 paco_lri@opsmoac.go.th

ลพบุรี 18/1 ถ.เลียบคลองอนุศาสนันท์ฝ่ังขวา ต.ทะเลชุบศร แฟกซ์ 036-412731

อ.เมอืง จังหวัดลพบุรี 15000 มอืถือ 089-9011198, 081-
902164719 สมทุรปราการ นายวิชิต  นวลชื่น สหกรณ์จังหวัด 977 หมู ่4 ต.บางปูใหม ่อ.เมอืง จังหวัดสมทุรปราการ โทร 02-1831012-15 cpd_samutprakan@cpd.go.th

สมทุรปราการ แฟกซ์ 02-1831012

มอืถือ 090-9804332

หมายเลขตดิตอ่



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั จังหวัด ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ทีอ่ยูส่ านักงาน E-mail

20 สมทุรสงคราม นายอทัุย   สิงห์โตทอง ประมงจังหวัด ส านักงานประมงจังหวัดสมทุรสงคราม โทร 034-711258

สมทุรสงคราม ศาลากลางจังหวัดสมทุรสงคราม ถ.เอกชัย ต.แมก่ลอง แฟกซ์ 034-711258

อ.เมอืง จังหวัดสมทุรสงคราม 75000 มอืถือ 085-1823298

21 สมทุรสาคร นางสาวรัดเกล้า  เรืองขนาบ นักวิชาการประมงช านาญการ ส านักงานประมงจังหวัดสมทุรสาคร โทร 034-411846, 034-837371 fpo-samutsa@dof.in.th

รักษาราชการแทน ถ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 74000 แฟกซ์ 034-837371

ประมงจังหวัดสมทุรสาคร มอืถือ 081-3545711

22 สระแกว้ นายอ าพนัธ์ุ  เวฬุตันติ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแกว้ โทร 037-258039 pvlo_srk@dld.go.th

สระแกว้ 166 หมู ่11 สระขวัญ อ.เมอืงสระแกว้ จังหวัดสระแกว้ 27000 แฟกซ์ 037-258040

มอืถือ 089-7777544

23 สระบุรี นางกาญจนา  แดงรุ่งโรจน์ เกษตรและสหรณ์จังหวัดสระบุรี ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี โทร 036-211942 paco_sri@opsmoac.go.th

ศาลากลางจังหวัดสระบุรีหลังใหม ่(ชั น 3) แฟกซ์ 036-212544

ถ.พชิัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมอืง จังหวัดสระบุรี 18000 มอืถือ 081-6265929

24 สิงห์บุรี นายเสถียร  เขียนสาร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี โทร 036-507232 paco_Sbr@opsmoac.go.th

สิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั น 3 ถ.สิงห์บุรี-บางพาน แฟกซ์ 036-507179

ต.บางมญั อ.เมอืงสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000 มอืถือ 081-9476956

25 สุพรรณบุรี นายสุชาติ  เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-535424 paco_spb@opsmoac.go.th

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั น 2 แฟกซ์ 035-535424

ถ.สุพรรณบุรี - ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมอืง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 มอืถือ 086-7001945

26 อา่งทอง นายสมพงษ ์  แป้นทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอา่งทอง โทร 035-610683 ชัว่คราวถึง ก.พ. 60 paco_atg@opsmoac.go.th

อา่งทอง ศาลากลางจังหวัดอา่งทอง (หลังใหม)่ ชั น 3 แฟกซ์ 035-610684 ชัว่คราวถึง ก.พ. 60

ถ.เทศบาล 1 ต.บางแกว้ อ.เมอืง จังหวัดอา่งทอง 14000 มอืถือ 081-7190724, 081-
9465918

หมายเลขตดิตอ่



 
  

 
 

ล าดบั จังหวัด ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ทีอ่ยูส่ านักงาน E-mail
1 กาฬสินธ์ุ นายวรวุฒิ  เอีย่มก าแพง เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธ์ุ โทร 043-873165 paco_ksn@opsmoac.go.th

กาฬสินธ์ุ หมู ่6 ต.โพนทอง อ.เมอืง จ.กาฬสินธ์ุ 46000 แฟกซ์ 043-873165 
มอืถือ 087-9443324, 081-9747092

2 ขอนแกน่ นายพฒันา  นุศรีอนั เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตและสหกรณ์จังหวัดขอนแกน่ โทร 043-261000 paco_kkn@opsmoac.go.th
ขอนแกน่ 343 ม.15 ต.ท่าพระ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ แฟกซ์ 043-261088

มอืถือ 081-9740757
3 ชัยภูมิ นายทวีศักด์ิ  มหารัตนวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ โทร 044-830223 paco_cpm@opsmoac.go.th

ชัยภูมิ อาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูม ิชั น 4 ถ.บรรณาการ แฟกซ์ 044-830224
ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ชัยภูม ิ36000 มอืถือ 086-0467288

4 นครพนม นายรักสกลุ  สุริโย เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม (ใช้ชั่วคราวถึง ม.ีค. 60) โทร 042-515556 paco_npm@opsmoac.go.th
นครพนม 63/14-15 ถ.ประชาอทิุศ ต.หนองแสง แฟกซ์ 042-515557

อ. เมอืง จ. นครพนม 48000 มอืถือ 081-7494142
5 นครราชสีมา นายปรีชา  กลีบสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด ชั น 3 ถ.มหาดไทย โทร 044-253633 paco_nma@opsmoac.go.th

ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสีมา 30000 แฟกซ์ 044-253206
มอืถือ 081-9833992

6 บึงกาฬ นางพสิมยั  นามแดง เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ โทร 042-492466 paco_bkn@opsmoac.go.th
บึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั น 1 แฟกซ์ 042-492467

ถ.บึงกาฬ-นครพนม อ.เมอืง จ. บึงกาฬ 38000 มอืถือ 086-2251597
7 บุรีรัมย์ นายนพรัตน์  พงศ์กติติโชติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 044-666532 paco_brm@opsmoac.go.th

บุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ แฟกซ์ 044-666533
ชั น 2 ต.เสมด็ อ.เมอืง จ.บุรีรัมย์ 31000 มอืถือ 088-5947950

8 มหาสารคาม นายวรพล   ภูภักดี เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม โทร 043-777064 paco_mkm@opsmoac.go.th
มหาสารคาม ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม (ชั น 2) ถ.มหาสารคาม - วาปีปทุม แฟกซ์ 043-777065

ต.แวงน่าง อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 44000 มอืถือ 083-3369494
9 มกุดาหาร นายวิญญู  รัตนาพนัธ์ุ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมกุดาหาร โทร 042-613582 paco_mdh@opsmoac.go.th

มกุดาหาร ศาลากลางจังหวัดมกุดาหาร ชั น 5 (หลังเดิม) ถ.วิวิธสุรการ แฟกซ์ 042-613583
ต.ในเมอืง อ.เมอืงมกุดาหาร จ.มกุดาหาร 49000 มอืถือ 090-8379315

ตารางข้อมูลการประสานงานกับคณะกรรมการขับเคลือ่นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (จงัหวัด)
ประธานกรรมการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หมายเลขตดิตอ่



 
  

 

ล าดบั จังหวัด ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ทีอ่ยูส่ านักงาน E-mail
10 ยโสธร นางองัคณา  บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร โทร 045-714073-4 paco_yst@opsmoac.go.th

ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม)่ ชั น 4 แฟกซ์ 045-714073-4
ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ยโสธร 35000 มอืถือ 089-5788232

11 ร้อยเอด็ นายอดุร จันทร์เทพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอด็ โทร 043-527862 paco_ret@opsmoac.go.th
ร้อยเอด็ อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอด็ (หลังเดิม) ชั น 2 แฟกซ์ 043-527863

ถ.เทวาภิบาล อ.เมอืง จ.ร้อยเอด็ 45000 มอืถือ 085-0067677
12 เลย นายวัฒนมงคล  ทรัพย์มี เกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย โทร 042-811643 Loei@Doae.go.th

เลย 298 หมูท่ี่ 9 ต.นาอาน อ.เมอืงเลย จังหวัดเลย 42000 แฟกซ์ 042-813345
มอืถือ 081-0607775

13 ศรีสะเกษ นายไพศาล  กจิภาค เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ โทร 045-622923 paco_ssk@opsmoac.go.th
ศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัด ชั น 4 อ.เมอืง จ.ศรีสะเกษ แฟกซ์ 045-622924

มอืถือ 081-7906243
14 สกลนคร นายภูดิท  ภัทรกลุเชฎฐ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร โทร 042-716560-61 paco_snk@opsmoac.go.th

สกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (อาคารหลังเกา่) ชั น 2 แฟกซ์ 042-716560-61
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมอืง จ. สกลนคร 47000 มอืถือ 085-7775322, 088-5616611

15 สุรินทร์ นายสมบูรณ์ พฤกษก์นัทรากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ โทร 044-040137 paco_srn@opsmoac.go.th

เลขท่ี 111 หมู ่2 ถ.ปัทมานนท์ แฟกซ์ 044-528041
ต.แกใหญ่ อ.เมอืง จ.สุรินทร์ 32000 มอืถือ 081-8713486

16 หนองคาย นายอ าไพ  ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย โทร 042-422841-2 paco_nki@opsmoac.go.th
หนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย (ชั น 3) ถ.มติรภาพ แฟกซ์ 042-422841

ต.หนองกอมเกาะ อ.เมอืง จ.หนองคาย 43000 มอืถือ 087-8604224
17 หนองบัวล าภู นายวรกลุ  บุตรดาจักร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวล าภู โทร 042-313247 nongbualamphu@doae.go.th

ช านาญการ รักษาราชการแทน บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวล าภู ถ.หนองบัวล าภู - เลย แฟกซ์ 042-316756
เกษตรจังหวัดหนองบัวล าภู ต.ล าภู อ.เมอืงหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 39000 มอืถือ 093-3276274

18 อ านาจเจริญ นายมานพ  กนกศิลป์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ านาญเจริญ โทร 045-541204
อ านาจเจริญ ถ.ชยางกรู ต.โนนหนามแท่ง อ.เมอืงอ านาจเจริญ แฟกซ์ 045-541204

จังหวัดอ านาจเจริญ 37000 มอืถือ 086-5844554
19 อดุรธานี นางวราภรณ์ อิม่แสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอดุรธานี โทร 042-325936 paco_udn@opsmoac.go.th

อดุรธานี ศาลากลางจังหวัดอดุรธานี (ชั น 6) แฟกซ์ 042-325936
ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมอืง จ.อดุรธานี 41000 มอืถือ 087-6369229

หมายเลขตดิตอ่



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั จงัหวัด ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ทีอ่ยูส่ านักงาน E-mail
20 อบุลราชธานี นายวสันต์  พรหมศิริรัตน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอบุลราชธานี โทร 045-313070 paco_ubn@opsmoac.go.th

อบุลราชธานี หมูท่ี ่6 ถ.อบุล - ตระการ ต.ขามใหญ่ แฟกซ์ 045-312690
อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี 34000 มอืถือ 081-1706955

หมายเลขตดิตอ่



 
  

 
 

ล าดบั จังหวัด ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ทีอ่ยูส่ านักงาน E-mail
1 กระบี่ นายปรีชา  พนัธ์สน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ โทร 075-622223 paco_ubn@opsmoac.go.th

กระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี ่(หลังใหม)่ ชั น 5 ถ.อตุรกจิ แฟกซ์ 075-622393
ต.ปากน  า อ.เมอืง จังหวัดกระบี ่81000 มอืถือ 081-7873978

2 ชุมพร นายสุทีป  สุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั น 3 ต.นาชะองั โทร 077-506989 paco_cpn@opsmoac.go.th
ชุมพร อ.เมอืง จังหวัดชุมพร แฟกซ์ 077-506989

มอืถือ 086-7399337
3 ตรัง นายบุญเจือ   สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั น 5 ถ.พทัลุง โทร 075-215476 paco_trg@opsmoac.go.th

ตรัง ต.ทับเท่ียง อ.เมอืงตรัง จังหวัดตรัง 92000 แฟกซ์ 075-215477
มอืถือ 081-9560735

4 นครศรีธรรมราช นายศุภชัย   สงประสพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 075-357312 paco_nrt@opsmoac.go.th
นครศรีธรรมราช อาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั น 4 แฟกซ์ 075-346691

ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมอืง อ.เมอืง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 มอืถือ 085-8834079, 094-5875552
5 นราธิวาส นายสมศักด์ิ   นามตาปี เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส โทร 073-532744 paco_nwt@opsmoac.go.th

นราธิวาส 153/10-11 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค แฟกซ์ 073-532745
อ.เมอืง จังหวัดนราธิวาส 96000 มอืถือ 089-2944363, 089-6532226

6 ปัตตานี นายพรศักด์ิ   สังขพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี โทร 073-336547 paco_ptn@opsmoac.go.th
ปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถ.เดชา ต.สะบารัง แฟกซ์ 073-336548

อ.เมอืง จังหวัดปัตตานี 94000 มอืถือ 081-7956471
7 พงังา นายวิสูตร  ศศิวิมล ประมงจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพงังา ชั น 2 ถ.เพชรเกษม โทร 076-481438 phangngafishery@yahoo.com

พงังา ต.ท้ายช้าง อ.เมอืงพงังา จังหวัดพงังา 82000 แฟกซ์ 076-481438
มอืถือ 081-7509085

8 พทัลุง นายจรูญศักด์ิ   สุขขุม เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดพทัลุง ชั น 4 ต.คูหาสวรรค์ โทร 074-621746 paco_plg@opsmoac.go.th
พทัลุง อ.เมอืง จังหวัดพทัลุง แฟกซ์ 074-614203

มอืถือ 081-7372655
9 ภูเกต็ ว่าง เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเกต็ โทร 076-355578-9 paco_pkt@opsmoac.go.th

ภูเกต็ 44 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ แฟกซ์ 076-355578
อ.เมอืง จังหวัดภูเกต็ 83000 มอืถือ

ตารางข้อมูลการประสานงานกับคณะกรรมการขับเคลือ่นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (จงัหวัด)
ประธานกรรมการ (ภาคใต)้

หมายเลขตดิตอ่



 
  

 
 
 
 

ล าดบั จังหวัด ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ทีอ่ยูส่ านักงาน E-mail
10 ยะลา จา่เอกเฉลิมพล ญาณวิสุทธิสกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา โทร 073-221711 paco_yla@opsmoac.go.th

ยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา (อาคาร 2 ชั น 1) แฟกซ์ 073-221692
ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมอืง จังหวัดยะลา 95000 มอืถือ 083-1077886

11 ระนอง นายสมชิต กรดแกว้ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส สนง.ประมงจังหวัดระนอง โทร 077-800134 fporanong@gmail.com
รักษาการประมงจังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัด ชั น 2 ต.บางริ น แฟกซ์ 077-800135

อ.เมอืง จังหวัดระนอง 85000 มอืถือ 081-2750412
12 สงขลา นายปพน จันทร์เรือง เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา โทร 074-313904 paco_ska@opsmoac.go.th

สงขลา 163 หมู ่10 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง แฟกซ์ 074-313904 ต่อ 17
อ.เมอืง จังหวัดสงขลา 90000 มอืถือ 091-0488222

13 สตูล นายพรศักด์ิ ศักด์ิธานี ประมงจังหวัด  ส านักงานประมงจังหวัดสตูล โทร 074-772201 fpo-satun@mail.dof.in.th
สตูล 443  ถ.ยนตรการก าธร  ต.คลองขุด   แฟกซ์ 074-740239

อ.เมอืง จังหวัดสตูล 91000 มอืถือ 089-7850753
14 สุราษฎร์ธานี นายเกษม สมยัแกว้ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 077-282953-4 paco_sni@opsmoac.go.th

สุราษฎร์ธานี อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั น 5 ถ.ดอนนก แฟกซ์ 077-282954 ต่อ 108
ต.มะขามเตี ย อ.เมอืง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 มอืถือ 089-6464899

หมายเลขตดิตอ่


