
แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ส านักงานชลประทานที ่1

จัดท าโดย ส านักงานชลประทานที่ 1

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ ใน
เขต สชป. 1 จ านวน 143 หน่วย

1. เคร่ืองสูบน้ า8”-12” จ านวน 82 เคร่ือง
2. รถสูบน้ า 12” จ านวน 2 เคร่ือง
3. รถขุด จ านวน 5 คัน
4. รถบรรทุก จ านวน 25 สะพาน
5. รถบรรทุกน้ า จ านวน 16 หน่วย
6. รถแทรกเตอร์ จ านวน 1คัน
7. สะพานเหล็ก 1 หน่วย
8. เคร่ืองจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 11 คัน

จังหวัดล าพูน
จุดเฝ้าระวัง ท้ังหมด 5 จุด ได้แก่
จุดท่ี 1 เขตเทศบาลเมืองล าพูน   จุดท่ี 4 บริเวณสองฝ่ังของล าน้ าลี้ และล าน้ าสาขา                     
จุดท่ี 2 พื้นท่ีโครงการแม่ปิงเก่า    (น้ าแม่ลอบ น้ าแม่หาด น้ าแม่แต๊ะและล าห้วยต้ม)
จุดท่ี 3 เทศบาลต าบลป่าซาง      จุดท่ี 5 ตลิ่งท้ังสองฝ่ังของแม่น้ าลี้ตอนล่าง 

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. เฝ้าระวังพื้นที่ตัวอ าเภอเมืองล าพูนและอ าเภอป่าซาง 

- เมื่อระดับน้ า ที่สถานี P.81 อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ มีระดับสูงเกินกว่า 5.80 ม. ในอีก 
7 ชั่วโมงถัดมาระดับน้ าที่สถานี P.5 อ.เมือง จ.ล าพูน  ก็จะสูงถึง 5.00 ม. (เริ่มลันตลิ่ง)

- เมื่อระดับน้ า ที่สถานี P.77 อ.แม่ทา จ.ล าพูน มีระดับสูงเกินกว่า 3.80 ม. ในอีก 8-9 
ชั่วโมงถัดมา ระดับน้ าที่สถานี P.87 อ.ป่าซาง จ.ล าพูน  ก็จะสูงถึง 4.10 ม. (เริ่มลันตลิ่ง)
2. เฝ้าระวังตัวอ าเภอบ้านโฮ่ง

- เมื่อระดับน้ า ที่สถานี P.76 อ.ลี้ จ.ล าพูน มีระดับสูงเกินกว่า 5.40 ม. ในอีก 15 ชั่วโมง
ถัดมาระดับน้ าที่สถานี P.85 อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน ก็จะสูงถึง 3.50 ม. (เริ่มล้นตลิ่ง)

ผู้รับผิดชอบ นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ (จน.คป.ล าพูน)   โทร 087-175-9449

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่
จุดท่ี 1 แม่น้ าปาย 
จุดท่ี 2 แม่น้ าลาง
จุดท่ี 3 แม่น้ ายวม
จุดท่ี 4 ห้วยแม่สะงา 
จุดท่ี 5 ห้วยแม่สะงี
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 

การเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีเป็นลักษณะน้ าป่าไหลหลาก น้ ามาเร็วไปเร็ว 
เนื่องจากเป็นพื้นท่ีภูเขาความลาดชันสูงไม่มีเคร่ืองมือในการควบคุม จะใช้
วิธีการติดตามเฝ้าระวัง และคาดการณ์สภาพน้ าท่ีเกิดข้ึน ประสานงานแจ้ง
เตือนร่วมกับอ าเภอ ป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อมีฝนตก
หนักสะสมต่อเนื่อง

-จุดวัดน้ า ณ สถานีวัดน้ าฝายน้ ายวม ส าหรับแจ้งเตือนภัยบริเวณท้าย
ฝายท่ีระดับน้ าเฝ้าระวัง 212.337 ม.รทก.

-จุดวัดน้ า ณ สถานีวัดน้ าแม่น้ าปาย SW.5A ส าหรับแจ้งเตือนภัยท่ีระดับ
น้ าเฝ้าระวัง 181.455 ม.รทก.        

ผู้รับผิดชอบ นายปฏิพล รอดบุญฤทธิ์ (จน.คป.แม่ฮ่องสอน)
โทร 086-923-7528

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่
จุดท่ี 1 เทศบาลนครเชียงใหม่ (ไนท์บาร์ซาร,์ ชุมชนศรีปิงเมือง,

ชุมชนสันป่าเลียง,รร.กาวิละ,ค่ายกาวิละ ฯลฯ) อ.เมืองเชียงใหม่   
จุดท่ี 2 ล าเหมืองแม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมือง  
จุดท่ี 3 หมู่บ้านเชียงใหม่การ์เด้น ต.หนองจ๊อม  หมู่บ้านเจซี

ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย  
จุดท่ี 4 ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง 
จุดท่ี 5 ล าห้วยหมูเน่า, ล าเหมืองแม่ตาช้าง, ล าห้วยแม่ตาช่วย

ต.น้ าแพร่ อ.หางดง

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1.ติดตามสถาณการณ์และเฝ้าระวังปริมาณน้ าของสถานีวัดน้ า P.67 และ P.1 
2.เฝ้าระวังพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่ เสริมความสูงก าแพงริมตลิ่งแม่น้ าปิงเพิ่ม
ความจุล าน้ าปิงจาก450 ลบ.ม./วิ เป็น 550 ลบ.ม/วิ และอุดท่อระบายน้ าเสีย
ป้องกันน้ าปิงไหลย้อนเข้าเมือง ผันน้ าจากคลองส่งน้ าแม่แตงลงน้ าแม่ริมและ
แม่สา ,สูบน้ าจากห้วยช่างเค่ียนและห้วยแก้วลงคลองฯแม่แตง ,ผันน้ าจากคลองฯ
แม่แตงลงคลองซอย 1L-19L ,เร่งระบายน้ าจากคลองแม่ข่า โดยสถานีสูบน้ าศรี
ดอนชัยและสูบลงแม่น้ าปิงท้ายเมืองเชียงใหม่
3.เตรียมความพร้อมเคร่ืองจักร-เคร่ืองมือ เพื่อเข้าช่วยเหลือพื้นท่ีเมื่อเกิดอุทกภัย
ผู้รับผิดชอบ นายสิรภพ แท่นมณี (จน.คป.เชียงใหม่)  
โทร 086-731-1488
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จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่
1. พื้นที่เทศบาลเมืองน่าน อ.เมืองน่าน
2. พื้นที่ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง
3. พื้นที่ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา
4. พื้นที่ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. เฝ้าระวังปริมาณน้ าท่าที่สถานี N.1 ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน หากปริมาณน้ ามากกว่า 800 ลบ.ม./วินาที ให้ท าการแจ้งเตือนแก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ 
2. เฝ้าระวังปริมาณน้ าท่าที่สถานี W.64 ต าบลบ่อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน หากปริมาณน้ ามากกว่า 800 ลบ.ม./วินาที ให้ท าการแจ้งเตือนแก่ประชาชน
ในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ นายสมบัติ  แปงมูล ต าแหน่ง จน.คป.น่าน โทร 08 1998 7237

จังหวัดน่าน

จังหวัดพะเยา

จังหวัดล าปาง

จังหวัดเชียงราย

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ 
ในเขต สชป. 2 จ านวน 79 หน่วย

1. เครื่องสูบน้ า จ านวน 67 เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน้ า จ านวน - เครื่อง
3. รถขุด จ านวน 1 คัน
4. สะพานเหล็ก จ านวน - สะพาน
5. เครื่องจักรสนับสนุนอ่ืน เช่น รถบรรทุก จ านวน    

11 หน่วย

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 10 จุด ได้แก่
1. พื้นที่ริมน้ าแม่สาย บริเวณตลาดสายลมจอย และบริเวณถนนพหลโยธิน หน้าโรงแรม

แม่โขงเดลต้า ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย
2. พื้นที่ริมน้ าแม่จัน บริเวณแยกแม่จัน –ท่าตอนและ บริเวณถนนพหลโยธินหน้า

โรงพยาบาลแม่จัน อ.แม่จัน
3. พื้นที่ริมน้ าห้วยส้านพลับพลา ห้วยส้านยาว ต.โป่งแพร่ – ต.จอมหมอกแก้ว และน้ า

แม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่ลาว
4. พื้นที่บ้านหนองค า และริมน้ าแม่พริก อ าเภอแม่สรวย
5. พื้นที่ริมน้ าแม่แก้ว น้ าแม่คาว บริเวณ ต.แม่อ้อ อ.พาน
6. พื้นที่ริมน้ าแม่ข้าวต้ม น้ านางแล บริเวณถนนพหลโยธินหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

และน้ าโป่งพระบาท บริเวณถนนพหลโยธินหน้ามหาลัยราชภัฎเชียงราย อ.เมืองเชียงราย
7. พื้นที่ริมน้ าแม่แก้ว น้ าแม่คาว บริเวณ ต.แม่อ้อ อ.เวียงป่าเป้า
8. พื้นที่น้ าห้วยกว๊าน ขุนน้ าเย็น แม่น้ าโขง บริเวณ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน
9. พื้นที่ริมล าน้ า ห้วยน้ าม้า,น้ าช้าง ต.สถาน ห้วยหวาย ต.ศรีดอนชัย ห้วยซ้อ ต.ห้วยซ้อ 

อ.เชียงของ
10. พื้นที่ริมน้ าหงาว ต.ตับเต่า อ.เทิง

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. เฝ้าระวังปริมาณน้ าท่าที่สถานี G.8 บ้านต้นยาง อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย หาก
ปริมาณน้ ามากกว่า 250 ลบ.ม./วินาที    ให้ท าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อ
ป้องกันผลกระทบในเขตชุมชน 
2. เฝ้าระวังปริมาณน้ าท่าที่สถานี G.10 บ้านหนองค า อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
หากปริมาณน้ ามากกว่า 200 ลบ.ม./วินาที ให้ท าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อ
ป้องกันผลกระทบในเขตชุมชน 
3. เฝ้าระวังจุดวิกฤติใต้สะพานด่านพรมแดน ไทย - เมียนร์ม่า
4. การเฝ้าระวังและเตือนภัยด้วยระบบโทรมาตรลุ่มน้ ากก.
ผู้รับผิดชอบ นายนพพร สารพิพัฒน์ ต าแหน่ง จน.คป.เชียงราย โทร 08 6835 2619

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่
1 พื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลเมืองดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้
2 พื้นที่การเกษตรท้ายกว๊านพะเยา ในเขตอ าเภอดอกค าใต้, ภูกามยาว
3 พื้นที่ชุมชนเขตอ าเภอเชียงม่วน
4 พื้นที่ชุมชนริมล าน้ าลาวเขตอ าเภอเชียงค า
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด หากมีฝนตกหนักและน้ าในล าน้ าสูงถึง
ระดับเตือนภัยให้ มีหนังสือแจ้งเตือน ผวจ. และ ปภ.จังหวัด
2.เฝ้าระวังปริมาณน้ าท่าที่สถานี I.17 ต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ให้ท า
การแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่ ก่อนปริมาณน้ ามากกว่า 80 ลบ.ม./วินาที เพื่อลด
ผลกระทบกับชุมชนท้ายน้ า 
3. วางแผนการระบายน้ าจากอ่างเก็บน้ าขนาดกลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
เตรียมเครื่องสูบน้ าติดตั้งในจุดเสี่ยงก่อนเกิดภัย4. เฝ้าระวังที่สถานี Y31 (ความจุล าน้ า 
800 ลบ.ม./วินาที) แจ้งเตือนอ าเภอเชียงม่วน หากปริมาณน้ ามีแนวโน้วเพิ่มขึ้นและเกิน 
700 ลบ.ม./วินาที 
ผู้รับผิดชอบ นายปาโมกข์ ปิงเมือง .ต าแหน่ง ผคป.พะเยา โทร. 08 9710 4057

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 6 จุด ได้แก่
1. พื้นที่ลุ่มต่ าบริเวณ ต.ทุ่งฮ้ัว ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ
2. พื้นที่ลุ่มต่ าบริเวณ ต.แม่สุก ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
3. พื้นที่ลุ่มต่ าบริเวณ ต.แจ้ซ้อน ต.ทุ่งกว๋าว ต.บ้าขอ อ.เมืองปาน
4. พื้นที่ลุ่มต่ าบริเวณ เขต ทต.เมืองล าปาง อ.เมืองล าปาง
5. พื้นที่ลุ่มต่ าบริเวณ ต.เถินบุรี ต.ล้อมแรด อ.เถิน
6. พื้นที่ลุ่มต่ าบริเวณ ต.แม่ปุ ต.แม่พริก อ.แม่พริก
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. เฝ้าระวังปริมาณน้ าท่าตามสถานีจัดน้ า TW.1C ต าบลหัวเวียง อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง กรณีที่มีปริมาณมากกว่า 250 ลบ.ม./วินาที จะมีผลกระทบในเขตเทศบาลเมือง
ล าปาง จะท าการแจ้งเตือนให้ประชาชนที่ริมตลิ่งน้ าวัง ในเขตเทศบาล      เมืองล าปาง 
ให้เฝ้าระวัง
2. เฝ้าระวังตามสถานีวัดน้ าท่า ได้แก่ TW.17A, TW.1C, TW.22, TW.5A, TW.6A
3. การช่วยเหลือด้านเครื่องจักรเครื่องมือเตรียมความพร้อมฤดูฝน
ผู้รับผิดชอบ นายธนิต ค ามีอ้าย ต าแหน่ง จน.คป.ล าปาง โทร 08 1859 0952

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
สถานีวัดน้ าท่า

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ส านักงานชลประทานที ่2



จัดท าโดย ส านักงานชลประทานที่ 3

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ส านักงานชลประทานที ่3

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 2 จุด ได้แก่
จุดท่ี 1 หมู่ท่ี 2 ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
จุดท่ี 2 หมู่ท่ี 7 ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
• เคร่ืองสูบน้ า จ านวน 11 เคร่ือง
ผู้รับผิดชอบ  นายกรีธาทัพ บุณย์ศรีสิริไท ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาที่ 2 โทร. 080-443-5143

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

จังหวัดพิษณุโลก 

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดนครสวรรค์

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ 
ในเขต สชป. 3 จ านวน  42 หน่วย

1. เครื่องสูบน้ า จ านวน 32 เครื่อง
2. รถบรรทุกน้ า จ านวน 4 คัน
3. รถนาค จ านวน 2 คัน
4. เรือนาค จ านวน 4 ล า

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 7 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 อ.พรหมพิราม บริเวณท้ายเขื่อนนเรศวร ทรบ.ทุ่งสาน ทรบ.ท่าทอง ต.หนองแขม ต.

ศรีภิรมย์ ต.พรหมพิราม ต.ท่าช้าง
จุดที่ 2 อ.วัดโบสถ์ ต.ท่างาม
จุดที่ 3 อ.วังทอง ต.วังทอง ต.วังพิกุล ต.พันชาลี ต.ชัยนาม ต.แม่ระกา ต.หนองพระ
จุดที่ 4 อ.บางระก า ต.ท่านางงาม ต.ชุมแสงสงคราม ต.บางระก า ต.คุยม่วง
จุดที่ 5 อ.เมือง ต.บ้านกร่าง
จุดที่ 6 อ.เนินมะปราง ต.ชมพู ต.วังยาง ต.วังโพรง ต.ไทรย้อย ต.บ้านมุง
จุดที่ 7 อ.บางกระทุ่ม ต.นครป่าหมาก ต.เนินกุ่ม ต.วัดตายม ต.ท่าตาล ต.บางกระทุ่ม ต าบล

สนามคลี

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
• เคร่ืองสูบน้ า จ านวน 3 เคร่ือง
• รถบรรทุกน้ า จ านวน 4 คัน
ผู้รับผิดชอบ นายกฤษณ์ จันทร์แก้ว ต าแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส โทร 
080-341-8668

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 48 จุด ได้แก่
1 .อ.เมือง 10 ต าบล  พื้นที่ 14,723 ไร่
2. อ.ตะพานหิน 5 ต าบล พื้นที่ 10,577 ไร่
3. อ.บางมูลนาก 7 ต าบล  พื้นที่  14,857 ไร่
4. อ.สากเหล็ก 1 ต าบล  พื้นที่  1,408 ไร่
5. อ.วชิรบารมี 3 ต าบล  พื้นที่  11,658 ไร่

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
• -
ผู้รับผิดชอบ นายประวิทย์ เปรมศรี ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุง
ระบบชลประทาน  โทร 081-2846793

6. อ.สามง่าม 4 ต าบล   พื้นที่   28,239 ไร่
7. อ.โพธิ์ประทับช้าง 5 ต าบล  พื้นที่  19,600 ไร่
8. อ.บึงนาราง 4 ต าบล  พื้นที่  9,387 ไร่
9. อ.โพทะเล 8 ต าบล  พื้นที่  19,742 ไร่

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 บริเวณตคลองขนมจีน ต.หนองกระโดน และ ต.บ้านแก่ง อ.
เมือง จ.นครสวรรค์
จุดที่ 2 บริเวณคลองท่ามะนาว ทรบ.ห้วงสระ ต.บางเคียน อ.
ชุมแสง จ.นครสวรรค์
จุดที่ 3 บริเวณ ปตร.ห้วยรั้ว ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
• เครื่องสูบน้ า จ านวน 18 เครื่อง
• รถนาค จ านวน 2 คัน
• เรือนาค จ านวน 4 ล า
ผู้รับผิดชอบ นายวีระ ด่านสกุลเจริญ ต าแหน่งต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรร
น้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน โทร 08-3621-7663



จัดท าโดย ส านักงานชลประทานที่ 4

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ส านักงานชลประทานที ่4

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

จุดเฝ้าระวัง ท้ังหมด 3 จุด ได้แก่
จุดท่ี 1 พ้ืนที่เทศบาลเมืองแพร่ บริเวณบ้านร้องข้ีปลา
จุดท่ี 2 พ้ืนที่ริมล าห้วยแม่สาย-แม่ก๋อน บริเวณฝายบ้านใน  ต.ช่อแฮ อ.เมือง
จุดท่ี 3 พ้ืนที่ริมล าห้วยแม่มาน ท้ายอ่างฯ แม่มาน  
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. บริหารจัดการอ่างเก็บน้ าขนาดกลางแบบพลวัต (Dynamic Operation 
Curve : DOC)
2. ติดตามสถานการณ์น้ าฝนและน้ าท่า เฝ้าระวังสถานีวัดน้ าY20 อ.สอง
Y1C อ.เมือง และ Y.37 อ.วังช้ิน ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนภัย กรณีเกิดวิกฤต
3.ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ า เร่งระบายน้ าท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชน 
ผู้รับผิดชอบ  นายเชิดพงษ์ ศรีเทา (จน.คป.แพร)่  โทร. 095-3589029

จังหวัดแพร่

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดตาก

จังหวัดก าแพงเพชร

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ 
ในเขต สชป. 4 จ านวน 70 หน่วย

1. เครื่องสูบน้ า จ านวน 57 เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน้ า จ านวน - เครื่อง
3. รถขุด จ านวน 4 คัน
4. สะพานเหล็ก จ านวน - สะพาน
5. เครื่องจักรสนับสนุนอื่น จ านวน 9 หน่วย

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 พื้นที่เทศบาลอ าเภอพรานกระต่าย 
จุดที่ 2 พื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองสวนหมาก บริเวณตลาดและชุมชน 
ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง
จุดที่ 3 พื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง 
อ าเภอปางศิลาทอง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ตัดยอดน้ าหลากจากพ้ืนที่ฝ่ังตะวันตกเข้าพื้นที่ฝ่ังตะวันออก โดย
รับน้ าผ่าน ปตร.ท่อทองแดง ปตร.วังบัว ปตร.วังยาง และปตร.
หนองขวัญ
2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ า เร่งระบายน้ าท่วมขังออกจากพ้ืนที่ชุมชน
ผู้รับผิดชอบ นายโชคชัย เสนาะเกียรติ (จน.คป.ก าแพงเพชร) 
โทร. 08-8959-9114

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 คลองแม่น้ ายมฝ่ังขวา (ท้ายปตร.คลองน้ าโจน)
จุดที่ 2 คลองยม-น่าน (ปตร.วังทอง)
จุดที่ 3 คลองยม-น่าน (ท้ายปตร.หนองปักกระทุ่ม)
จุดที่ 4 ปตร.บ้านยางซ้าย
จุดที่ 5 บริเวณโรงพยาบาลสุโขทัย

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. เสริมคันก้ันน้ า
2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ าในพ้ืนที่ที่มีน้ าท่วมขัง
3. เร่งการระบายน้ าเข้าสู่แก้มลิง หรือพ้ืนที่ลุ่มต่ า

ผู้รับผิดชอบ นายปรเมศวร์  จอนแจ้ง  (จน.คป.สุโขทัย) โทร.09-5494-6635

จุดเฝ้าระวัง ท้ังหมด 4 จุด ได้แก่
จุดท่ี 1 พ้ืนที่ริมแม่น้ าวัง อ.สามเงา และ อ.บ้านตาก
จุดท่ี 2 พ้ืนที่เทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลต าบลท่าสายลวด
จุดท่ี 3 พ้ืนที่เทศบาลเมืองตาก
จุดท่ี 4 พ้ืนที่ริมแม่น้ าเมย ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. เก็บกักปริมาณน้ าบางส่วนท่ีอ่างเก็บน้ าแม่สอดตอนบน และผันน้ าเลี่ยง
เมืองลงสู่แม่น้ าเมย รวมท้ังผันน้ าเข้าสู้แก้มลิงธรรมชาติ
2. ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ าในพ้ืนที่ท่ีมีน้ าท่วมขัง
ผู้รับผิดชอบนายธงชัย กิจจคณารักษ์  (จน.คป.ตาก) โทร. 08 1724 4125



จัดท าโดย ส านักงานชลประทานที่ 5

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ส านักงานชลประทานที ่5

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่
1.
2.
3. 
4. 

จังหวัดอุดรธานี

บริเวณถนนเข้าอ่างฯหนองส าโรง ต.หมมู่น อ.เมืองอุดรธานี
บริเวณบ้านไทยสมุทร ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี
บริเวณบ้านตลิ่งชัน ต.หินโงม อ.สร้างคอม
บริเวณสถานี KH.53 บ้านหนองวัวซอ ต.หนองวัวซอ 
อ.หนองวัวซอ

จังหวัดเลย
จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

เฝ้าระวังพ้ืนที่เขตเทศบาลวังสะพุง
เฝ้าระวังพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองเลย
เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ าน้ าเลยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าหมาน
เฝ้าระวังสถานการณ์น้ า สถานี Kh.28 อ.วังสะพุง จ.เลย 
ระดับน้ าเตือนภัยท่ี 7.80-9.80 ม. อัตราการไหล 
430-679 ลบ.ม./วินาที

จังหวัดหนองบัวล าภู
จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่
1.
2.

3.

เขตเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู
สองฝ่ังล าพะเนียงบริเวณที่ลุ่มต่ าช่วงเหนือน้ าจากเขื่อน
อุบลรัตน์ขึ้นไประยะทาง 20 กิโลเมตร (อ.โนนสัง)
สองฝ่ังล าน้ าพองบริเวณที่ลุ่มต่ าช่วงเหนือน้ าจากเขื่อน
อุบลรัตน์ขึ้นไประยะทาง 15 กิโลเมตร (อ.ศรีบุญเรือง)

จังหวัดสกลนคร
จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่
1.

2.

3.

4.

เฝ้าระวังสถานการณ์น้ า สถานี Kh.93 แม่น้ าสงคราม บ้านโคกคาไหล 
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ระดับน้ าเตือนภัยที่ 4.00-5.00 ม. อัตราการไหล 
30-70 ลบ.ม./วินาที
เฝ้าระวังพื้นที่น้ าท่วมคลองระบายน้ า D1 กม. 25+000 –29+400
พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เฝ้าระวังพื้นที่น้ าท่วมคลองระบายน้ า D1 กม. 18+000 –22+000
พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เฝ้าระวังพื้นที่น้ าท่วมคลองระบายน้ า D1 กม. 19+000 –10+000
พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 6 จุด ได้แก่
1.

2.

3.
4.

จังหวัดหนองคาย

เฝ้าระวังสถานการณ์น้ า สถานี Kh.97 อ.เชียงคาน จ.เลย 
ระดับน้ าเตือนภัยที่ 17.00-19.00ม.

พื้นที่เสี่ยงคือบริเวณริมตลิ่งนอกเขตพนังกั้นน้ าโขง

พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เมื่อระดับน้ าโขง +163.00ม. 
และมีฝนตกในพื้นที่ 60 มม. จะมีปัญหาการระบายน้ าในเขต
เทศบาล จ าเป็นต้องมีเครื่องสูบน้ าประจ าท่อระบาย

เฝ้าระวังระดับน้ าโขง จากสถานีวัดน้ า Kh.1 อ.เมืองหนองคาย 
จ.หนองคาย ระดับตลิ่ง 165.33 ม. ระดับเฝ้าระวัง +162.00 ม. 
ระดับเตือนภัย +163.00 ม.

จังหวัดบึงกาฬ

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 1 จุด ได้แก่
1. สถานีวัดน้ าท่า Kh.100 บ้านพันล า อ.เมือง จ.บึงกาฬ 

ระดับเตือนภัยท่ี +11.00 - 13.00 เมตร
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แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ส านักงานชลประทานที ่5 (ต่อ) 

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่
1.

2.

3.

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1.

2.

3.

ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ  น า ย ป ร า โ ม ท ย์  พึ่ ง เ พี ย ร  ต า แ ห น่ ง              
จน.คป.หนองบัวล าภู  โทร. 08-1263-1513

จังหวัดหนองบัวล าภู

เขตเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู

จังหวัดสกลนคร

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่
1.

2.

3.

4.

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1.

2.

3.

4.

ผู้รับผิดชอบ นายวัชรพงศ์ ศรีส าราญ ต าแหน่ง จน.คป.
สกลนคร  โทร. 08-1873-9567

สองฝ่ังล าพะเนียงบริเวณที่ลุ่มต่ าช่วงเหนือน้ าจากเขื่อน
อุบลรัตน์ขึ้นไประยะทาง 20 กิโลเมตร (อ.โนนสัง)

ปิดบานอาคารบังคับน้ าและติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าเคลื่อนที่
สูบระบายน้ าจากเขตเทศบาลเมืองออกสู่ล าพะเนียง
ในช่วงที่ระดับน้ าล าพะเนียงสู

ประสานการระบายน้ ากับเขื่อนอุบลรัตน์ไม่ให้เกินระดับ
เก็บกัก

เฝ้าระวังสถานการณ์น้ า สถานี Kh.93 แม่น้ าสงคราม บ้าน
โคกคาไหล อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ระดับน้ าเตือนภัยที่ 4.00-
5.00 ม. อัตราการไหล 30-70 ลบ.ม./วินาที

เฝ้าระวังพื้นที่น้ าท่วมคลองระบายน้ า D1 กม. 25+000 –
29+400 พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก

ประสานการระบายน้ ากับเขื่อนอุบลรัตน์ไม่ให้เกินระดับ
เก็บกัก

เฝ้าระวังพื้นที่น้ าท่วมคลองระบายน้ า D1 กม. 18+000 –
22+000 พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก

เฝ้าระวังพื้นที่น้ าท่วมคลองระบายน้ า D1 กม. 19+000 –
10+000 พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก

อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง /เล็ก พยายามกักเก็บน้ าที่ไหลมาจาก
ภูเขาหรือบางแห่งท าหน้าที่เป็นแก้มลิง หน่วงน้ าก่อนระบาย
ลงสู่ล าน้ าสายหลัก

ปริมาณน้ าเก็บกักใกล้ถึง 70-80 % ของความจุอ่างแล้ว จะ
ทยอยระบายน้ าลงสู่พื้นที่ด้านล่าง เพื่อให้อ่างฯสามารถรอรับ
น้ าได้อีก

ได้เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือจักรกลและเจ้าหน้าท่ี
ให้ความช่วยเหลือ

มีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาช่วงวิกฤติ

สองฝ่ังล าน้ าพองบริเวณที่ลุ่มต่ าช่วงเหนือน้ าจากเขื่อน
อุบลรัตน์ขึ้นไประยะทาง 15 กิโลเมตร (อ.ศรีบุญเรือง)



จัดท าโดย ส านักงานชลประทานที่ 5
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 6 จุด ได้แก่
1.

2.

3.
4.

ลุ่มน้ าโมง
1.

2.

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1.
2.
3.

4.

5.

ผู้รับผิดชอบนายเอกวิชญ์ เที่ยงภักดิ์ ต าแหน่ง. จน.คป.หนองคาย  โทร. 08-9745-5144

จังหวัดหนองคาย

เฝ้าระวังสถานการณ์น้ า สถานี Kh.97 อ.เชียงคาน จ.เลย 
ระดับน้ าเตือนภัยท่ี 17.00-19.00ม.

จังหวัดบึงกาฬ

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ 
ในเขต สชป. 5 จ านวน 151 หน่วย

1. เครื่องสูบน้ า จ านวน 73 เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน้ า จ านวน 10 เครื่อง
3. รถแทรคเตอร/์รถขุด จ านวน 26 คัน
4. เครื่องจักรสนับสนุนอื่นๆ จ านวน 27 หน่วย

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 1 จุด ได้แก่
1.

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1.

2.

ผู้รับผิดชอบนายอนุวัฒน์ มะลิรส ต าแหน่ง. จน.คป.บึงกาฬ  โทร. 08-4513-3216

เฝ้าระวังระดับน้ าโขง จากสถานีวัดน้ า Kh.1 อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย ระดับตลิ่ง 165.33 ม. ระดับเฝ้า
ระวัง +162.00 ม. ระดับเตือนภัย +163.00 ม.
พ้ืนที่เสี่ยงคือบริเวณริมตลิ่งนอกเขตพนังกั้นน้ าโขง
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เมื่อระดับน้ าโขง 
+163.00ม. และมีฝนตกในพื้นที่ 60 มม. จะมีปัญหาการ
ระบายน้ าในเขตเทศบาล จ าเป็นต้องมีเคร่ืองสูบน้ าประจ า
ท่อระบาย

เฝ้าระวังน้ าท่วมในเขตพ้ืนที่สถานีสูบ P7 ต.หนองปลา
บาก อ.ศรีเชียงใหม่
เฝ้าระวังพ้ืนที่ที่จะเกิดน้ าท่วม สถานี P.7 P.8 P.9 และ 
P.10

ควบคุมระดับน้ าในล าห้วยที่มีบานประตูระบายน้ า
แจ้งเตือนภัยในระดับเตือนภัย
ใช้เคร่ืองสูบน้ าในการช่วยระบายน้ าออกจากพ้ืนที่น้ าท่วม 
บริเวณ พ้ืนที่เสี่ยง
ระบายน้ าในอ่างฯห้วยโมงและอ่างฯห้วยลาน ลงสู่น้ าโขง
เพ่ือรองรับปริมาณน้ า

สูบน้ าในอ่างห้วยโมงออกสู่แม่น้ าโขง กรณีเมื่อไม่สามารถ
ระบายน้ าโดย Gravity ได้

สถานีวัดน้ าท่า Kh.100 บ้านพันล า อ.เมือง จ.บึงกาฬ 
ระดับเตือนภัยท่ี +11.00 - 13.00 เมตร

ประตูระบายน้ าห้วยบางบาด มีการพร่องน้ าก่อนเข้าฤดูฝน 
และในช่วงฤดูฝนจะระบายน้ า โดยรักษาระดับน้ าไม่ให้เกิน
ระดับน้ าสูงสุดที่ + 151.75 เมตร ( รทก. )

ระดับเตือนภัยที่สถานีวัดน้ าท่า Kh.1 อ.เมืองหนองคาย จ.
หนองคาย แจ้งเตือนที่ +11.00-13.00 ม.

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ส านักงานชลประทานที่ 5 (ต่อ) 



แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ส านักงานชลประทานที ่6

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 3 จุด จ.ชัยภูมิ

จ.มหาสารคาม

อ.เมือง อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.บ้านเขว้า

จ.ขอนแก่น จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 6 จุด 

อ.เมือง อ.บ้านแฮด อ.บ้านไผ่ อ.น ้าพอง 
อ.มัญจาคีรี อ.น ้าพอง อ.ชุมแพ

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 6 จุด 

จ.กาฬสินธุ์ จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 7 จุด 

อ.เมือง อ.กมลาไสย อ.ฆ้องไชย อ.เขาวง อ.นาคู

จ.ร้อยเอ็ด จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 12 จุด 

อ.จังหาร อ.เชียงขวัญ อ.ธวัชบุรี อ.ทุ่งเขาหลวง อ.เสลภูมิ

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ที่ส าคัญในเขต สชป.6
1. ตรวจสอบสภาพความมั่นคงของเขื่อนและอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งาน, 

ก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า เศษวัชพืช
2. บริหารจัดการน้ าในอ่างเก็บน้ าให้อยู่ในเกณฑ์เก็บกัก (Dynamic Rule Curve)
3. วิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยและติดต้ังธงสัญลักษณ์เตือนภัย
4. ติดตาม วางแผนและบริหารจัดการน้ าตามสภาพอากาศ และฝนที่ได้รับแจ้ง  

จากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ ( SWOC)
4. ใช้อาคารชลประทานและระบบชลประทานบริหารจัดการน้ า
5. จัดจราจรน้ าในลุ่มน้ าต่างๆ ได้แก่ ลุ่มน้ าชี, ลุ่มน้ าพรม-เชิญ, ลุ่มน้ าล าคันฉู,

ลุ่มน้ าล าปะทาว
6. ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าในพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยเป็นประจ าทุกปี

การเตรียมความพร้อมเคร่ืองจักร-เคร่ืองมือ 
ในเขต สชป.6 จ านวน  129 หน่วย

1. เครื่องสูบน ้า จ้านวน   130 เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน ้า จ้านวน   4 เครื่อง
3. รถขุด จ้านวน   5 คัน
4. เครื่องจักรสนับสนุนอ่ืน จ้านวน 3 หน่วย
5. รถบรรทุกน ้า  จ้านวน   8 คัน
6. รถแมคโฮร  จ้านวน  1 คัน
7. เรือก้าจัดวัชพืช     จ้านวน   5 ล้า

ผู้รับผิดชอบ นายสุรพล ตามควร 
ต าแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส โทร. 081-9756567

ผู้รับผิดชอบ นายเกริกกรุง สุภัควนิช
ต าแหน่ง  ผคป.กาฬสินธุ์  โทร 095-7715283

ผู้รับผิดชอบ นายยุทธนา กองถวิล 
ต าแหน่ง ผู้อ านผวยการโครงการ โทร. 080-4586416

ผู้รับผิดชอบ นายสมพงษ์  จันทรอมรพร  
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าฯ โทร 08-5249-1866

อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย อ.เมือง
ผู้รับผิดชอบ  นายสมเกียรติ  กิติวุฒิชูศิลป์ 
ต าแหน่ง  นายช่างชลประทานอาวุโส  โทร  081-9757189

จัดท าโดย ส านักงานชลประทานที่ 6



จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 11 จุด ได้แก่
1. ปตร.หนองบัว บ.หนองบัว ต.นาหว้า อ.นาหว้า
2. ปตร.น้ าอูน บ.ปากอูน ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 
3. จุดวัดน้ าระดับน้ าล าน้ าสงคราม บ.แพง ต.หาดแพง 

อ.ศรีสงคราม
4. จุด ปตร.ห้วยทวย บ.กะเสริม ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน
5. จุดวัดระดับน้ าแม่น้ าโขง บ.หนองแสง ต.ในเมือง อ.เมือง
6. จุดวัดระดับน้ าล าห้วยบังกอ บ.ท่าค้อ ต.ท่าค้อ อ. เมือง
7. จุดวัดระดับน้ าล าห้วยบังฮวก บ.ดอนนางหงส์ ต.ดอนนางหงส์

อ.ธาตุพนม 
8. บ้านผักอีตู่ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก 
9. บ้านดงอิน า ต.พระซอง อ.นาแก 
10. บ้านนาบัว ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร 
11. บ้านหนองห้าง ต.หนองสังข์ อ.เมือง 
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ติดตาม เฝ้าระวัง ระดับน้ า ปริมาณน้ าท่า สถานีวัดน้ าที่อยู่ในเขตลุ่ม      

น้ าก่ า ลุ่มน้ าบัง และ หนองหาร 
2. แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้หน่วยงานและ

ประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 
3. วิเคราะห์สาเหตุน้ าท่วมและแนวทางการรับมือสถานการณ์น้ าให้เกิด

ความเสียหายน้อยที่สุด
4. ก าหนดแนวทางด าเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณ์น้ าท่วม

บริเวณลุ่มน้ าก่ าให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
5. ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ าจุดต่างตามล าน้ าก่ า เพื่อเร่งระบายน้ าลงสู่

แม่น้ าโขง
6. การก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ าและบ ารุงรักษาพื้นที่รับน้ า 

ผู้รับผิดชอบ นายรณฤทธิ์  อินเติมมา 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน 
โทร. 084-792-6145

จังหวัดนครพนม
จังหวดัมุกดาหาร

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่
1. หน้าวัดศรีบุญเรือง บ.ศรีบุญเรือง ต.ในเมือง อ.เมือง
2. สะพานบ้านแก่นเต่า บ.แก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมือง
3. สะพานบ้านนาตะแบง บ.นาตะแบง ต.ภูวง อ.หนองสูง
4. สะพานบ้านก้านเหลืองดง บ.ดงมอน-ก้านเหลืองดง ต.ดงมอน 
อ.เมือง
5. สะพานบ้านย้อมพัฒนา บ.ย้อม ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ควบคุมระดับน้ าในล าห้วยท่ีมีบานประตูระบายน้ า
2. แจ้งเตือนภัยในระดับเตือนภัย
3. ใช้เคร่ืองสูบน้ า สูบน้ าออกจากพื้นท่ีน้ าท่วม บริเวณพื้นที่เสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ นายต่อศักด์ิ ภูผา 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน 
โทร. 089-280-2009

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่
1. BOX CULVERTS ห้วยแดง ชุมชนบุ่งพัฒนา ต.บุ่ง อ.เมือง
2. ซอยเกษตรสิน ชุมชนศรีมงคล ต.บุ่ง อ.เมือง
3. ซอยวิจารณ์ ชุมชนสุขส าราญ ต.บุ่ง อ.เมือง
4. บ้านดอนว่าน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน
5. สะพานข้ามล าเซบก บ.อ านาจ ต.อ านาจ อ.ลืออ านาจ

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. วางแผนการบริหารจัดการน้ า และส ารวจพื้นท่ีเสี่ยง เพื่อจัดท าข้อมูลพื้นท่ีเสี่ยงภัย 
และหาแนวทางป้องกันตามแหล่งน้ าต่าง ๆ
2. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ า
3. เตรียมพร้อม เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ กระสอบทราย รถขุดดิน บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย
กรณีน้ าท่วมขัง เมื่อมีฝนตกหนักและการระบายน้ าในพื้นท่ี 
4. ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งาน
5. ลงพื้นท่ีประชาสัมพันธ์แจ้งสถานการณ์ให้กับประชาชน หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยน้ าท่วมท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
6. แจ้งเตือนภัยในระดับเตือนภัย
7. พร่องน้ าในล าห้วยต่าง ๆ ท่ีเป็นสาขา ก่อนน้ าเอ่อหนุน
ผู้รับผิดชอบ  นายศิริศักด์ิ  ชุติธนธีระกุล  
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน โทร. 081-760-4487

จังหวัดอ านาจเจริญ

จัดท าโดย ส านักงานชลประทานที่ 7

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ส านักงานชลประทานที ่7



แผนที่แสดงจุดเสี่ยง
ที่ประสบอุทกภัย

ในเขต สชป.

จัดท าโดย ส านักงานชลประทานที่ 7

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 15 จุด ได้แก่
1. ด้านหลังสถานี E2A บ.ส าราญ ต.ส าราญ อ.เมืองยโสธร
2. บุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ เทศบาลเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร
3. ล าชีหลง บ.ท่าเยี่ยม ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร
4. สะพานข้ามล าน้ ายัง บ.ใหม่ชุมพร ต.เดิด อ.เมืองยโสธร
5. เขื่อนยโสธร บ.หนองหอย ต.เขื่องค า อ.เมืองยโสธร
6. ฝายโพธิ์ศรี บ.โพธิ์ศรี ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว
7. ฝายท่าคอไท บ.กุดเป่ง ต.เหล่าไฮ อ.ค าเขื่อนแก้ว
8. ฝายห้วยโพงหวาย บ.กุดส าโรง ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว
9. สะพานข้ามห้วยล าโพง บ.ซ่งแย้ ต.ค าเตย อ.ไทยเจริญ
10. บริเวณสถานี E20.A บ.ฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัยจุด
11. ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร
12. ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร
13. ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร
14. ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร
15. ต.กุดกงุ อ.ค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. พร่องน้ าในล าห้วยต่าง ๆ ที่เป็นสาขา ก่อนน้ าเอ่อหนุน
3. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ า น้ าชีเริ่มไหลย้อนเข้าห้วยสาขา
4. ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 
5. ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งาน
6. เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลอืด้านเครื่องจักร-เครื่องมือ
7. จัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการแก้ปัญหากรณีเกิดเหตุวิกฤติฉุกเฉิน
8. ประชุมคณะกรรมการ JMC เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์น้ าและการ   

เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ า
9. ติดตามสถานการณ์น้ าในพ้ืนที่และติดตามสภาพภูมอิากาศและ

ข้อมูลน้ าท่าในล าน้ าหลักและล าน้ ารองเพื่อประเมินสถานการณ์น้ า  
และการจัดจราจรน้ า

ผู้รับผิดชอบ  นายพงศพัศ  ค าศรี   
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน 
โทร. 087-444-7123

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 17 จุด ได้แก่
1. ต.ในเมือง (ชุมชนวังแดง) อ.เมือง
2. ต.ในเมือง (ชุมชนวังแดง2) อ าเภอเมือง
3. ต.แจระแม (ชุมชนหาดคูเดื่อ) อ.เมือง
4. ต.วารินช าราบ (ชุมชนหาดสวนยา) อ.วารินช าราบ
5. ต.วารินช าราบ (ชุมชนเกตุแก้ว) อ.วารินช าราบ 
6. ต.วารินช าราบ (ชุมชนท่าบ้งมั้ง) อ.วารินช าราบ
7. ต.วารินช าราบ (ชุมชนดีงาม) อ.วารินช าราบ
8. ต.ท่าเมือง (บ้านโอด) อ.ดอนมดแดง
9. ต.ไร่ใต้ (บ้านไร่ใต้) อ.พิบูลมังสาหาร
10. ต.ไร่ใต้ (บ้านไร่เหนือ) อ.พิบูลมังสาหาร
11. ต.ไร่ใต้ (บ้านไร่กลาง) อ.พิบูลมังสาหาร
12. ต.ไร่ใต้ (บ้านแก่งโพธิ์) อ.พิบูลมังสาหาร
13. ต.ไร่ใต้ (บ้านผักหย่า) อ.พิบูลมังสาหาร
14. ต.โพธิ์ไทร (บ้านสร้างแก้ว) อ.พิบูลมังสาหาร
15. ต.กลาง (บ้านค าส าราญ) อ.เดชอุดม
16. ต.โดมประดิษฐ์ (บ้านกุดเชียงมุน) อ.น้ ายืน
17. ต.โพนงาม (บ้านโพนสุขสันต์) อ.บุณฑริก
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
- จัดเตรียมเครื่องจักร/เครื่องมือประกอบ 
- จัดเตรียมกระสอบทรายเพื่อจัดท าคันกั้นน้ าชั่วคราวในพ้ืนที่เหมาะสม
- ประชาสัมพันธ์แจ้งสถานการณ์ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ 
ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ 
2. มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง
- วางแผนพัฒนาแหล่งน้ า และซ่อมแซมอาคารชลประทาน
ผู้รับผิดชอบ  นายสิรวิัฒน์ ปานด า  
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน 
โทร. 061-549-4194

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ส านักงานชลประทานที่ 7 (ต่อ) 



การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ ในเขต สชป.7
จ านวน 477 หน่วย

1. เครื่องสูบน้ า จ านวน 66 เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน้ า จ านวน 390 เครื่อง
3. รถขุด จ านวน 4 คัน
4. สะพานเหล็ก จ านวน - สะพาน
5. รถบรรทุกเทท้าย จ านวน 3 คัน
6. รถบรรทุกน้ า จ านวน 4 คัน
7. รถบรรทุกขนาด 6 ตัน จ านวน 6 คัน
8. รถแทรกเตอร์ ชนิดตักหน้า-ขุดหลัง ล้อยาง จ านวน 1 คัน
9. เครื่องจักรสนับสนุนอื่น จ านวน 3 คัน

จัดท าโดย ส านักงานชลประทานที่ 7

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ส านักงานชลประทานที่ 7 (ต่อ) 



แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ส านักงานชลประทานที ่8

การเตรียมความพร้อมเคร่ืองจักร-เคร่ืองมือ
ในเขต สชป. 8 จ านวน  145 หน่วย

1. เครื่องสูบน้ า จ านวน 82 เครื่อง
2. รถขุด จ านวน 4 คัน
3. รถบรรทุก จ านวน 27 คัน
4. รถบรรทุกน้ า จ านวน 19 คัน
5. เครื่องจักรสนับสนุนอ่ืน จ านวน 13 หน่วย
6. ขอรับสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ าจากส่วนกลาง

จ านวน 12 เครื่อง

จังหวัดนครราชสีมา

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 61 จุด ได้แก่

1. พื้นที่ลุ่มต่ าบริเวณชุมชนหมู่บ้านพบสุข บริเวณตลาดนัดเซฟวัน 
บริเวณหน้าค่ายสุรนารี บริเวณแยกหัวทะเล บริเวณหอการค้าจังหวัด
นครราชสีมา หมู่บ้านจามจุรี ถนนหน้าค่ายสุรนารี

2. พื้นที่ลุ่มต่ าริมล าน้ า บริเวณ อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.เมือง  
อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.โชคชัย อ.เสิงสาง อ.ครบุรี อ.พิมาย อ.ด่านขุนทด 
อ.โนนไทย อ.โนนสูง อ.ชุมพวง อ.บัวใหญ่ อ.บัวลาย อ.สีดา และ      
อ.โนนแดง

จังหวัดบุรีรัมย์

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 30 จุด ได้แก่

พื้นที่ลุ่มต่ าริมล าน้ า บริเวณ อ.คูเมือง อ.นาโพธิ์ อ.พุทไธสง อ.บ้านใหม่
ไชยพจน์ อ.ละหานทราย อ.ปะค า อ.โนนดินแดง อ.เฉลิมพระเกียรติ  
อ.นางรอง อ.ช านิ อ.กระสัง อ.ห้วยราช อ.บ้านกรวด อ.ประโคนชัย   
อ.พละบพลาชัย อ.แคนดง และ อ.สตึก

จังหวัดสุรินทร์

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 14 จุด ได้แก่

พื้นที่ลุ่มต่ าริมล าน้ า บริ เวณ อ.จอมพระ อ.ชุมพลบุรี  อ.ท่าตูม         
อ.ปราสาท อ.เมือง อ.รัตนบุรี อ.ศรีขรภูมิ และ อ.ส าโรงทาบ

จังหวัดศรีสะเกษ

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 16 จุด ได้แก่

1.พื้นที่ลุ่มต่ าริมแม่น้ ามูล บริเวณ อ.เมือง อ.ยางชุมน้อย
และ อ.ราศีไศล

2. พื้นที่ลุ่มต่ าริมล าน้ าห้วยทับทัน บริเวณ อ.ห้วยทับทัน
3. พื้นที่ลุ่มต่ าริมล าน้ าห้วยส าราญ บริเวณ อ.ขุขันธ์ และ อ.ปรางค์กู่

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ที่ส าคัญ
1.ติดตาม วางแผนและบริหารจัดการน้ าตามสภาพอากาศ และฝน

ที่ได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ 
(SWOC) และพิจารณาปรับเพิ่มลดตามความเหมาะสม จาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

2.บริหารจัดการน้ าในอ่างเก็บน้ าให้อยู่ในเกณฑ์เก็บกัก (Dynamic 
Rule Curve)

3.ตรวจสอบสภาพความมั่นคงของเขื่อนและอาคารชลประทานให้
พร้อมใช้งาน, ก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า เศษวัชพืช

4.ใช้อาคารชลประทานและระบบชลประทานบริหารจัดการน้ า

5.ใช้ระบบโทรมาตรในการติดตามสถานการณ์น้ า ระดับน้ า ทั้งใน
อ่างเก็บน้ าและแม่น้ าล าคลอง

รวม สชป.8 จ านวน 121 จุด จัดท าโดย ส านักงานชลประทานที่ 8



แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ส านักงานชลประทานที ่9

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 9 จุด จังหวัดชลบุรี

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ ในเขต 
สชป.9 จ านวน 39 หน่วย

รวมเคร่ืองสูบน้ าทั้งหมด จ านวน 39 เคร่ือง

5. ติดตามสถานการณ์น้ าแบบ Realtime จากกล้อง 
CCVT ผ่านระบบออนไลน์ 

จังหวัดปราจีนบุรี

อ.บ้านโพธิ์ อ.พนมสารคาม

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 2 จุด 

จังหวัดนครนายก

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดระยอง

จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดตราด

จังหวัดสระแก้ว

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 4 จุด 

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 5 จุด 

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 9 จุด 

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 12 จุด 

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 6 จุด 

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 16 จุด 

อ.ศรีราชา อ.สัตหีบ อ.พนัสนิคม

อ.กบินทร์บุรี อ.ศรีมหาโพธิ

อ.บ้านนา อ.ปากพลี อ.องครักษ์

อ.เมือง อ.บ้านค่าย อ.วังจันทร์ อ.แกลง อ.เขาชะเมา  
อ.ปลวกแดง อ.บ้านฉาง

อ.เมือง อ.ขลุง อ.แก่งหางแมว อ.โป่งน้ าร้อน
อ.มะขาม

อ.บ่อไร่ อ.เขาสมิง อ.เมือง

อ.เมือง อ.เขาฉกรรจ์ อ.อรัญประเทศ อ.วังน้ าเย็น

จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี

จ.สระแก้วจ.ฉะเชิงเทรา

จ.ชลบุรี

จ.ระยอง จ.จันทบุรี

จ.ตราด

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ที่ส าคัญในเขต สชป.9
1. ติดตาม วางแผนและบริหารจัดการน้ าตามสภาพอากาศ และฝนที่ได้รับแจ้งจาก
กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ ( SWOC) และพิจารณาปรับเพ่ิม
ลดตามความเหมาะสม จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

2. บริหารจัดการน้ าในอ่างเก็บน้ า ตามเส้น
ควบคุมปริมาณน้ าในอ่าง เก็บน้ า เส้นบน 
(Upper Rule Cure)

3. ใช้ระบบโทรมาตรในการติดตามสถานการณ์น้ า 
ระดับน้ า ทั้งในอ่างเก็บน้ าและแม่น้ าล าคลอง

4. เตือนภัยไปยังท้องถิ่นและปฏิบัติงานร่วมกับท้องถิ่น

6. ประสานงานสร้าง connection ทุกภาคส่วนในท้องที่และท้องถิน่ 
รวมทั้งผู้ประกอบการฯ และประชาชนในพ้ืนที่  ให้ข้อมูลสภาพน้ า 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์

จังหวัดจันทบุรีเครื่องสูบน้ าขนาด 8” 2 เครื่อง
จังหวัดฉะเชิงเทราเครื่องสูบน้ าขนาด 8” 3 เครื่อง และ
ขนาด 12” 1 เครื่อง

จังหวัดชลบุรีเครื่องสูบน้ าขนาด 8” 1 เครื่อง
จังหวัดตราดเครื่องสูบน้ าขนาด 8” 2 เครื่อง

จังหวัดนครนายกเครื่องสูบน้ าขนาด 8” 7 เครื่อง
จังหวัดปราจีนบุรีเครื่องสูบน้ าขนาด 8” 8 เครื่อง
จังหวัดระยองเครื่องสูบน้ าขนาด 12” 13 เครื่อง

จังหวัดสระแก้วเครื่องสูบน้ าขนาด 8” 2 เครื่อง

จัดท าโดย ส านักงานชลประทานที่ 9



แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกนัและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ส านักงานชลประทานที ่10

จัดท าโดย ส านักงานชลประทานที่ 10

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

จังหวัดลพบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดสระบุรี
จุดเฝ้าระวัง ท้ังหมด 3 จุด ได้แก่
จุด ท่ี 1 บริเวณพื้น ท่ี พื้น ท่ีหมู่  2 และ 10 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ .สระบุ รี
จุดท่ี 2 บริเวณพื้นที่ พื้นท่ีหมู่ 4 และ 6 ต.ป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
จุดท่ี 3 พื้นท่ีเกษตรกรรมริมคลองชัยนาท-ป่าสัก และพื้นท่ีเขตนิคมอุตสาหกรรม

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1.  ผันน้ าจากคลองชัยนาท -ป่าสัก  เข้ าพื้นที่ รับน้ าทะเลสาบบ้านหมอ ในอัตรา 
1-2 ลบ.ม./วินาที
2. ผันน้ าจากแม่น้ าป่าสัก เข้าพื้นที่รับน้ าอ่างเก็บน้ าคลองเพรียว ในอัตรา 2 ลบ.ม./วินาที
3. ควบคุมปริมาณน้ าไหลผ่านเขื่อนพระรามหก ให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 700 ลบ.ม./วินาที
4.ควบคุมระดับน้ าที่คลองระพีพัฒน์แยกตก หากระดับน้ าเกิน 2.50 ม.รทก. ให้ท าการแจ้ง
เตือนประชาชนในพ้ืนที่
ผู้รับผิดชอบ  นายพีระ ธนามี ต าแหน่ง จน.คป.สระบุรี   โทร 0924400878

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่
จุดท่ี 1 ต.บ้านกระทุ่ม ต.หัวเวียง ต.บ้านแพน ต.บ้านโพธ์ ต.ราง

จระเข้ อ.เสนา
จุดท่ี 2 ต.ท่าดินแดง ต.บ้านใหญ่ ต.กุฎี อ.ผักไห่
จุดท่ี 3 ต.วัดตะกู ต.บางบาล ต.บางหลวง ต.บางหลวงโดด ต.ท่า

ช้าง ต.บางหัก อ.บางบาล
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ใช้พื้นท่ีลุ่มต่ า ท าการหน่วงน้ าและกระจายน้ า เพื่อควบคุมการระบายน้ า
ผ่านท้ายเข่ือนเจ้าพระยา 2,300 ลบ.ม./วินาที ได้แก่ ทุ่งป่าโมก ทุ่งบางบาล 
ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งบางกุ้ง และทุ่งบางกุ่ม
2. ใช้แก้มลิง 2 แห่ง (แก้มลิงทุ่งมะขามหย่องและแก้มลิงทุ่งภูเขาทอง) พร่อง
น้ ารอรับน้ าหลากท่ีจะไหลลงท่วมพื้นท่ีเกาะในตัวเมือง
3. ควบคุมระดับน้ าที่ ปตร.คลองตาเมฆ หากระดับเกิน +6.00 ม.รทก. ให้ท า
การแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นท่ี
4. ควบคุมระดับน้ าท่ี ปตร.พระอินทราชา หากระดับเกิน +2.50 ม.รทก. ให้
ท าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นท่ี
ผู้รับผิดชอบ นายนิธิ รัตนโรจนากุล ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าฯโทร. 08 5002 7676

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 6 จุด ได้แก่
จุดท่ี 1 พื้นท่ีอ าเภอบ้านหมี่ (ฝ่ังซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก)
จุดท่ี 2 พื้นท่ีอ าเภอเมืองลพบุรี (บริเวณตลาดเสาธงและกองบิน 2)
จุดท่ี 3 พื้นท่ีอ าเภอเมืองลพบุรี (บริเวณต าบลนิคมสร้างตนเอง)
จุดท่ี 4 พื้นท่ีอ าเภอเมืองลพบุรี (บริเวณต าบลดอนโพธิ์)
จุดท่ี 5 พื้นท่ีริมคลองล าสนธิ (บริเวณต าบลหนองยายโต๊ะและต าบลบัวชุม)
จุดท่ี 6 พื้นท่ีริมคลองล าสนธิ (บริเวณต าบลหนองรีและต าบลซับสมบูรณ์

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1.ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังปริมาณน้ าของสถานีวัดน้ าฝน อ่างเก็บน้ ากุดตาเพชร
และพร่องน้ าให้ไม่เกิน ความจุล าน้ าคลองล าสนธิ
2.เฝ้าระวังและติดตามระดับน้ าในอ่างซับเสือแมบ
3.เฝ้าระวังระดับน้ าในคลองห้วยหินลาดท่ีจะไหลมารวมกันตรงแยกนิคมสร้างตนเอง
4.เฝ้าระวังระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ าพิบูลสงคราม
5.เฝ้าระวังระดับในคลองชัยนาท-ป่าสัก และก าชับเจ้าหน้าท่ีคอยดูแล
ผู้รับผิดชอบ  นายดนุพัฒน์ บุญเมือง  ต าแหน่ง จน.คป.ลพบุรี   โทร 095-252-9251

จังหวัดเพชรบูรณ์
จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 สะพานข้ามแมน่้ าปา่สักบริเวณพิพิธภัณฑ์หล่มสัก ในเขตเทศบาล
เมืองหล่มสัก   
จุดที่ 2 สะพานข้ามแมน่้ าปา่สักสวนดงตาล ในเขตเทศบาลต าบลตาลเดีย่ว  

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1.ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังปริมาณน้ าของสถานีวัดน้ า S.33 และ S.3
2.เฝ้าระวังพื้นท่ีเทศบาลเมืองหล่มสัก และเทศบาลต าบลตาลเดี่ยว เสริมความ
สูงก าแพงริมตลิ่งแม่น้ าป่าสักเพิ่มความจุล าน้ า
3.เตรียมความพร้อมเคร่ืองจักร-เคร่ืองมือ เพื่อเข้าช่วยเหลือพื้นท่ีเมื่อเกิดอุทกภัย
ผู้รับผิดชอบ นายพรชัย มณฑาพันธุ์ ต าแหน่ง จน.คป.เพชรบูรณ์ โทร 081-871-7822

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ ใน
เขต สชป. 10 จ านวน 199 หน่วย

1. เคร่ืองสูบน้ าจ านวน 120 เคร่ือง
2. เคร่ืองจักรสนับสนุนอื่น จ านวน 79 หน่วย



แผนที่แสดงจุดเสี่ยง
ที่ประสบอุทกภัย
ในเขต สชป.11

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกนัและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ส านักงานชลประทานที ่11

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

กรุงเทพมหานคร

การเตรียมความพร้อมเคร่ืองจักร-เคร่ืองมือ ในเขต สชป.11
จ านวน 93 หน่วย

1. เคร่ืองสูบน้ า จ านวน ........77......เคร่ือง
2. เคร่ืองผลักดันน้ า จ านวน .........13.......เคร่ือง
3. รถขุด จ านวน ..........3........... คัน
4. สะพานเหล็ก จ านวน........-.......สะพาน
5. เคร่ืองจักรสนับสนุนอื่น จ านวน ....-....หน่วย

จุดเฝ้าระวัง ท้ังหมด 2 จุด ได้แก่
1. บริเวณคลองลากค้อนเก่า หมู่ 1 ต. ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
2. บริเวณคลองโยง-บางใหญ่ หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. รับน้ าจากคลองพระยาบรรลือในอัตรา 300 ลบ.ม./วินาที
2. ระบายน้ าจากคลองพระพิมล ในอัตรา 167 ลบ.ม./วินาที
3. ระบายน้ าจากคลองมหาสวัสดิ์ ในอัตรา 91 ลบ.ม./วินาที
4. ควบคุมปริมาณน้ าผ่านสถานีบางไทร หากปริมาณน้ าเกิน 2,000
ลบ.ม./วินาที และระดับน้ าทะเลหนุนเกิน 1.0 ม.รทก. แจ้งเตือนประชาชน
ผู้รับผิดชอบ นายทรงพล สวยลม       ต าแหน่ง ผคป.นนทบุรี    โทร 08-1921-7132

นายไตรทิพย์ มงักโรทัย ต าแหน่ง จน.คป.นนทบุรี  โทร 08-1848-8264

จุดเฝ้าระวัง ท้ังหมด 8 จุด ได้แก่
1. บริเวณคลองขุดใหม่ หมู่4 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
2. บริเวณคลองโต๊ะเซ็น หมู่1 และคลองขุดใหม่ หมู่ 5 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
3. ถนนบนคันคลอง บริเวณ ปตร.เปรมเหนือรังสิต ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
4. ปตร. ปากคลองระบายน้ าท่ี 10 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
5. บริเวณถนนบนคันคลองระพีพัฒน์ (ฝ่ังซ้าย) กม.16+650 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
6. ริมคลองรังสิตฯ บริเวณศาลเจ้าปากคลอง 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
7. ริมคลองหกวาสายล่าง ฝ่ังทิศเหนือ ปลายคลอง 2 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี
8. ริมคลองหกวาสายล่าง ฝ่ังทิศเหนือ ปลายคลอง 3 และ 4 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ควบคุมการระบายน้ าในคลองริมแม่น้ าเจ้าพระยา 2. ควบคุมการระบายน้ าที่คลองพระยาบรรลือ 
เสริมกระสอบทรายบริเวณที่มีคันคลองต่ า 3. ควบคุมการระบายน้ าที่ไซฟอนพระธรรมราชา และ   
ปตร.พระธรรมราชา 4. ควบคุมระดับน้ าคลองระพีพัฒน์แยกใต้ หากระดับน้ าเกิน +2.50 ม.รทก. แจ้ง
เตือนแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี
ผู้รับผิดชอบ นายนิคม วัขรดเิรกรัตน์ ต าแหน่ง ผคป.ปทุมธานี    โทร 08-1925-1254

นายอมร นวลเพชร์     ต าแหน่ง จน.คป.ปทุมธานี  โทร 08-1899-2565

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่
1. บริเวณนิคมอุสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
2. ชุมชนคลองบางปลา ต.บางปลา อ.บางพลี 
3. ชุมชนบางพลี (คลองส าโรง) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
4. ปตร.กลางคลองประเวศน์ฯ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ
5. ประตูระบายน้ าคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.ทรงคะนอง อ.พระประแดง
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
ฝั่งตะวันตก  1. กรณีปริมาณน้ าผ่านสถานีวัดน้ าบางไทรเกิน 1,000 ลบ.ม./วินาที จะบริหาร
จัดการน้ า ปตร. คลองลัดโพธิ์ ตามอิทธิพลน้ าข้ึน/ลง เพื่อเร่งระบายน้ าออกสู่ทะเล
ฝั่งตะวันออก  1.กรณีมีระดับน้ าสูงกว่าระดบัเฝ้าระวัง จะพร่องน้ าในคลองชายทะเล โดยสถานี
สูบน้ าต่างๆ ซ่ึงเป็นแก้มลิงออกสู่ทะเล ควบคุมให้อยู่ในระดับ 0.00 ม.รทก. 

2. ตามแนวคันพระราชด าริ จะควบคุมอาคารชลประทานไม่ให้น้ าหลากเข้าไปใน กรุงเทพฯ 
(พื้นที่ชั้นใน)
3. กรณีคลองแสนแสบ คลองประเวศนบ์ุรีรมย์ และคลองส าโรง มีระดับสูงกว่าระดับเฝ้าระวัง

จะประสานกับส านักงานระบายน้ า กรุงเทพมหานคร และ อปท. เพื่อระบายน้ าผ่านแนวคัน
พระราชด าริ ออกสู่แม่น้ าเจ้าพระยา
ผู้รับผิดชอบ นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ ต าแหน่ง ผคป.สมุทรปราการ โทร 06-2559-3559

นายสุวรรณ มณีกนกสกุล  ต าแหน่ง ผคป.สมุทรปราการ โทร 08-1649-4755

จุดเฝ้าระวัง ท้ังหมด 3 จุด ได้แก่
1. บริเวณริมแม่น้ าท่าจีนท่ีมีระดับหลังคันต่ า
2. บริเวณคลองครุ เช่ือมต่อ ต.ท่าทราย อ.เมือง
3. คลองหวายลิง ต.โคกขาม อ.เมือง
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ใช้คลองท่ีมีอยู่ท้ังหมด เป็นคลองรับน้ าเพื่อการระบายน้ า
2. ใช้เคร่ืองสูบน้ าถาวรท่ีติดตั้งอยู่ริมแม่น้ าท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ าในพื้นท่ี
3. เสริมคันตลิ่งท่ีทรุดต่ าเป็นช่วงๆ
4. โครงการแก้มลิง สถานีสูบน้ าคลองมหาชัย-คลองสนามชัยเพื่อสูบน้ าออกจากแก้ม
ลิงผ่านคลองระบายน้ าออกสู่ทะเล
ผู้รับผิดชอบ นายสากล ชลคีรี          ต าแหน่ง ผคป.สมุทรสาคร   โทร 08-6942-8935

นายสุพจน์ สุวรรณจิตร  ต าแหน่ง จน.คป.สมุทรสาคร โทร 08-1869-3720

จุดเฝ้าระวัง ท้ังหมด 3 จุด ได้แก่
1. บริเวณชุมชนฟลอร่าวิล แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กทม.
2. ด้านท้าย ทรบ.บึงฝร่ัง แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.
3. ด้านหน้า ปตร.คลอง 14 สายล่าง แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ควบคุมปริมาณน้ าบริเวณคลองแสนแสบ ท่ี ปตร. มีนบุรี 
2. ควบคุมปริมาณน้ าบริเวณคลองลาดกระบัง ท่ี ปตร.ลาดกระบัง
3. ควบคุมปริมาณน้ าบริเวณคลองแสนแสบ ท่ี สน.หนองจอก
ผู้รับผิดชอบ  นายโบว์แดง ทาแก้ว ต าแหน่ง ผคบ.รังสิตใต้   โทร 08-1785-7675

นายสุเมธ บุญโฉม   ต าแหน่ง จน.คบ.รังสิตใต้ โทร 06-2516-6554
นายภูวดล ค าพุฒ    ต าแหน่ง ผคบ.ชลหารพิจิตรโทร 08-6987-4643
นายวิรวัฒน์ ผสมทรัพย์ ต าแหน่ง จน.คบ.ชลหารพิจิตรโทร 08-1843-6641

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรสาคร

* หมายเหตุ เครื่องสูบน้ าและเครื่องผลักดันน้ าขอรับการสนับสนุนจาก
ส านักเครื่องจักกล จัดท าโดย ส านักงานชลประทานที่ 11



จุดเฝ้าระวัง ท้ังหมด 6 จุด ได้แก่
จุดท่ี 1 บริเวณสะพานแม่น้ าเจ้าพระยา อ.ไชโย จ.อ่างทอง
จุดท่ี 2 บริเวณพื้นท่ี บริเวณ ต.เทวราช ต.บางแก้ว อ.เมือง
จุดท่ี 3 บริเวณ เขตเทศบาลเมือง สถานี C.7A ต.ตลาดหลวง อ.เมือง
จุดท่ี 4 บริเวณพื้นท่ี ต.ย่านซื่อ ต.บ้านแห ต. จ าปาหล่อ อ.เมือง
จุดท่ี 5 สถานี C.36 อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
จุดท่ี 6 บริเวณพื้นท่ี ต.บางจัก ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
จุดท่ี 7 บริเวณสะพานคลองโผงเผง ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ประสานเขื่อนเจ้าพระยาควบคุมการระบายท้ายเขื่อน ไม่เกิน 1,700 ลบ.ม./วิ
2.แม่น้ าน้อย ควบคุม ปตร.ยางมณี ระบายไม่เกิน 120 ลบ.ม./วิ
3. รับน้ าเข้าพ้ืนที่รับน้ าและระบายออกแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าน้อยและคลองระบายตามจุดท่ีก าหนดไว้
4. เฝ้าระวังน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาที่เข้าคลองโผงเผงแล้วไหลย้อนขึ้นแม่น้ าน้อย
ผู้รับผิดชอบ นายกฤษฏิชนม์ สายสวรรค์ ต าแหน่ง จน.คป.อุทัยธานี    โทร 093-4653978

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดอ่างทอง

จุดเฝ้าระวัง ท้ังหมด 6 จุด ได้แก่
1 บริเวณพื้นท่ีทุ่งเชียงราก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
2 บริเวณหมู่ท่ี 1 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
3 บริเวณเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
4 คลองระบายใหญ่ แม่น้ าน้อย 2 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
5 พ้ืนที่ ต.ประศุก ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี น้ าในคลอง 1 ซ้าย ไหลเข้าพื้นท่ีลุ่มต่ าและข้ามคันคลอง
6 พ้ืนท่ี ต.เชิงกลัด ต.พักทัน อ.บางระจัน น้ าในคลอง 1 ขวา และ 4 ซ้าย – 1 ขวา(บรมธาต)ุ ไหลเข้า 

พ้ืนที่ลุ่มต่ าและข้ามคันคลอง
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ประสานเขื่อนเจ้าพระยาควบคุมการระบายท้ายเขื่อน ไม่เกิน 1,700 ลบ.ม./วินาที
2. คลองชัยนาท-อยุธยาและคลองชัยนาท-ป่าสัก

- ระบบส่งน้ าสูงสุด 65 ลบ.ม./วินาที (ในคลองชัยนาท-อยุธยา)
- ระบบส่งน้ าสูงสุด 210 ลบ.ม./วินาที (ในคลองชัยนาท-ป่าสัก)
- เนื่องจากเขตนี้มีพ้ืนที่รับน้ านองท่ีเขตทุ่งเชียงราก 6,000 ไร่, พ้ืนที่นาฝั่งซ้ายแม่น้ าเจ้าพระยาถึงแม่น้ าลพบุรี

ประมาณ 100,000 ไร่ ระบายน้ าลงพ้ืนที่นาประมาณ  34 ล้าน ลบ.ม.
3. แม่น้ าน้อยและคลอง 1 ซ้ายบรมธาตุ

- เนื่องจากเขตนี้มีพ้ืนท่ีรับน้ านองท่ีเขตทับยา - แม่ลา 14,000 ไร่  เขตเชิงกลัด พักทัน และบางระจัน อีก 15,000 ไร่ เพ่ือรับ
น้ าระบายลงพ้ืนท่ีนาประมาณ 9 ล้าน ลบ.ม.

ผู้รับผิดชอบ นายทนงศักด์ิ  มูลใจตา ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน โทร 080-8025249

จุดเฝ้าระวัง ท้ังหมด 6 จุด ได้แก่
1 บริเวณท้ายเข่ือนเจ้าพระยา ต.ตลุก และ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
2 บริเวณคลอง 3 ซ้าย ม.-ก. กม.6+800 หมู่ 5 ต.บ้านเช่ียน อ.หันคา จ.ชัยนาท
3 บริเวณปตร.บางเสวย และปตร.บางสารวัต ต.โพนางด าตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
4 บริเวณ ปตร.พลเทพ ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
5 บริเวณเขต ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
6 พ้ืนที่ทุ่งเชียงราก ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ควบคุมปริมาณน้ าไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 1,800 ลบ.ม./วิ ถ้าเกินกว่านี้จะพิจารณาระบายน้ า
เข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันตกและตะวันออก ตามศักยภาพได้ 700 ลบ.ม./วิ
2. ผันน้ าเข้าเก็บกักในแก้มลิงต่างๆ ที่สามารถรับน้ าได้
ผู้รับผิดชอบ นายอรรถสิทธิ์ เกิดมีสุข ต าแหน่ง จน.คป.ชัยนาท โทร 098 2587199

จังหวัดอุทัยธาณี
จุดเฝ้าระวัง ท้ังหมด 6 จุด ได้แก่

จุดท่ี 1 อ.สว่างอารมณ์ ต.บ่อยาง ต.ไผ่เขียว ต.สว่างอารมณ์
จุดท่ี 2 อ.ทัพทัน ต.หนองยายดา ต.โคกหม้อ
จุดท่ี 3 อ.เมือง ต.เนินแจง ต.อุทัยใหม่ ต.หาดทนง ต.สะแกกรัง ต.เกาะเทโพ    

ต.น้ าซึม ต.ท่าซุง
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ผันน้ าเข้าแก้มลิงเหนือเข่ือนวังร่มเกล้า 7 แห่ง ความจุ 22.24 ล้าน ลบ.ม. 
2. ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ าอย่างใกล้ชิด
3. มีความพร้อมในการใช้งานของอาคารชลประทาน
ผู้รับผิดชอบ นายกฤษฏิชนม์ สายสวรรค์ ต าแหน่ง จน.คป.อุทัยธานี
โทร 093-4653978

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกนัและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ส านักงานชลประทานที ่12
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จุดท่ี 49 บริเวณ ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 50 บริเวณ ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 51 บริเวณ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 52 บริเวณ ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 53บริเวณ ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 54 บริเวณ ต.ดอนก ายาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 55 บริเวณ ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 56 บริเวณ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1.มอบหมายให้ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา
ออกไปประสานกับผู้น าชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ข้อมูลน้ าและเตรียมความ
พร้อมเคร่ืองจักรเครื่องมือเข้าช่วยเหลือ
2.เดินเคร่ืองสูบน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
3.ติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพ่ือระบายน้ าออกจาก
พ้ืนที่การเกษตร
4.ท าการขุดลอกและก าจัดวัชพืชในคลอง
ระบายใหญ่สามชุก 2
5.ล าห้วยกระเสียว เร่งระบายน้ าลงคลอง
มะขามเฒ่า-อู่ทอง 
6. ล าห้วยกระเสียว ระบายน้ าไปทางบ่อยืม
คลอง 1ขวา และระบายลงล าห้วยกระเสียว 
โดยเร่งระบายน้ าเมื่อมีฝนตกหนัก 
7.เสริมคันดินเล็กบริเวณท่ีถูกน้ าท่วมขัง
8.เสริมกระสอบทรายเพ่ืออุดท่อระบายน้ าทิ้ง
9.ลดการระบายน้ าในคลองส่งน้ าและเร่ง
ระบายน้ าในคลองระบายออก
10.สูบน้ าระบายลงคลองส่งน้ า 3 ซ้าย ม.-ก. 
กม.12+250 และลงสู่คลองระบาย ร.สามชุก 1
กม.11+300
11.สูบน้ าออกจากพื้นที่ลงสู่คลองระบาย ร.3ข.
สามชุก 1 (กระเสียวด้วน)
12.สูบน้ าระบายลงคลอง ร.สุพรรณ2
13.สูบน้ าระบายลงคลอง ร.5ข.สุพรรณ 2

จุดเฝ้าระวัง ท้ังหมด 56 จุด ได้แก่
จุดท่ี 1 บริเวณ ต.โครกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 2 บริเวณ ต.จระเข้ใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 3 บริเวณ ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 4 บริเวณ ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 5 บริเวณ ต.วังน้ าเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 6 บริเวณ ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 7 บริเวณ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 8 บริเวณ ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 9 บริเวณ ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 10 บริเวณ ต.บ้านกุ่ม อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 11 บริเวณ ต.บางตะเคียน อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 12 บริเวณ ต.ต้นตาล อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 13 บริเวณ ต.บางพลับ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 14 หมู่ท่ี 2 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 15 หมู่ท่ี 4 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 16 หมู่ท่ี 5 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 17 หมู่ท่ี 6 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 18 หมู่ท่ี 10 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 19 หมู่ท่ี  7 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 20 หมู่ท่ี 5  ต.ดอนเดจีย็ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 21 หมู่ท่ี  7 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 22 หมู่ท่ี  6 ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 23หมู่ท่ี  6 ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 24 ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 25 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 26 ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 27 ต าบลทุ่งคลี อ าเภอเดิมบางฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 
จุดท่ี 28 ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
จุดท่ี 29 ต าบลจระเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี
จุดท่ี 30 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช

จุดท่ึ 31 พ้ืนที่ริมบึงฉวาก 3,758 ไร่ ประกอบไปด้วย 
- ม.2,5 ต.ปากน้ า อ.เดิมบางนางบวช พื้นท่ี 1,985 ไร่
- ม.3,9 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช พ้ืนที่ 1,773 ไร่

จุดท่ี 32 พ้ืนที่ริมแม่น้ าท่าจีน 10,370 ไร่ ประกอบไปด้วย
- ม.3,1,4 ต.ปากน้ า อ.เดิมบางนางบวช พื้นท่ี 900 ไร่
- ม.1 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช พ้ืนที่ 150 ไร่
- ม.1 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช พ้ืนที่ 2,811 ไร่
- ม.9 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช พ้ืนที่ 706 ไร่ 
- ม.3,6,9,10 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช พื้นท่ี 4,803 ไร่
- ม.8 ต.กระเสียว อ.สามชุก พ้ืนที่ 1,000 ไร่

จุดท่ึ 33 พ้ืนที่ริมคลอง ร.สุพรรณ 2 1,450 ไร่ ประกอบไปด้วย 
- ม.11,6 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช พื้นท่ี 850 ไร่
- ม.11 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช พื้นท่ี 400 ไร่
- ม.7 ต.ปากน้ า อ.เดิมบางนางบวช พ้ืนท่ี 200 ไร่

จุดท่ึ 34 พ้ืนที่คลองส่งน้ า 1 ซ้าย 90 ไร่ ประกอบไปด้วย 
- ม.5,7 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช พ้ืนที่ 90 ไร่

จุดท่ี 35 ม.4 ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพ่ีน้อง 
จุดท่ี 36 ม.2 ต.ศรีส าราญ อ.สองพ่ีน้อง 
จุดท่ี 37 ม.9 ต.สระพังลาน 1 อ.อู่ทอง 
จุดท่ี 38 ม.3 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพ่ีน้อง 
จุดท่ี 39 ม.8 ต.หนองบ่อ อ.สองพ่ีน้อง 
จุดท่ี 40 หมู่ท่ี 1 ต.ดอนมะนาว อ.สองพ่ีน้อง 
จุดท่ี 41 หมู่ท่ี 4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพ่ีน้อง
จุดท่ี 42 หมู่ท่ี 2 ต.บางเลน อ.สองพ่ีน้อง 
จุดท่ี 43 หมู่ท่ี 4 ต.บางเลน อ.สองพ่ีน้อง
จุดท่ี 44 หมู่ท่ี 5 ต.บางเลน อ.สองพ่ีน้อง
จุดท่ี 45 หมู่ท่ี 6 ต.บางเลน อ.สองพ่ีน้อง
จุดท่ี 46 หมู่ท่ี 2 ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพ่ีน้อง
จุดท่ี 47 บริเวณ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี
จุดท่ี 48 บริเวณ ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

จัดท าโดย ส านักงานชลประทานที่ 12

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ส านักงานชลประทานที่ 12 (ต่อ) 



การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ 
ในเขต สชป.12 จ านวน 233 หน่วย

1. เครื่องสูบน้ า จ านวน  61 เครื่อง
2. รถขุด จ านวน 15 คัน
3. รถบรรทุกและยานพาหนะ จ านวน 126 คัน
4. เรือก าจัดวัชพืช 25 ล า
5. รถแทรกเตอร์ 5 คัน
6. รถเทรลเลอร์ 1 คัน

จัดท าโดย ส านักงานชลประทานที่ 12

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ส านักงานชลประทานที่ 12 (ต่อ) 



จัดท าโดย ส านักงานชลประทานที่ 13

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกนัและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ส านักงานชลประทานที ่13

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

จุดเฝ้าระวัง ท้ังหมด ...6... จุด ได้แก่
จุดท่ี 1 สถานี K.35 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
จุดท่ี 2 สถานี K.58 ปากแซง ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
จุดท่ี 3 สถานี K.10 บ้านลุ่มสุ่ม ต. ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
จุดท่ี 4 สถานี K.37 บ้านวังเย็น ต.วังเย็น อ. เมือง จ.กาญจนบุรี
จุดท่ี 5 สถานี K.49 บ้านยางสูง ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
จุดท่ี 6 สถานี K.62 บ้านหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
การเฝ้าระวังระดับน้ าและระบบการเตือนภัย สาเหตุของปัญหาน้ าท่วมบริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยปริมาณฝนท่ี
ตกในพ้ืนท่ีถ้ามีปริมาณ 80 มิลลิเมตรต่อวันขึ้นไป ก้าหนดพื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วมในลุ่มน ้าล้าภาชี ได้แก่ บริเวณ
บ้านหนองไผ่ บ้านหินแด้น และบ้านท่าพะยอม อ.ด่านมะขามเตี ย จ.กาญจนบุรี และวิเคราะห์ ข้อมูลระดับน ้า
ที่สถานีวัดน ้าท่าในล้าน ้าภาชี 3 แห่ง คือ K.17 K.61 และ K.62 การเฝ้าระวังภัยน ้าท่วมที่สถานีท้ายน ้า K.62 
(บ้านหินแดน้ อ.ด่านมะขามเตี ย)
ผู้รับผิดชอบ  นายอ านาจ  ชูวงษ์ (ผจบ.ชป.13) โทร...... 0-3461-2525, 08-7416-9069...................

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดราชบุรี การเตรียมความพร้อม
เครื่องจักร -เครื่องมือ ใน
เขต สชป. 13
จ านวน 46หน่วย

1. เครื่องสูบน้ า จ านวน 35 เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน้ า จ านวน - เครื่อง
3. รถขุด จ านวน - คัน
4. สะพานเหล็ก จ านวน - สะพาน
5. เครื่องจักรสนับสนุนอ่ืนๆ

จ านวน 11 หน่วย

จังหวัดสมุทรสงคราม

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด ...1.. จุด ได้แก่
จุดที่ 1 บริเวณประตูระบายน้ าทับเทียม ต.แพรกหนามแดง 
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
- ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตลอด
- เฝ้าระวังถ้ามีปริมาณน้ าฝนตกเกิน 100 มม. รีบแจ้งเตือนประชาชน
- พร่องน้ าในล าคลองเพื่อเตรียมรองรับน้ าฝน
- ยกบานประตูระบายตามความเหมาะสม
- ประสานงานหน่วยงานราชการตลอดเวลา หากขอความช่วยเหลือ
- ตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางภัยพิบัติ
ผู้รับผิดชอบ  นายอ านาจ  ชูวงษ์ (ผจบ.ชป.13) โทร...... 0-3461-2525, 08-7416-9069...................

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด ...6.. จุด ได้แก่
จุดที่ 1 อ่างฯชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง
จุดที่ 2 อ่างฯห้วยส านักไม้เต็ง ต.น้ าพุ อ.เมืองราชบุรี
จุดที่ 3 อ่างฯห้วยมะหาด ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา
จุดที่ 4 อ่างฯท่าเคย ต.บ้างบึง อ.บ้านคา
จุดที่ 5 วัดวันดาว ต.วันดาว อ.ปากท่อ
จุดที่ 6 บ้านหนองม่วง ต.วังเย็น อ.บางแพ
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
สถานีวัดน้ า ตลาดริมน้ า ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ที่ติดตั้งโดยศูนย์อุทกวิทยา
ชลประทานภาคตะวันตก เฝ้าระวังโดยประเมินจากการระบายน้ าท้ายเขื่อนแม่กลอง ติดตาม
ระดับน้ าเมื่อมีการระบายน้ าท้ายเขื่อนตั้งแต่ 800 ลบ.ม./วินาที
ผู้รับผิดชอบ  นายอ านาจ  ชูวงษ์ (ผจบ.ชป.13) โทร...... 0-3461-2525, 08-7416-9069...................

จังหวัดนครปฐม
จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด ...1.. จุด ได้แก่
จุดที่ 1 บริเวณในเขตพื้นที่ อ.บางเลน อ.พุทธมณฑล และ อ.นครชัยศรี
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
-ติดตามสถานการณ์การระบายน ้าที่ ปตร.โพธ์ิพระยา หากมีการระบายน ้าถึง 200
ลบ.ม/วินาที ให้ท้าการแจ้งเตือนเฝ้าระวัง
-เปิด ปิด ประตูระบายน ้าตามสถานการณ์ในพื นที่และสูบระบายน ้าออกจากพื นที่เมื่อ
ระดับน ้าในแม่น ้าท่าจีนลดลง
-ติดตั งเครื่องผลักดันน ้าในแม่น ้าท่าจีน เพื่อเร่งระบายปริมาณน ้าลงสู่ทะเลในช่วงเวลาที่
ระดับน ้าทะเลลดลง
ผู้รับผิดชอบ  นายอ านาจ  ชูวงษ์ (ผจบ.ชป.13)
โทร …….0-3461-2525, 08-7416-9069.......



คลองหลังสวน

จัดท าโดย ส านักงานชลประทานที่ 14

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกนัและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ส านักงานชลประทานที ่14

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 6 จุด ได้แก่
1. พื นที่ลุ่มต่้าบริเวณฝ่ังซ้าย แม่น ้าเพชรบุรี อ.บ้านลาด , อ.เมือง , อ.บ้านแหลม
2. พื นที่ลุ่มต่้าบริเวณฝ่ังขวา แม่น ้าเพชรบุรี อ.บ้านลาด , อ.เมือง , อ.บ้านแหลม
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. วางแผนการบริหารจัดการน ้าต้นน ้าเก็บน ้า กลางน ้าหน่วงน ้า และปลายน ้าเร่งระบาย 
2. สนับสนุนเครื่องสูบน ้าและเครื่องผลักดันน ้า และเจ้าหน้าที่ลงพื นที่ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบ  นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ (ผคป.เพชรบุรี ) โทร 096-9482289

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ 
ในเขต สชป. .... จ านวน .........หน่วย

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 7 จุด ได้แก่
1. บริเวณสวนน ้าวานานาวา อ. หัวหิน
2. บริเวณก่อนขึ นสะพานต่างระดับขา้มทางรถไฟเขา้ อ. หัวหิน
3. บริเวณวัดเขาลั่นทม อ. หัวหิน
4. บริเวณต้าบลเขาน้อย อ.ปราณบุรี
5. บริเวณ รร.บ้านปากเหมือง อ.กุยบุรี
6. บริเวณชุมชนหลังเทสโก้ โลตัส ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบฯ
7. บริเวณหลังโรงพยาบาลบางสะพาน และในเขตเทศบาล อ.บางสะพาน
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. วางแผนการบริหารจัดการน ้าต้นน ้าเก็บน ้า กลางน ้าหน่วงน ้า และปลายน ้าเร่งระบาย 
2. สนับสนุนเครื่องสูบน ้าและเครื่องผลักดันน ้า และเจ้าหน้าที่ลงพื นที่ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบ  นายยงยุทธ จุลานนท์ (ผคป.ประจวบคีรีขันธ์) โทร. 081-9240400

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่
1. บริเวณคลองหัวสุย (ชุมชนระนองแลนด์) เขานิเวศน์ เมืองระนอง

2. บริเวณคลองโรงหัด (ถนนหน้าส้านกังานสาธารณะสุข) เขานิเวศน์ เมืองระนอง

3. บริเวณคลองน ้าจืด ชุมชนบางน ้าจืด ต.น ้าจืด อ.กระบุรี
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. สนับสนุนเครื่องสูบน ้าและเครื่องผลักดันน ้า และเจ้าหน้าที่ลงพื นที่ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบ  นายประภาศ  โต้ตอบ (ผคป.ระนอง) โทร. 089-8360374

จังหวัดระนอง

จังหวัดชุมพร
จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่
1. พื นที่ลุ่มต่้าบริเวณ ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ
2. พื นที่ลุ่มต่้าบริเวณ ต.บ้านนา ต.ขุนกระทิง ต.ตากแดด ต.บางหมาก 
ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร
3. พื นที่ลุ่มต่้าบริเวณ ต.ครน อ.สวี
4. พื นที่ลุ่มต่้าบริเวณ ต.ทุ่งตะโก ต.ช่องไม้แก้ง อ.ทุ่งตะโก
5. พื นที่ลุ่มต่้าบริเวณ ต.วังตะกอ ต.นาขา ต.พ้อแดง ต.นาพญา 
ต.บ้านครวญ ต.ท่ามะพลา ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1.เฝ้าระวังฝนตกเกินเกณฑ์ในพื นที่เสี่ยงพร้อมแจ้งเตือน และบริหารจัดการน ้า

ตามแผน โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร
2. สนับสนุนเครื่องสูบน ้าและเครื่องผลักดันน ้า และเจ้าหน้าที่ลงพื นที่ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ  นายนพดล  มีวิเศษ (ผคป.ชุมพร) โทร. 081-8950570

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร - เครื่องมือ ในเขต สชป.14
จ านวน 227 หน่วย

1. เครื่องสูบน้ า จ านวน .....102..... เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน้ า จ านวน .....118.... เครื่อง
3. รถขุด จ านวน .........6....... คัน
4. สะพานเหล็ก จ านวน...............สะพาน
5.เครื่องจักรสนับสนุนอื่น(รถJCB) จ านวน ...1...หน่วย

จุดเฝ้าระวัง



เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ าหลาก

จ. สุราษฎร์ธานีมีจุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 3 พื้นที่
1. บริเวณเทศบาลตลาดไชยา คลองท่าโพธิ์ คลองไชยาใน อ.ไชยา
2. บริเวณลุ่มริมแม่น้ าตาปีตั้งแต่ อ.พระแสง อ.เคียนซา อ.พุนพิน
3. บริเวณพื้นที่โครงการฝายคลองท่าทอง ต.ไชยคราม ต.ชลคราม 
ต.ท่าอุแท ต.ท่าทอง
แผนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร – เครื่องมือ
• เคร่ืองสูบน้ าสนับสนุนจาก บค.7 คก. จ านวน 30 เคร่ือง
• เคร่ืองผลักดันน้ าสนับสนุนจาก บค.7 คก. จ านวน 20 เคร่ือง
ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน (ผคป.สุราษฎร์ฯ) โทร.081-738-2953

2. นายกระจัด กาญจนคลอด (ผบค.7.คก) โทร.081-895-9802

มีจุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 8 พื้นที่
1. พื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. สนามบินนครศรีธรรมราช และพื้นที่รอบสนามบิน
3. พื้นที่เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
4. พื้นที่ลุ่มน้ าตาปีตอนบน
5. พื้นที่ชุมชนในเขตลุ่มน้ าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก
6. พื้นที่ชุมชนในเขตลุ่มน้ าภาคใต้ฝ่ังตะวันตก
7. พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังตอนบน
8. พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังตอนล่าง 
แผนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร – เครื่องมือ
• เครื่องสูบน้ า สชป.15 จ านวน 29  เครื่อง
• เครื่องสูบน้ าสนับสนุนจาก บค.7 คก. จ านวน 91 เครื่อง 
• เครื่องผลักดันน้ าสนับสนุนจาก บค.7 คก. จ านวน 60 เครื่อง
ผู้รับผิดชอบ 1.นายพิทักษ์พงษ์ ติ๊บแก้ว (ผคป.นครศรีธรรมราช) โทร. 081-556-6844

2. นายวรายุทธ คงนุ้ย (ผคบ.นครศรีธรรมราช) โทร.089-875-4367
3. นายประวัติ ชาครานนท์ (ผคบ.ปากพนังบน) โทร. 081-970-6759
4. นายถิรยุต ศรีสุเทพ (ผคบ.ปากพนังล่าง) โทร. 081-979-6698
5. นายสืบศักด์ิ  จงจิตต์ (ผคก.ชป.15) โทร. 081-326-5071
6. นายกระจัด กาญจนคลอด (ผบค.7.คก) โทร.081-895-9802

แผนติดต้ังเคร่ืองจักร – เคร่ืองมือ 
ในพื้นที่ สชป.15 รวมท้ังหมด 400 หน่วย

มีจุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 4 พ้ืนที่
1. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า, ต.บางไทร, ต.โคกเคียน, ต.ต าตัว 

ต.บางม่วง และ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า 

2. เทศบาลต าบลคุระบุรี ต.คุระ และ ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี

3. บ้านเขาทอย ต.ถ้ าผุด อ.เมือง

4. บ้านลุ่ม ต.นาเคย, ต.บางทอง และ ต.ล าภี อ.ท้ายเหมือง
แผนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร – เครื่องมือ
• เคร่ืองสูบน้ าสนับสนุนจาก บค.7 คก. จ านวน 10 เคร่ือง
ผู้รับผิดชอบ 1. นายชัยวัฒน์ ตันเจริญ  (ผคป.พังงา) โทร.081-737-4128

2. นายกระจัด กาญจนคลอด (ผบค.7.คก) โทร.081-895-9802

จ. พังงา

มีจุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 4 พื้นที่
1. สถานี X.190A บ้านเก็ตโฮ่ ต.กะทู้ อ.กะทู้
2. สถานี X.191 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง

3. ฝายคลองบางใหญ่ ต.กะทู้ อ.กะทู้
4. ฝายคลองพระแทวอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง

แผนการเตรียมความพร้อมเคร่ืองจักร – เคร่ืองมือ
• เคร่ืองสูบน้ าสนับสนุนจาก บค.7 คก. จ านวน 10 เคร่ือง
ผู้รับผิดชอบ 1. นายไพโรจน์ ค าทอน (ผคป.ภูเก็ต) โทร.081-8928134

2. นายกระจัด กาญจนคลอด (ผบค.7.คก) โทร.081-895-9802

จ. ภูเก็ต มีจุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 4 พ้ืนที่
1. วัดมะม่วงเอน บ้านราโพธิ์ (สะพานคลองสินปุน) ม.5 ต.สินปุน อ.เขาพนม
2. ชุมชนบ้านตลาดเก่า (คลองกระบี่ใหญ)่ ต.ปากน้ า อ.เมือง

3. เทศบาลคลองท่อม (สะพานคลองท่อม) ม.1 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม
4. บ้านเกาะไทร ม.9 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง

แผนการเตรียมความพร้อมเคร่ืองจักร – เคร่ืองมือ
• เคร่ืองสูบน้ าสนับสนุนจาก บค.7 คก. จ านวน 20 เคร่ือง
ผู้รับผิดชอบ
1. นายวีระ เพ็งทอง (ผคป.กระบี่) โทร.086-682-2299
2. นายกระจัด กาญจนคลอด (ผบค.7.คก) โทร.081-895-9802

จ. กระบี่
จุดเฝ้าระวัง สรุปภาพรวม

สชป.15
(จ านวน)

สนับสนุน
จาก

บค.7 คก.

ติดตั้ง 
(จ านวน)

รวม 
(จ านวน)

หน่วย

เคร่ืองสูบน ้า 29 161 - 190 เคร่ือง
เคร่ืองผลักดันน ้า - 80 - 80 เคร่ือง
รถขุด - 36 - 36 คัน
เรือขุด - 4 - 4 ล้า
รถแทรกเตอร์ - 45 - 45 คัน
รถบรรทุกและยานพาหนะ - 25 - 25 คัน
รถบรรทุกน ้า 6 - - 6 คัน
เคร่ืองจักรกลสนับสนนุ - 14 - 14 เคร่ือง

จุดเฝ้าระวังพ้ืนท่ีเสี่ยง
ประสบภัยจากน้ าหลาก

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกนัและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ส านักงานชลประทานที ่15
จ. นครศรีธรรมราช

จัดท าโดย ส านักงานชลประทานที่ 15



แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกนัและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ส านักงานชลประทานที่ 16
จังหวัดนราธิวาส

จุดเฝ้าระวัง 
- ปตร. ท่าแนะ ต.เขาย่า อ.ศรบีรรพด
- ชุมชนกุโบ ต าบลแม่ขรี ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด
- บ้านโคกยา หมู่ที่ 1 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน
- พื้นที่บริเวณขอบทะเลสาบ อ.เมือง
แผนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร – เครื่องมือ
• เครื่องสูบน้ า แผน จ านวน 14 เครื่อง 
• เครื่องสูบน้ า Hydro Flow แผน จ านวน 1 เครื่อง 
• เครื่องผลักดันน้ า  แผน จ านวน 34 เครื่อง
ผู้รับผิดชอบ
1)นายพิมาน  จันทมณีโชติ (จน.คป.พัทลุง)   โทร.081-5042417
2)นายกระจัด  กาญจนคลอด (ผบค.7 คก.)   โทร.081-8959802

จังหวัดพัทลุง

จุดเฝ้าระวัง 
- เกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง
- เขตเทศบาลต าบลก าแพง ต.ก าแพง อ.ละงู
- บริเวณ ปตร.บาโรย ต.ปากน้ า อ.ละงู
- ม.4 ต.เกตรี อ.เมือง
แผนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร – เครื่องมือ
• เครื่องสูบน้ า      แผน จ านวน 2 เครื่อง 
ผู้รับผิดชอบ
1)นายวันชัย รอดเนียม (จน.คป.สตูล)   โทร.061-9907706
2)นายกระจัด  กาญจนคลอด (ผบค.7 คก.)   โทร.081-8959802 จัดท าโดย ส านักงานชลประทานที่ 16

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ 
ในเขต สชป.16 จ านวน 419 หน่วย

รายละเอียด แผน หน่วย

เคร่ืองสูบน้ า 109 เคร่ือง

เคร่ืองผลักดันน้ า 79 เคร่ือง

รถขุด 23 คัน

รถบรรทุกและยานพาหนะ 32 คัน

สะพานเหล็กชนิดถอดประกอบได้ยาว 44 เมตร 2 ชุด

เคร่ืองจักรสนับสนุนอื่นๆ 174 หน่วย

รวม 419 หน่วย

จุดเฝ้าระวัง 
- บริเวณตลาดนาโยง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง
- บริเวณวัดท่าจนี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
- บริเวณตลาดเทศบาลต าบลย่านตาขาว ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว
แผนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร – เครื่องมือ
• เครื่องสูบน้ า      แผน จ านวน 33 เครื่อง 
• เครื่องสูบน้ า Hydro Flow  แผน จ านวน 1 เครื่อง 
• เครื่องผลักดันน้ า  แผน จ านวน 4 เครื่อง 
ผู้รับผิดชอบ
1)นายชาญวิทย์  สุทเธนทร์ (จน.คป.ตรัง)   โทร.081-6931793
2)นายกระจัด  กาญจนคลอด (ผบค.7 คก.)   โทร.081-8959802

จังหวัดตรัง

จังหวัดสตูล

จังหวัดสงขลา
จุดเฝ้าระวัง 
- เฝ้าระวังพื้นที่เศรษฐกิจเทศบาลนครหาดใหญ่
- เฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนริมคลองธรรมชาติ อ.หาดใหญ่
- เฝ้าระวังพื้นที่บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ
แผนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร – เครื่องมือ
• เครื่องสูบน้ า แผน จ าน 49 เครื่อง 
• เครื่องสูบน้ า Hydro Flow แผน จ านวน 9 เครื่อง 
• เครื่องผลักดันน้ า  แผน จ านวน 41 เครื่อง
ผู้รับผิดชอบ
1)นายอรรคพล  ผ่องสุวรรณ (จน.คป.สงขลา)  โทร.096-4399949
2)นายอ านาจ ปราชญ์ศักดิ์ (จน.คบ.ระโนดฯ)  โทร.086-690-9260
3) นายกระจัด  กาญจนคลอด (ผบค.7 คก.)   โทร.081-8959802



แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกนัและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ส านักงานชลประทานที่ 17

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่
1.พ้ืนท่ีลุ่มต่ าริมฝั่งแม่น้ าปัตตานี อ.เมือง อ.ยะรัง อ.แม่ลาน และ อ.หนองจิก
2.พ้ืนท่ีลุ่มริมฝั่งแม่น้ าสายบุรี ในเขต อ.สายบุรี อ.กะพ้อ และ อ.ทุ่งยางแดง 
3.พ้ืนที่ลุ่มริมฝั่งคลองยะหริ่ง ในเขต อ.ยะหริ่ง
4.พ้ืนที่ลุ่มต่ าในเขตชุมชน
5.พ้ืนที่ลุ่มต่ าบริเวณโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา

ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
2. ก าจัดวัชพืช, ขุดลอกตะกอน และตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ า
3. ประสานเข่ือนบางลางเพื่อการบริหารจัดการน้ าช่วงอุทกภัย
4. ควบคุมอาคารชลประทานในพื้นท่ีเพื่อพร่องน้ าในพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย/เฝ้าระวัง 
5. ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ าเคลื่อนที่บริเวณพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย/เฝ้าระวัง 
6. ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ า Hydro flow, เคร่ืองผลักดันน้ าบริเวณพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย/

เฝ้าระวัง (ร่วมกับศูนย์เคร่ืองจักรกลท่ี 7)
ผู้รับผิดชอบ นายพรเทพ บุณยะผลึก (ผคป.ปัตตานี) โทร 08-1896-4982
ผู้รับผิดชอบ นายสุพรชัย ปรีชา (ผคบ.ปัตตานี) โทร 08-9729-7902

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดยะลา การเตรียมความพร้อมเคร่ืองจักร-เครื่องมือ 
ในเขต สชป.17  จ านวน 63 หน่วย

1. เครื่องสูบน้ า จ านวน 22 เครื่อง
(ขนาด 8 น้ิว 12 เครื่อง ,  ขนาด 10 น้ิว 1 เครื่อง , 

ขนาด 12 น้ิว 9 เครื่อง)

2. สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 10 แห่ง 
(จ านวน 20 เครื่อง)

3. รถแบ็คโฮ จ านวน  2  คัน
4. รถ JCB จ านวน  3 คัน
5. รถบรรทุกน้ า จ านวน  3 คัน
6. รถบรรทุก จ านวน  13 คัน 

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่
1.พ้ืนที่ลุ่มต่ าริมฝั่งแม่น้ าปัตตานี  
2.พ้ืนที่ในเขต อ.รามัน
3.พ้ืนท่ีลุ่มต่ าริมฝั่งแม่น้ าลุ่มน้ าสายบุรี
4.พ้ืนท่ีเทศบาลนครยะลา ต.สะเตง และ ต.ยุโป อ.เมืองยะลา
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
2. ก าจัดวัชพืช, ขุดลอกตะกอน และตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ า
3. ประสานเข่ือนบางลางเพื่อการบริหารจัดการน้ าช่วงอุทกภัย
4. ควบคุมอาคารชลประทานในพื้นท่ีเพื่อพร่องน้ าในพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย/เฝ้าระวัง 
5. ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ าเคลื่อนที่บริเวณพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย/เฝ้าระวัง 
6. ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ า Hydro flow, เคร่ืองผลักดันน้ าบริเวณพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย/

เฝ้าระวัง (ร่วมกับศูนย์เคร่ืองจักรกลท่ี 7)
ผู้รับผิดชอบ นายชูศักดิ์  สุทธิ (ผคป.ยะลา) โทร 08-1535-4292
ผู้รับผิดชอบ นายสุพรชัย ปรีชา (ผคบ.ปัตตานี) โทร 08-9729-7902

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่
1. พ้ืนท่ีลุ่มต่ าริมแม่น้ าบางนรา ในเขต อ.ระแงะ อ.เจาะไอร้อง อ.ยี่งอ 

อ.เมือง และ อ.ตากใบ 
2. พ้ืนท่ีลุ่มต่ าริมแม่น้ าโก-ลก ในเขต อ.แว้ง และ อ.สุไหงโก-ลก
3. พ้ืนท่ีลุ่มต่ าริมแม่น้ าสายบุรี ในเขต อ.ศรีสาคร และ อ.รือเสาะ
4. พ้ืนท่ีลุ่มต่ าริมคลองยะกัง ในเขต ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ
5. พ้ืนท่ีลุ่มต่ าในเขตชุมชนท้ัง 13 อ าเภอ
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
2. ก าจัดวัชพืช, ขุดลอกตะกอน และตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ า
3. ควบคุมอาคารชลประทานในพื้นที่เพื่อพร่องน้ าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย/เฝ้าระวัง
4. เดินเครื่องสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
5. ติดตั้งเครื่องสูบน้ าเคลื่อนที่บริเวณพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย/เฝ้าระวัง 
6. ติดตั้งเครื่องสูบน้ า Hydro flow, เครื่องผลักดันน้ าบริเวณพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย/เฝ้า

ระวัง (ร่วมกับศูนย์เครื่องจักรกลที่ 7)
ผู้รับผิดชอบ นายอภิวัฒน์ ชนะสงคราม (ผคป.นราธิวาส) โทร 08-1678-2030

จังหวัดนราธิวาส

จัดท าโดย ส านักงานชลประทานที่ 17


