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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561 

1. บทน า 
 1.1 แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน  า (ฤดูฝน) พ.ศ. 2561 
 1.1.1 วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการของกรมชลประทานในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาภัย 
อันเกิดจากน ้า (ฤดูฝน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) เพื่ อให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องทราบแผนการด้าเนิน การตามภารกิจ และขอบเขต 
ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ไม่ก่อให้เกิดความซ ้าซ้อนของการปฏิบัติงาน 
 3) เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆ 
สามารถประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทราบล่วงหน้าและให้การช่วยเหลือได้รวดเร็วตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 1.1.2 ขอบเขตพื นที่รับผิดชอบ 
 พื นที่รับผิดชอบของกรมชลประทานจะครอบคลุมพื นที่ในเขตชลประทานทั่วประเทศที่อยู่ใน
ความดูแลของส้านักงานชลประทานและโครงการชลประทานต่างๆ นอกจากนี ยังติดตามเฝ้าระวังสภาพน ้าใน
ล้าน ้าสายหลัก และพื นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ในจุดที่ก้าหนดไว้ เพื่อแจ้งข้อมูลให้ทางจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ราษฎร
ในพื นที่ที่ได้รับผลกระทบทราบและเตรียมการป้องกันหรืออพยพสิ่งของให้อยู่ในที่ปลอดภัย โดยมีศูนย์ประมวล
วิเคราะห์สถานการณ์น ้าในระดับจังหวัด ระดับส้านักงานชลประทาน และในส่วนกลาง เพื่อประสานงาน  
สั่งการ เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ น 
 ส้าหรับการเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องจักร-เครื่องมือ เครื่องสูบน ้า เครื่องผลักดันน ้า รถขุด 
เรือขุด วัสดุอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่จะมุ่งเน้นให้การช่วยเหลือในเขตชลประทานเป็นหลักและสนับสนุนหน่วยงาน
ต่างๆ เกี่ยวข้องเป็นครั งคราวตามค้าร้องขอความช่วยเหลือ 

 1.1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมชลประทานมีความพร้อม 
ที่จะให้การช่วยเหลือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันท่วงที ทั งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 
 2) สร้างความเข้าใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบภารกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบของ 
กรมชลประทาน ไม่ก่อให้เกิดความซ ้าซ้อน 
 3) ท้าให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลพื นฐานของแต่ละหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น 
 4) เกิดประโยชน์กับประชาชนที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ น 
 1.1.4 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พ.ศ. 2561 
 1.1.4.1 สาเหตุของน  าท่วม 

 สภาพฝนตกหนัก เกิดภาวะน ้าท่วมขังในพื นที่ที่มีประสิทธิภาพการระบายน ้าไม่
เพียงพอโดยเฉพาะในพื นที่ที่มีความลาดชันนอ้ยหรือพื นที่ความลุ่มต่้าเป็นแอ่งกระทะ 
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 สภาพน  าป่าไหลหลากในพื นที่ลาดชันสูง ความเสียหายที่เกิดขึ นในกรณีนี จะ
รุนแรงกว่าสาเหตุอื่นๆ และบางครั งยังเกิดปัญหาแผ่นดินถล่มหรือการไหลของทะเลโคลน (Mud Flow) ตามมา 

 สภาพน  าเหนือไหลหลาก เกินขีดความสามารถของล้าน ้า จนบ่าท่วมล้นตลิ่งล้าน ้า 
 สภาพน  าอัดเอ่อและน  าทะเลหนุนสูง ส่งผลให้น ้าล้นตลิ่ง และลดประสิทธิภาพการ

ระบายน ้าของพื นที่ 
 การทรุดตัวของแผ่นดิน เป็นอุปสรรคต่อการระบายน ้าของพื นที่ เป็นปัญหาของ

พื นที่มีผลกระทบมากในบริเวณภาคกลาง เนื่องจากมีการใช้น ้าบาดาลสูง 
แผนการบริหารและจัดการน ้าในพื นที่ต่างๆ กรมชลประทานจะก้าหนดกิจกรรม

ด้าเนินการตามช่วงเวลาของสถานการณ์น ้าแบ่งได้เป็น 3 ระยะ  
 1.1.4.2 แผนงานก่อนน  ามา (ก่อนถึงฤดูฝน) ประกอบด้วย 
 1) แผนงานที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 

 การคาดการณ์และการติดตามสภาวะทางอุตุ -อุทกวิทยาอย่างใกล้ชิด 
ประกอบด้วยสภาพภูมิอากาศ สภาพน ้าฝน สภาพน ้าท่า สภาพน ้าในอ่างฯ สภาพน ้าท่วม และพายุจร เพื่อให้
การบริหารจัดการน ้าและการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

 การบริหารน  าในอ่างเก็บน  า โดยใช้ Reservoir Operation Study (ROS) , 
Reservoir Operation Simulation , Operation Rule Curve และ Reservoir Routing กรมชลประทาน
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการน ้าของอ่างเก็บน ้าขนาด
ใหญ่และขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของทั งสองหน่วยงาน ทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อ
ก้าหนดการเก็บกักน ้าและการระบายน ้าให้เป็นไปตามเกณฑ์การเก็บกักน ้าในอ่างฯ (Rule Curve) ที่ก้าหนดไว้
ในแต่ละช่วงเวลา ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบจากสภาพน ้าหลากล้นอ่างฯ อย่างรุนแรงและเกิดภาวะน ้าท่วมด้าน
ท้ายน ้า ตลอดจนเร่งเก็บกักน ้าให้ได้มากที่สุดช่วงปลายฤดูฝนเพ่ือเป็นน ้าต้นทุนส้าหรับใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

 การใช้ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น  าและเตือนภัย เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามสถานการณ์น ้าในแบบเวลาจริง ตลอดจนพยากรณ์สถานการณ์น ้าในลุ่มน ้าที่อาจจะเกิดขึ นได้ เพื่อ
ประโยชน์ในการเตือนภัยล่วงหน้า 

 การเฝ้าระวังพื นที่ เสี่ยงภัยน  าท่วม  และการบริหารน ้าหลากที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้จะก้าหนดวิธีการในการติดตาม เฝ้าระวังและคาดการณ์สภาพน ้าที่จะเกิดขึ น แจ้งเตือนให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ เตรียมการป้องกันและให้การช่วยเหลือ หรือส่งน ้าบางส่วนเข้าไปในระบบชลประทาน โดยไม่ให้
เกิดปัญหากับการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร เพื่อลดระดับน ้าสูงสุดในล้าน ้า 

 ศูนย์ปฏิบัติการน  าอัจฉริยะ กรมชลประทาน ท้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น ้าอย่าง
ใกล้ชิดและจัดท้ารายงานรวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามผังการติดต่อ
และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ (รูปที่ 1) ขณะนี ได้เปิดให้บริการสายด่วนแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อสอบถามข้อมูล
เรื่องน ้าได้ที่เบอร์ 1460 โดยในระดับภูมิภาคจะมีศูนย์ปฏิบัติการน ้าอัจฉริยะ ในระดับโครงการชลประทานและ
ระดับส้านักงานชลประทานของแต่ละพื นที่ ดูแลรับผิดชอบและเฝ้าระวังพื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วมในแต่ละลุ่มน ้า 
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 ส้าหรับกรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 3 (สาธารณภัยขนาดใหญ่) และกรณี
เกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 4 (สาธารณภัยขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง) จะด้าเนินการภายใต้แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ “บทว่าด้วยการบริหารจัดการน ้าและอุทกภัย” ดังแสดงใน (รูปที่ 2 และ 3)  

 คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น  า ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จาก
กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรมทรัพยากรน ้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผัง
เมือง และ กปร. ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ประสานงานแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อติดตาม
สภาพภูมิอากาศ น ้าฝน น ้าท่า และวิเคราะห์แนวโน้มสภาพน ้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน ้า โดยมี 
การประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น ้าและวางแผนบริหารจัดการน ้าทุกสัปดาห์ 

 การบริหารข้อมูล น ้าฝน น ้าในอ่างฯ น ้าท่าและน ้าท่วม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลพื นฐาน
ของหน่วยงานต่างๆ ทั งภายในและภายนอก ให้ทราบสถานการณ์ที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยระบบ
สารสนเทศ การรับ-ส่งข้อมูลด้วยระบบ  Internet : www.rid.go.th , http://wmsc.rid.go.th (รูปที่ 4 และ 5)
หรือ E-mail : rid_flood@yahoo.com , wmsc@gmail.com  และโทรสาร ตลอดจนการส่งข่าวสารผ่าน 
SMS ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทั งนี ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา ร่วมกับ
ศูนย์สารสนเทศ ด้าเนินการพัฒนาโปรแกรม/แอพพลิเคชั่น WMSC (รูปที่ 6) เพื่อเรียกใช้ข้อมูลที่ได้สังเคราะห์ที่
จัดเก็บในฐานข้อมูล ให้สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
และเป็นประโยชน์ต่อการบริการข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานอื่นและประชาชนทั่วไป อีกทั งทางกรมชลประทาน
ยังมีเว็บบอร์ดรายงานสถานการณ์น ้า ในช่องทางอื่นๆทาง Social Network อีกหลายช่องทางเพื่อติดตาม
สถานการณ์น ้า 

 การประสานงานกับคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ (กนช.) ท้าหน้าที่ในการ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมติดตาม ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพน ้าในลุ่มน ้า
และเขื่อนหรือที่กักเก็บน ้า เพื่อน้าข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินผลให้การด้าเนินงานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ 
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รูปที่ 2  แผนผังกรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 3 (สาธารณภัยขนาดใหญ่) 

 

รูปที่ 3  แผนผังกรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 4 (สาธารณภัยขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง) 
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รูปที ่4  Webpage ของกรมชลประทาน : (http://www.rid.go.th/2009) 

 

รูปที่ 5  Webpage ของ ศูนย์ปฏิบัติการน ้าอัจฉริยะ กรมชลประทาน : (http://wmsc.rid.go.th/) 

http://www.rid.go.th/2009
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รูปที่ 6  แสดงหนา้แรกเมื่อเขา้สูแ่อพพลิเคช่ัน WMSC และเว็บบอร์ดติดตามรายงานสถานการณ์น ้า  
       ในช่องทางอื่นๆ   

 2) แผนงานที่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
 แผนงานขุดลอกและก้าจัดวัชพืชในคลองชลประทาน และในอ่างเก็บน ้าต่างๆ  

ทั่วประเทศตามแผนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับน ้า และการระบายน ้า ประกอบด้วย  
 - งานขุดลอกคลอง/อ่างเก็บน ้า จ้านวน 439 แห่ง คิดเป็นปริมาณดินขุดที่สามารถ

เพิ่มความจุในการรับน ้าได้ 32.92 ล้านลูกบาศก์เมตร  
 - งานก้าจัดวัชพืช  บริเวณคลอง คิดเป็นพื นที่ 624,134 ไร่  
 งานซ่อมแซมบ้ารุงรักษา จ้านวน 1,844 แห่ง  
 การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานต่างๆ เช่น คันกั นน ้า 

ประตูระบายน ้า  ประตูน ้าและสถานีสูบน ้า  เป็นต้น 
 1.1.4.3 แผนงานระหว่างน  ามา หรือขณะเกิดภัย (ช่วงฤดูฝน) 
 เป็นแผนงานที่ก้าหนดขึ นเพิ่มเติมจากแผนงานก่อนน ้ามา ทั งมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้าง
และไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ตามความเหมาะสมในแต่ละพื นที่ โดยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างประกอบด้วยการส่งน ้าเข้า
ระบบชลประทานในพื นที่การเกษตรโดยใช้ประโยชน์จากระบบชลประทานเพื่อลดปริมาณยอดน ้าสูงสุดการ
ปรับแผนการระบายน ้าจากอ่างเก็บน ้าเพื่อลดผลกระทบน ้าท่วมด้านท้าย  รวมทั งการเตรียมความพร้อมของ
เครื่องจักร-เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์  ในช่วงฤดูฝน ปี 2561 โดยจะมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือในเขต
ชลประทานเป็นหลักและสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ เป็นครั งคราวตามการร้องขอ  
 ส้าหรับมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างประกอบด้วยการเสริมประสิทธิภาพของอาคารชลประทานใน
บริเวณต่างๆ ที่พบว่ายังไม่มีศักยภาพเพียงพอกับขนาดของสถานการณ์น ้าหลากที่คาดว่าจะเกิดขึ น งานเสริม
คันกั นน ้า/คันคลองส่งน ้าหรือคลองระบายน ้า, งานปิดท่อลอดท้านบชั่วคราว, การสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือ
เข้าช่วยเหลือ, การเร่งซ่อมแซมอาคารที่ช้ารุดให้ใช้งานได้ช่ัวคราว และงานอ่ืนๆ  



ส่วนบริหารจัดการน ้า  ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา 

- 8 - 

  

พ.
ค.

ม.ิย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

เม
.ย.

  ก
) ก่

อน
ถึง

ฤดู
ฝน

   
   

   
- ก

าร
ตั้ง

คณ
ะท

้าง
าน

 แ
ละ

ศูน
ย์ป

ระ
มว

ลวิ
เค

รา
ะห์

สถ
าน

กา
รณ์

น้้า

   
   

   
- ก

าร
คา

ดก
าร

ณ์แ
ละ

ติด
ตา

มส
ภา

วะ
ทา

งอุ
ตุ-

อุท
กวิ

ทย
า

   
   

   
- ก

าร
จัด

กา
รร

ะบ
บข้

อม
ลู 

เพื่
อแ

จ้ง
ให้

หน
่วย

งา
นท

ีเ่กี่
ยว

ข้อ
ง

   
   

   
  แ

ละ
ปร

ะช
าสั

มพั
นธ์

ให้
ปร

ะช
าช

นท
รา

บผ่
าน

สื่อ
ต่า

งๆ

   
   

   
- ก

าร
ตร

วจ
สอ

บค
วา

มพ
ร้อ

มข
อง

อา
คา

รช
ลป

ระ
ทา

นต่
าง

 ๆ
 

   
   

   
- ก

าร
ขุด

ลอ
กแ

ละ
ก้า

จัด
วัช

พืช
ใน

คล
อง

ชล
ปร

ะท
าน

 / 
อ่า

งเก็
บน

้้า 

   
   

   
- ก

าร
ซ่อ

มแ
ซม

บ้า
รุง

รัก
ษา

อา
คา

รช
ลป

ระ
ทา

น 
ระ

บบ
ส่ง

น้้า
 แ

ละ
ระ

บบ
ระ

บา
ยน

้้า

   
   

   
- ก

าร
บริ

หา
รน

้้าใ
นอ่

าง
เก็

บน
้้าโ

ดย
ใช

้ R
OS

 แ
ละ

 O
pe

ra
tio

n 
Ru

le
 C

ur
ve

   
   

   
- ก

าร
เฝ้

าร
ะวั

งพื้
นท

ีเ่สี่
ยง

ภัย
 แ

ละ
กา

รบ
ริห

าร
น้้า

หล
าก

   
   

   
- ก

าร
เต

รีย
มค

วา
มพ

ร้อ
มข

อง
เค

รื่อ
งจั

กร
เค

รื่อ
งม

อืต่
าง

 ๆ
 

  ข
) ใ

นช่
วง

ฤดู
ฝน

   
   

   
- ป

ระ
ชุม

คณ
ะท

้าง
าน

เพื่
อป

ระ
มว

ลวิ
เค

รา
ห์ส

ถา
นก

าร
ณ์น

้้า

   
   

   
- ร

าย
งา

นส
ถา

นก
าร

ณ์อุ
ทก

ภัย
 ก

าร
คา

ดก
าร

ณ์แ
นว

โน
้ม 

พร้
อม

รูป
ถ่า

ย 
จน

กว่
าจ

ะเข้
าสู่

ภา
วะ

ปก
ติ

   
   

   
- ป

รับ
แผ

นก
าร

ระ
บา

ยน
้้าจ

าก
อ่า

งเก็
บน

้้าเพื่
อล

ดผ
ลก

ระ
ทบ

ด้า
นท

้าย
น้้า

   
   

   
- ก

าร
ส่ง

น้้า
ชล

ปร
ะท

าน
เข้

าพื้
นท

ีก่า
รเก

ษต
ร 

เพื่
อล

ดย
อด

น้้า

   
   

   
- ก

าร
คว

บคุ
มป

ริม
าณ

น้้า
ผ่า

นอ
าค

าร
บัง

คับ
น้้า

ใน
ปริ

มา
ณท

ีเ่ห
มา

ะส
ม

   
   

   
  แ

ละ
ระ

บา
ยน

้้าผ่
าน

คล
อง

ระ
บา

ยน
้้า

   
   

   
- เ

สริ
มค

วา
มแ

ข็ง
แร

งข
อง

อา
คา

รช
ลป

ระ
ทา

น 
คัน

กั้น
น้้า

 แ
ละ

อื่น
ๆ

   
   

   
- ส

นับ
สน

ุนเ
ครื่

อง
จัก

รเค
รื่อ

งม
อืเ

ข้า
ช่ว

ยเ
หลื

อ

   
   

   
- เ

ร่ง
ซ่อ

มแ
ซม

อา
คา

รช
ลป

ระ
ทา

นท
ีช่้า

รุด
ให้

ใช
้งา

นไ
ด้ช

ั่วค
รา

ว

   
   

   
- ก

าร
ติด

ตา
ม 

ตร
วจ

สอ
บ 

วิเค
รา

ะห์
แล

ะป
ระ

เม
นิส

ถา
นก

าร
ณ์อ

ย่า
งต่

อเ
นื่อ

งแ
ละ

ทัน
กา

รณ์

   
   

   
- ก

าร
แจ้

งข้
อม

ลู 
ข่า

วส
าร

 แ
ละ

ปร
ะช

าสั
มพั

นธ์

  ค
) สิ้

นสุ
ดฤ

ดูฝ
น

   
   

   
- เ

ร่ง
ส้า

รว
จพื้

นท
ีก่า

รเก
ษต

รท
ีไ่ด้

รับ
ผล

กร
ะท

บ

   
   

   
- เ

ร่ง
ส้า

รว
จค

วา
มเ

สีย
หา

ยข
อง

อา
คา

รช
ลป

ระ
ทา

น

   
   

   
- ป

ระ
เม

นิศั
กย

ภา
พข

อง
ปริ

มา
ณน

้้าต้
นท

ุน 
เพื่

อช
่วย

เห
ลือ

ใน
ช่ว

งฤ
ดูแ

ล้ง

   
   

  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 แ
ผน

กา
รด้

าเน
ินง

าน

เม
ือ่เ

กิด
เห

ตุก
าร

ณ์

กิจ
กร

รม
25

61
25

62

ตา
รา

งท
ี่ 1

  ห
ลัก

กา
รป

ฏิบ
ัตกิ

าร
บร

ิหา
รจ

ัดก
าร

น  า
ใน

ช่ว
งฤ

ดูฝ
น 

ปี 
25

61
 

เข
ตภ

าค
เห

นือ
 ภ

าค
ตะ

วัน
ออ

กเ
ฉีย

งเห
นือ

ภา
คก

ลา
ง ภ

าค
ตะ

วัน
ออ

ก 
แล

ะ 
ภา

คใ
ต้ 

(ต
อน

บน
) 



ส่วนบริหารจัดการน ้า  ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา 
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 1.1.4.4 แผนงานหลังอุทกภัย หรือช่วยเหลือหลังน ้าท่วม 

 เร่งส้ารวจพื นที่การเกษตรในเขตชลประทานที่ได้รับผลกระทบน ้าท่วม ภายหลังที่
สภาพน ้าลดระดับลง เพื่อประเมินความเสียหายและก้าหนดแนวทางช่วยเหลือ 

 เร่งส้ารวจความเสียหายของระบบชลประทาน เพื่อซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติโดยเร็ว 

 ประเมินศักยภาพของปริมาณน ้าต้นทุน เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้ง รวมทั ง
เตรียมการสนับสนุนเครื่องสูบน ้าเคลื่อนที่และรถยนต์บรรทุกน ้า 



ภาคเหนือ

10



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดเชียงใหม่

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 58 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานเชียงใหม่ 3 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่แฝก - แม่งัด
สมบูรณช์ล 5 แห่ง โครงการ.ส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 20 แห่ง 
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง 30 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 56 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- แม่น  าปิง โครงการชลประทานเชียงใหม่ ด้าเนินการก้าจัด ตั งแต่ 
เดือนมกราคม 2561 ท่ี ปตร.น ้าปิง, ปตร.ดอยน้อย, ปตร.วังปาน และปตร.
แมส่อย ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชด้านหน้าฝาย ท้ายฝาย 
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง 
จ านวน 33 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดเชียงใหม่
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. เฝ้าระวังพื นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เสริมความสูงก้าแพงริมตลิ่งแม่น ้าปิงเพิ่มความจุล้าน ้าปิงจาก 450 
ลบ.ม./วิ เป็น 550 ลบ.ม./วิ และอุตท่อระบายน ้าเสียป้องกันน ้าปิงไหลย้อนเข้าเมือง (ทศ.ชม.)
- สูบน ้าออกจากพื นท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่ ตามแผนฯจ้านวน 37 จุด 63 เครื่อง (สชป.1 ,ทศ.ชม. ,อบจ.ชม.)
- เฝ้าระวังน ้าหลากจากห้วยช่างเคี่ยน, ห้วยแก้ว, ถ.สเุทพ (มต.)
- ผันน ้าจากคลองส่งน ้าแม่แตงลงน ้าแม่ริมและแม่สา (มต.)   
- พร่องน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยหยวก 0.30 ล้าน ลบ.ม. (มต.)
- สูบน ้าจากห้วยช่างเคี่ยนและห้วยแก้วลงคลองฯแม่แตง (มต.)
- ผันน ้าจาก ถ.สุเทพ ลงคลองส่งน ้าแม่แตง (ทศ.ชม.)
- ผันน ้าจากคลองฯแม่แตงลงคลองซอย 1L-19L 
- คลองแม่ข่า เข้าสถานีสูบน ้าศรีดอนชัยและสูบลงแม่น ้าปิงท้ายเมืองเชียงใหม่ (มต.)

2. เฝ้าระวัง รพ.ลานนา 
ผันน ้าจากคลองแม่ข่าบริเวณ รพ.ลานนา เข้าสถานีสูบน ้า อบจ.ชม.แล้วสูบลงแม่น ้าปิง (อบจ.ชม.)

3. เฝ้าระวังตัวอ าเภอสันก าแพง (มก.)
- ผันน ้าแม่ออนเข้าคลองผันน ้า 12 ลบ.ม./วิลง Lmc-แม่กวง
- ผันน ้าแม่ออนเข้าเหมืองลึก 12 ลบ.ม./วิ ลงน ้าแม่กวง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.พื นที่เทศบาลนครเชียงใหม่
2.โรงพยาบาลลานนา
3.ตัวอ าเภอสันก าแพง

การเตรียมความพร้อม
1. เขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ พื นทีฝ่ั่งตะวันตก/ฝั่งขวาของแม่น ้าปิง
(แขวงเม็งราย)  13 เครื่อง

2. เขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ พื นทีฝ่ั่งตะวันออก/ฝั่งซ้ายของแม่น ้าปิง
(แขวงกาวิละ)  15 เครื่อง

3. พื นที่ฝายชลขันธ์พินิจ (ฝั่งซ้ายแม่น  าปิง) จ้านวน 15 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดเชียงใหม่ 

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานเชียงใหม่
นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ

ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
08-1595-2827

(ต้าแหน่งว่าง)
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน

05-311-2200

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่กวง
นายฐณธรณ์ ก่ออิฐ

ผู้อ้านวยการโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่กวงอุดม
ธารา

08-4874-6258

นายปิยภัทร สายเมฆ 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1783-8369

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่แตง
นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน

ผู้อ้านวยการโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง
09-3787-8919

นายคณิต สัตย์ซื่อ 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1960-6173
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดเชียงราย

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 38 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานเชียงราย 10 แห่ง โครงการส่งน ้ าและ
บ้ารุงรักษาแม่ลาว 28 แห่ง 

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 38 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานเชียงราย ก้าจัดผักตบชวาบริเวณหน้า ทรบ.
หนองหลวง บริเวณห้วยแม่สะกึ๋น ต้าบลเวียงชัย อ้าเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย ด้าเนินการตั งแต่วันท่ี 21 มีนาคม 2561
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 
เครื่อง จ านวน 1 จุด บริเวณพื นที่เศรษฐกิจเมืองเชียงราย

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดเชียงราย

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. เฝ้าระวังปริมาณน  าท่าที่สถานี G.8 บ้านต้นยาง อ าเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย หากปริมาณน  ามากกว่า 250 ลบ.ม./วินาที ให้ท า

การแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่ เพื่อป้องกันผลกระทบในเขต
ชุมชน 
2. เฝ้าระวังปริมาณน  าท่าที่สถานี G.10 บ้านหนองค า อ าเภอแมส่รวย
จังหวัดเชียงราย หากปริมาณน  ามากกว่า 200 ลบ.ม./วินาที ให้ท า

การแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่ เพื่อป้องกันผลกระทบในเขต
ชุมชน 
3. เฝ้าระวังจุดวิกฤติใต้สะพานด่านพรมแดน ไทย - เมียนร์ม่า
4. การเฝ้าระวังและเตือนภัยด้วยระบบโทรมาตรลุ่มน  ากก

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.พื นที่ชุมชนริมแม่น  า อ าเภอเมืองเชียงราย
2. พื นที่ชุมชนด่านพรมแดน ไทย - เมียนร์ม่า

การเตรียมความพร้อม
การเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ 
ประกอบด้วย กระสอบทราย เครื่องสูบน  ามีทั งหมด 8  เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดเชียงราย 

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานเชียงราย
นายกฤตย์ สวาสดิ์มิตร

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานเชียงราย
08-9191-8812

นายภาณุวัฒน์ ดวงนภา
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรังปรุงระบบ

ชลประทาน
08-1472-8533

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่ลาว
นายอนุรักษ์ ชูเชิญ 

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่ลาว
08-1882-0650

นายสิรภพ แท่นมณี 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรังปรุงระบบ

ชลประทาน
08-6731-1488
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดล าปาง

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 78 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานล้าปาง 45 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่วัง 17 แห่ง 
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 16 แห่ง 

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 76 แห่ง อยู่ระหว่างปรับปรุง 2 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานล าปาง ได้ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแนวคลอง ตามงาน
บ้ารุงรักษา

จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง 
จ านวน 2 จุด บริเวณริมตลิ่งแม่น  าวัง ในต าบลเถินบุรี อ าเภอเถิน และ 
ต าบลแม่ปุ อ าเภอแม่พริก

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดล าปาง

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. พร่องน  าเขื่อนกิ่วลมเพื่อรอบรับการระบายน  าจากเขื่อนกิ่วคอหมา
2. เฝ้าระวังปริมาณน  าท่าที่สถานี W.1C ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ล าปาง 
หากปริมาณน  ามากกว่า 250 ลบ.ม./วินาที ให้ท าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่ 
3. เฝ้าระวังปริมาณน  าท่าที่สถานี W.10A ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ล าปาง 
หากปริมาณน  ามากกว่า 250 ลบ.ม./วินาที ให้ท าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.พื นที่เทศบาลเมืองล าปาง
2.ริมตล่ิงแม่น  าวัง อ าเภอเถิน
3. ริมตลิ่งแม่น  าวัง อ าเภอแม่พริก

การเตรียมความพร้อม
เตรียมความพร้อมในเขตจังหวัดล าปาง 
- เครื่องสูบน  า ขนาด 6 นิ ว  จ านวน 4 เครื่อง
- เครื่องสูบน  า ขนาด 8 นิ ว  จ านวน 33 เครื่อง
- เครื่องสูบน  า ขนาด 12 นิ ว  จ านวน 4  เครื่อง
- เครื่องสูบน  า ขนาด 16 นิ ว  จ านวน 12  เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดล าปาง

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานล าปาง
นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ 

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานล าปาง
08-1885-9520

นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1472-0259

โครงการชลประทานสุโขทัย
(พื นที่รับผิดชอบบางส่วน)

นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ 
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสุโขทัย

08-1605-3812

นายสุทธิชัย ไพรสันต์ 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1887-6657
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดล าพูน

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 19 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานเชียงใหม่ 1 แห่ง (อยู่ระหว่างรอส่งมอบให้โครงการชลประทาน
ล้าพูน) โครงการชลประทานล้าพูน 11 แห่ง โครงการ.ส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
แม่กวงอุดมธารา 7 แห่ง 

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 19 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- แม่น  าปิ ง  โครงการชลประทานล าพูน ด้า เนินการก้าจัด  ตั งแต่ 
เดือนมกราคม 2561 ท่ี ปตร.วังปาน ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชด้านหน้าฝาย 
ท้ายฝาย 80%

จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง 
จ านวน 3 จุด ใน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน (ทรบ.ป่าแก, ปตร.ปลาย
เหมือง และ ทรบ.ล้องป้าอ

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดล าพูน
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1.เฝ้าระวังพื นที่ตัวอ าเภอเมืองล าพูนและอ าเภอป่าซาง

- เมื่อระดับน ้า ที่สถานี P.81 อ.สันก้าพง จ.เชียงใหม่ มีระดับสูงเกินกว่า 5.80 ม. ในอีก 7 
ชั่วโมงถัดมาระดับน ้าท่ีสถานี P.5 อ.เมือง จ.ล้าพูน ก็จะสูงถึง 5.00 ม. (เริ่มล้นตลิ่ง)

- เมื่อระดับน ้า ที่สถานี P.77 อ.แม่ทา จ.ล้าพูน มีระดับสูงเกินกว่า 3.80 ม. ในอีก 8-9 
ชั่วโมงถัดมาระดับน ้าที่สถานี P.87 อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน ก็จะสูงถึง 4.10 ม. (เริ่มล้นตลิ่ง)
2. เฝ้าระวังตัวอ าเภอบ้านโฮ่ง

- เมื่อระดับน ้า ที่สถานี P.76 อ.ลี  จ.ล้าพูน มีระดับสูงเกินกว่า 5.40 ม. ในอีก 15 ชั่วโมง
ถัดมาระดับน ้าท่ีสถานี P.85 อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน ก็จะสูงถึง 3.50 ม. (เริ่มล้นตลิ่ง)

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.พื นทีเ่ทศบาลเมืองล้าพูน
2.พื นที่โครงการแม่ปิงเก่า
3.เทศบาลต้าบลป่าซาง
4.บริเวณสองฝั่งของล้าน ้าลี และล้าน ้าสาขาได้แก่ น ้าแม่ลอบ น ้าแม่หาด น ้าแม่แต๊ะ
และล้าห้วยต้ม
5. ตลิ่งทั งสองฝั่งของแม่น ้าลี ตอนล่าง

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน ้า ขนาด 8 นิ ว  จ้านวน 20 เครื่อง
2. เครื่องสูบน ้า ขนาด 10 นิ ว  จ้านวน 2 เครื่อง
3. รถบรรทุก จ้านวน 1 คัน
4. รถขุด จ้านวน 2 คัน

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดล าพูน 

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานล าพูน นายวุฒิชัย รักษาสุข
ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานล้าพูน

08-1950-0122

นายธวัชชัย บุญนาค 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรังปรุงระบบชลประทาน

09-0469-3660
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 6 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานแม่ฮ่องสอน 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 6 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ได้ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแนวคลอง
ตามงานบ้ารุงรักษา

จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง 
จ านวน 4 จุด ในอ าเภอแม่สะเรียง บริเวณบ้านห้วยสิงห์ บ้านคะปวง 
บ้านแม่กองแป และบ้านท่าข้าม 

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

เกิดอุทกภัยในพื นที่เป็นลักษณะน  าป่าไหลหลาก น  ามาเร็วไปเร็ว  เนื่องจากเป็นพื นที่ภูเขา
ความลาดชันสูง ไม่มีเคร่ืองมือในการควบคุม  จะใช้วิธีการติดตามเฝ้าระวัง และคาดการณ์สภาพ
น  าท่ีเกิดขึ น
ประสานงานแจ้งเตือนร่วมกับอ าเภอ ป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อมีฝนตกหนัก
สะสมต่อเนื่อง

- จุดวัดน  า ณ สถานีวัดน  าฝายน  ายวม ส าหรับแจ้งเตือนภัยบริเวณท้ายฝายที่ระดับน  า
เฝ้าระวัง 212.337 เมตร (ร.ท.ก.)

- จุดวัดน  า ณ สถานีวัดน  าแม่น  าปาย SW.5A. ส าหรับแจ้งเตือนภัยที่ระดับน  าเฝ้าระวัง  
181.455 เมตร (ร.ท.ก.)

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
เฝ้าระวังพื นที่ เทศบาลอ าเภอปาย จากล าน  าปาย ล าห้วยม่วงกอน ห้วยม่วงสร้อย 
ห้วยแมแ่พม เมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่อง
เฝ้าระวังพื นที่บริเวณศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน จากล าน  าลาง
เฝ้าระวังพื นที่บริเวณบ้านเมืองปอน - บ้านหางปอน อ าเภอขุนยวม จากล าน  าเมืองปอน  
ห้วยยาง  ห้วยน  าซ่อม
เฝ้าระวังพื นที่บริเวณบ้านพะมอลอ บ้านทุ่งแล้ง  บ้านหนองป่าแขม   บ้านทุ่งแพม บ้านห้วย
สิงห์  บ้านห้วยโผ บ้านห้วยกองแป  เขตอ าเภอแม่สะเรียง  และบ้านผาผ่า   เขตอ าเภอสบเมย จากล า
น  ายวมและห้วยสาขา  เมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่อง

การเตรียมความพร้อม
เตรียมความพร้อมของเคร่ืองจักร-เคร่ืองมือ ก าลังคน ให้พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานเมื่อเกิดปัญหา

ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย
- เคร่ืองสูบน  าขนาด ศก.8 นิ ว  พร้อมช่างควบคุม  จ านวน 4 เคร่ือง
- รถบรรทุกน  า 6,000 ลิตร พร้อมพนักงานขับรถยนต์  จ านวน 1 คัน
- รถบรรทุก 2 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์   จ านวน 1 คัน

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
นายกตัญญู ใจชื น

ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
08-9700-6001

นายปฏิพล รอดบุญฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-6923-7528
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดน่าน

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 9 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานน่าน

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 7 แห่ง อยู่ระหว่างปรับปรุง
ประตูระบายทราย ฝายสมุน 1 แห่ง และอยู่ระหว่างซ่อมแซม GATE 
VALVE อ่างเก็บน ้าห้วยแฮต 1 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานน่าน ได้ด าเนินการก าจัดวัชพืชแนวคลอง ตาม
งานบ ารุงรักษา
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ทีเ่คยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง 
จ านวน 2 จุด องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง และ
ล าน  าห้วยเสี ยว อ าเภอเมือง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดน่าน

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. เฝ้าระวังปริมาณน  าท่าที่สถานี N.1 ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน หากปริมาณน  ามากกว่า 800 ลบ.ม./วินาที ให้ท าการแจ้ง
เตือนแก่ประชาชนในพื นที่ 
2. เฝ้าระวังปริมาณน  าท่าที่สถานี W.64 ต าบลบ่อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน หากปริมาณน  ามากกว่า 800 ลบ.ม./วินาที ให้ท าการแจ้ง
เตือนแก่ประชาชนในพื นที่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.พื นที่เทศบาลเมืองน่าน
2.พื นที่ในเขตชุมชน อ าเภอท่าวังผา
3.บริเวณบ้านศรีบุญเรือง อ าเภอเวียงสา

การเตรียมความพร้อม
เตรียมความพร้อมเคร่ืองสูบน  าในเขตจังหวัดน่าน จ านวน 11  เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดน่าน

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานน่าน
นายสรุศักดิ์ สุพรรณคง

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานน่าน
09-2962-5363

นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

09-1078-3994

28



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดพะเยา

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 21 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานพะเยา 13 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
แม่ลาว 8 แห่ง 

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 21 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานพะเยา ได้ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแนวคลอง 
ตามงานบ้ารุงรักษา

จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 
เครื่อง จ านวน 1 จุด บริเวณ บ้านห้วยต้นตุ้ม ในต าบลห้วยลาน 
อ าเภอดอกค าใต้ ด าเนินการติดตั งวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดพะเยา
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. เฝ้าระวังปริมาณน  าท่าที่สถานี I.17 ต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา ให้ท าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่ ก่อนปริมาณ
น  ามากกว่า 60 ลบ.ม./วินาทีเพื่อป้องกันผลกระทบในเขตชุมชน 
2. วางแผนการระบายน  าจากอ่างเก็บน  าขนาดกลางให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.พื นที่ชุมชนเมืองพะเยา
2. พื นทีชุ่มชนอ าเภอดอกค าใต้
3. พื นที่ชุมชนอ าเภอเชียงม่วน

การเตรียมความพร้อม
การเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ 
ประกอบด้วย กระสอบทราย เครื่องสูบน  ามีทั งหมด 5 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดพะเยา 

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานพะเยา
นายนภดล ใจธรรม 

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานพะเยา
08-1992-5345

นายอนันต์ แสงสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1881-9199
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดแพร่

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 23 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่ยม 23 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 23 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานแพร่ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแนวคลองตามงาน
บ้ารุงรักษา

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดแพร่

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- บริหารจัดการน ้าอ่างเก็บน ้าขนาดกลางตามให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น ้าฝนและปริมาณน ้าท่าที่ไหลผ่าน
ระหว่างสถานีวัดน ้าY1c บริเวณสะพานข้ามแม่น ้ายม บ้านน ้าโค้ง (ซึ่งมีระดับวิกฤติ 
8.2 ม.) และสถานีวัดน ้า Y20 (ซึ่งมีระดับวิกฤติ 7.8 ม.) เมื่อน ้าถึงระดับวิกฤติ 
ด้าเนินการติดตั งป้ายแจ้งเตือนภัยน ้าท่วม
- ฝายแม่ยม เป็นเครื่องมือบริหารจัดการน ้าโดยตัดยอดน ้าส่วนหนึ่งเข้าระบบ
ชลประทาน

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. พื นที่ท้ายอ่างฯ ติดล้าน ้าแม่สายรวมกับห้วยแม่ก๋อน /อ่างเก็บน ้าแม่สาย
2. พื นที่ท้ายอ่างฯ ติดล้าน ้าแม่มาน /อ่างเก็บน ้าแม่มาน

การเตรียมความพร้อม
- ติดตั งเครื่องสูบน ้าขนาด 8 – 12 นิ ว จ้านวน 16 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดแพร่

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานแพร่
นายธวัช ชัยประสพ 

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานแพร่
08-9450-5353

นายสาธิต โกสิน 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-9142-7947
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดอุตรดิตถ์

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 3 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 2 แห่ง และโครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาผาจุก 1 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 3 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- งานก าจัดวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน
อุตรดิตถ์ คลองละมุง ท่ี ปตร.กม. 26+800 และปตร.กม.34+800
จะเริ่มด้าเนินงานระหว่าง เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2561

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         35



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดอุตรดิตถ์

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- พร่องน ้าเข้าแก้มลิงที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว เช่น บึงช่อ บึงมาย ฟากบึงหนองทอง 
พร้อมทั งเฝ้าระวังในการควบคุมไม่ให้ท่วมพื นที่
- เฝ้าระวัง จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา และเครือข่ายศูนย์แจ้งเตือน
ภัยพิบัติหากมีปริมาณฝนตกสะสมเกิน 80 มม/ วัน ต้องแจ้ง ทางจังหวัดออก
ประกาศเฝ้าระวัง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. พื นที่ท้ายอ่างเก็บน ้าคลองตรอน 
2. พื นที่ท้ายอ่างเก็บน ้าห้วยแม่เฉย
3. ปตร.คลองโพธิ์
4. ชุมชนเกาะตาเพชร
5. คลอง 1R-1L RMC กม.9+600-10+600

การเตรียมความพร้อม
- ติดตั งเคร่ืองสูบน า้ ขนาด 6 – 12 นิ ว ในพื นที่เสี่ยงภัย จ้านวน 16 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

36



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุตรดิตถ์

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
นายสมหวัง ปานสุขสาร 

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์
08-1886-6444

นายวสันต์ วชิรธรรมโรจน์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-7789-3615

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาผาจุก
นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ 

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาผาจุก
08-9708-8785

(ต าแหน่งว่าง)
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-5542-8017
(เบอร์ส้านักงาน)
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสุโขทัย

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 28 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษายมน่าน 2 แห่ง และโครงการชลประทาน
สุโขทัย 26 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 28 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- แม่น  ายม, คลองหนองปลาหมอ, คลองระบาย DL.1, คลองระบายน  า
คลองแต้ว, คลองระบายน  าคลองปู , คลองระบายน  าคลองอุด และ
คลองระบาย DL.2 อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานสุโขทัย 
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชตั งแต่ เดือนมกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และ
มีแผนด้าเนินการอีกครั ง เดือนกรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2561
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง 
จ านวน 10 จุด โดยอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานสุโขทัย 
1 เครื่อง และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษายมน่าน 9 เครื่อง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสุโขทัย
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. การหน่วงหรือชะลอน ้าเหนือ ปตร.หาดสะพานจันทร์  โดยพร่องน ้า ที่ระดับ +59.00 ม.รทก. 
เพ่ือรองรับน ้า 
2. ควบคุมด้านหน้า ปตร. ที่ระดับ +63.00 ม.รทก. รองรับน ้าได้ประมาณ 10 ล้าน ม.3

3. ผันน ้าเข้าคลองผันน ้าสวรรคโลก-พิชัย ผ่าน ปตร.หกบาท ในอัตรา 250 ลบ.ม./วิ
4. ควบคุมปริมาณน ้าไหลผ่าน ปตร.หาดสะพานจันทร์ ในอัตรา 600 ลบ.ม./วิ
5. ผันน ้าเข้าคลองฝั่งขวา ในอัตรา 70 ลบ.ม./วิ
6. ผันน ้าเข้าคลองฝั่งซ้าย ในอัตรา 105 ลบ.ม./วิ
7. ควบคุมปริมาณน ้าผ่านสถานี Y4 อ.เมือง จ.สุโขทัย อยู่ในช่วง 450-500 ลบ.ม./วิ
8. ระบายน ้าออกจากแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง เพ่ือรองรับน ้าใหม่
9. ผันน ้าเข้าเก็บกักในแก้มลิงต่าง ๆ ที่ยังมีช่องว่าง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. เฝ้าระวังพื นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยบริเวณหลังศาลากลาง เนื่องจากกรมโยธาธิการ และผังเมือง
ก่อสร้างแนวก้าแพงป้องกันน ้าท่วม อยู่ระหว่างด้าเนินการ  
2. เฝ้าระวังพื นที่การเกษตรเสี่ยงน ้าท่วมในบริเวณล้าน ้ายมสายเก่า
3. เฝ้าระวังพื นที่โรงพยาบาลสุโขทัย

การเตรียมความพร้อม
น ้าไหลบ่าล้นแม่น ้ายมฝั่งซ้ายเข้าพื นที่ลุ่มต่้า บริเวณบ้านปากแคว

- ติดตั งเครื่องสูบน ้าเพ่ือระบายน ้าในเขตชุมชน เขตเศรษฐกิจ และพื นที่การเกษตร 
จ้านวน 16 เครื่อง

- เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสุโขทัย

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสุโขทัย
นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ 

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสุโขทัย
08-1605-3812

นายสุทธิชัย ไพรสันต์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1887-6657

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษายมน่าน
นายช านาญ ชูเที่ยง 

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษายมน่าน
08-1532-6632

นายเทพนิมิต สิงหพันธ์ 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-5726-0665
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดตาก

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 5 แห่ง อยู่ ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานตาก 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 5 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานตาก ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแนวคลองตาม
งานบ้ารุงรักษา
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง 
จ านวน 5 จุด โดยอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานตาก

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดตาก
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหต)ุ
1. ติดตามการระบายน  าจากเขื่อนกิ่วลม และปริมาณน  าแม่น  าวังตอนบน โดยมีเกณฑ์
เฝ้าระวังท่ี 300 ลบ.ม./วิ
2. ผันน  าเข้าไปเก็บกัก และชะลอในแก้มลิง หนองช า ปัจจุบัน ด าเนินการแล้วเสร็จ
บางส่วนรับน  าได้ 3 ล้าน ลบ.ม. ก าหนดแล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 2561 เก็บกักได้ 10 
ล้าน ลบ.ม.
3. เสริมท านบชั่วคราวด้วยกระสอบทรายตามแนวคลองระบบระบายน  าในเขต
เทศบาล 
4. เตรียมพร้อมติดตั งเครื่องสูบน  า ระบายน  าลงสู่แม่น  าเมย
5. ผันน  าจากด้านท้ายอ่างเก็บน  าห้วยแม่สอดเลี่ยงเมืองลงสู่ห้วยแม่ตาวและลงสู่
แม่น  าเมย

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. เฝ้าระวังพื นที่ริมแม่น  าวัง
2. เฝ้าระวังพื นที่ชุมชนเทศบาลนครแม่สอด

การเตรียมความพร้อม
- เสริมท านบชั่วคราวด้วยกระสอบทราย
- ติดตั งเครื่องสูบน  าขนาด 8 – 12 นิ ว จ านวน 16 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดตาก 

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานตาก
นายดุสิต แสงสุคนธ์ 

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานตาก
08-1888-8950

นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1724-7048
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดก าแพงเพชร

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 5 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานก้าแพงเพชร 4 แห่ง และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
ท่อทองแดง 1 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 4 แห่ง และอยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุง 1 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานก าแพงเพชร ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชบริเวณ
คลองสายใหญ่วังบัว, คลองส่งน ้าสาย 1L MC (คลองหนองคล้า รังนก) และ
คลองส่งน ้า MC วังบัว 2561 ท่ี ทรบ.กลางปากคลอง กม.7, ทรบ.ปากคลอง 
1L-MC กม.0+000 และคลองส่งน ้า MC วังบัว กม. 0+000 ถึง 0+700 
ตั งแต่กลางเดือนมกราคม 
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่อทองแดง ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช 
บริเวณคลอง 2L-MC ท่ี ทรบ.คุยประดู่ ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง 
จ านวน 8 จุด โดยอยู่ ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน
ก้าแพงเพชร 7 เครื่อง และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่อทองแดง 
1 เคร่ือง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดก าแพงเพชร
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. โครงการรับน ้านอง 4 โครงการสามารถลดปริมาณน ้าในแม่น ้าปิงโดยผันน ้าเข้าสู่ระบบชลประทาน ดังนี 

1.1 ทรบ.ท่อทองแดง รับน ้าสูงสุด 70 ลบ.ม./วินาที (ปัจจุบันเป็นโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่อทองแดง)
1.2 ทรบ.วังบัว รับน ้าสูงสุด  50 ลบ.ม./วินาที 
1.3. ทรบ.วังยาง รับน ้าสูงสุด 25 ลบ.ม./วินาที 
1.4. ทรบ.หนองขวัญ รับน ้าสูงสุด 12 ลบ.ม./วินาที

2. ลุ่มน ้าคลองสวนหมาก (ตลาดนครชุม)
2.1 ใช้ ปตร.ฝายท่ากระดานในการชะลอน ้าไว้พื นท่ีด้านบนและผันน ้าเข้าคลองส่งน ้าซ้าย-ขวา 

- ฝั่งซ้าย ระบายสูงสุด  1.1 ลบ.ม./วินาที 
- ฝั่งขวา ระบายสูงสุด   10 ลบ.ม./วินาที 

2.2 ท้าผนังกั นน ้าชั่วคราวโดยใช้กระสอบทรายเรียงตามแนวตลิ่งคลองสวนหมากบริเวณตลาดนครชุม
2.3 ตั งเครื่องสูบน ้าเพ่ือระบายน ้าออกจากพื นท่ีชุมชน

3. ลุ่มน ้าคลองขลุง 
3.1 โครงการหินชะโงก ผันน ้าเข้าคลองฝั่งขวา  สูงสุด  4.782 ลบ.ม./วินาที 
3.2 โครงการฝายยาง ผันน ้าเข้าคลองฝั่งขวา   สูงสุด  5 ลบ.ม./วินาที 
3.3 โครงการวังไทร ผันน ้าเข้าคลองฝั่งขวา ปตร.   สูงสุด  5.9 ลบ.ม./วินาที 
3.4 ตั งเครื่องสูบน ้าเพ่ือระบายน ้าออกจากพื นท่ีชุมชนและพื นท่ีการเกษตร

4. พื นท่ี ต.แสนตอ และ ต.เกาะตาลบางส่วน อ.ขาณุวรลักษบุรี
- ตั งเครื่องสูบน ้าเพ่ือระบายน ้าออกจากพื นท่ีการเกษตร

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.เฝ้าระวังพื นที่คลองสวนหมากบริเวณตลาดนครชุม ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก้าแพงเพชร
2.เฝ้าระวังพื นที่ ต.วังไทร ต.หัวถนน และ ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
3.เฝ้าระวังพื นที่ ต.แสนตอ และ ต.เกาะตาลบางส่วน อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร

การเตรียมความพร้อม
- ติดตั งเครื่องสูบน ้าเพื่อระบายน ้าในเขตชุมชน จ้านวน 10 เครื่อง
- ประสานงานหน่วยงานระดับอ้าเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้น้าชุมชน
- แจ้งเตือนราษฎรในพื นท่ีท่ีได้รับผลกระทบเตรียมความพร้อม และติดตามสถานการณ์น ้าอย่างใกล้ชิด
- จัดตั งคณะท้างานศูนย์ประมวลวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น ้า เพื่อติดตามสถานการณ์น ้า

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดก าแพงเพชร

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานก าแพงเพชร
นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ 

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานก าแพงเพชร
08-1888-5121

นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน 

09-5494-6635

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่อทองแดง
นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่อทองแดง
08-1953-7973

นายยุทธพงษ์ ประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน 

08-1680-3741
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดพิษณุโลก

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 43 แห่ง  อยู่ ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานพิษณุโลก 5 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานเรศวร
3 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพลายชุมพล 22 แห่ง โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาแควน้อยบา้รุงแดน 7 แห่ง และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษายมน่าน 
6 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 43 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- งานก าจัดวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นเรศวร ได้แก ่บริเวณคลองโปร่งนก บริเวณทรบ.ทุ่งสาน มีการขุดลอกเป็นช่วง ตั่งแต่
ปี 59 ตลอดจนถึงปัจจุบัน 
- งานก าจัดวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
พลายชุมพล ได้แก่ บริเวณแม่น ้าน่าน/คลองส่งน ้าสายใหญ่ PR.(C1) บริเวณปตร.
ปากคลอง, คลองเมม-คลองบางแก้ว/คลองระบาย บริ เวณปตร.DR.15.8
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วตั งแต่เดือนเมษายน 2561
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง 
จ านวน 45 จุด อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานพิษณุโลก 
10 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานเรศวร 1 แห่ง โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาพลายชุมพล 5 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแควน้อยบ้ารุงแดน
4 แห่ง และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษายมน่าน 25 แห่ง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดพิษณุโลก

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. พื นทีบ่ริเวณแม่น ้าวังทอง, คลองชมพ,ู ท้ายเขื่อนนเรศวร, ทรบ.ทุ่งสาน และทรบ.ท่าทอง
2. บริเวณปตร.คลอง DR.15.8 แห่งท่ี 1 (รับน ้าจากคลองเมม-คลองบางแก้ว) และปตร.คลอง 
DR.15.8 แห่งที่ 2 (ระบายยน ้าลงแม่น ้าน่าน)
3. พื นที่ลุ่มต่้าบางระก้า, แม่ระหัน, หนองมน, คลองอ้ายแล้, หนองแขม, ศรีภิรมย์, หนองจอก และ
คลองย่างแรต

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ให้เจ้าหน้าที่ประจ้าอยู่ในพื นท่ี หากมีกรณีฝนตกจะได้เข้าไปด้าเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว 
รวมทั งก้าชับเจ้าหน้าที่คอยติดตาม ตรวจสอบระบบชลประทาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์น ้า
ได้เต็มศักยภาพตามสถานการณ์น ้าท่ีเป็นจริงในแต่ละช่วงเวลารวมทั งบริหารจัดการน ้าในอ่างเก็บ
น ้าให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด
- ในกรณีท่ีเกิดสภาวะวิกฤติ ให้ชี แจงสถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือแจ้งเตือนประชาชน 
ให้เตรียมรับสถานการณ์น ้า และส้าเนาเรื่องมายังกรมชลประทาน เพื่อแจ้งกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รวบรวมออกเป็นค้าสั่งกระทรวงมหาดไทยในการแจ้งเตือนผู้ว่าราชการ
จังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย

การเตรียมความพร้อม
- ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานทั งหมด
- เร่งระบายน ้าในคลองระบายน ้าสายต่างๆ ที่เกิดจากฝนตกในพื นท่ีลงสู่แม่น ้าสายหลัก
- ส้าหรับพื นท่ีที่เคยเกิดน ้าท่วมเป็นประจ้า และต้องติดตั งเครื่องสูบน ้าเป็นประจ้าทุกปี 
ขอให้น้าเครื่องสูบน ้าไปติดตั งไว้ก่อนอย่างน้อยจ้านวน 1 เครื่อง
- เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน ้า ขนาด 8-12 นิ ว จ้านวน 113 เครื่อง 
และขนาด 12 นิ ว 4 เครื่อง ในบริเวณพื นที่เสี่ยงที่จะเกิดน ้าท่วมเป็นประจ้า ให้สามารถน้าไป
ช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาน ้าท่วม
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดพิษณุโลก

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานพิษณุโลก นายวีระพงษ์ แต่งเนตร 
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก

08-1886-6511

นายประเชิญ พบสระบัว 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1888-9642

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานเรศวร นายสุรินทร์  ทรัพย์สกุล
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาเขื่อนนเรศวร

08-1605-4225

(ต าแหน่งว่าง)
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-5536-9305

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล นายมงคล สุภากาย 
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล

08-1783-7402

นายบุญชัย สุขสวัสดิ์อ านวย 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1284-4166

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแควน้อย
บ ารุงแดน

นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแควน้อยบ ารุงแดน

08-1394-4555

นางเกรียงศักดิ์ สีพวงทอง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

09-3170-7170

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษายมน่าน นายช านาญ ชูเที่ยง 
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษายมน่าน

08-1532-6632

นายเทพนิมิต สิงหพันธ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

06-3459-515349



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดพิจิตร

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 28 แห่ง อยู่ ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานพิจิตร 19 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาดงเศรษฐี
7 แห่ง  และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่าบัว 2 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 28 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- งานก าจัดวัชพืชที่อยูใ่นความรับผิดชอบของโครงการชลประทานพิจิตร 
ได้แก่ ในเขตอ้าเภอดงเจริญ และบางมูลมาก ด้าเนินการแล้วเสร็จใน
วันท่ี 6 ธันวาคม 2560 และอ้าเภอเมือง สามง่าม บึงนาราง ด้าเนินการแล้วเสร็จ
ในวันท่ี 3 มกราคม 2561
- งานก าจัดวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาดงเศรษฐี ได้แก่ ในเขตอ้าเภอเมือง และบางมูลมาก ด้าเนินการ
แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2561
- งานก าจัดวัชพืชที่อยู่ ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาท่าบัว ได้แก่ แม่น ้าน่าน บริเวณคลองระบายน ้า DR.7 และDR.8 
ด้าเนินการแล้วเสร็จในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2561
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง 
จ านวน 32 จุด อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานพิจิตร 
21 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาดงเศรษฐี 9 แห่ง และโครงการส่งน ้า
และบ้ารุงรักษาท่าบัว 2 แห่งการตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         

จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดพิจิตร
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- คาดการณ์จากความสัมพันธ์ของปริมาณน ้าในล้าน ้าที่ก่อให้เกิดปัญหาน ้าท่วม สถานีวัด น ้าN.7A
อ.เมืองระดับน ้า  36.00 (ม.รทก) ปริมาณน ้าผ่าน  1,084  ลบม./วินาที  เป็นระดับน ้าวิกฤตซึ่งท้าให้น ้าใน
พื นที่เพาะปลูกระบายน ้าลงแม่น ้าช้าได้ประกอบกับน ้าในแม่น ้าน่านเริ่มไหลเข้าทีท่รบ.คลองสินเธาว์ อ.บางมูลนาก
- การด้าเนินการแจ้งเตือนภัยที่สถานีวัดน ้า N.7A ที่ระดับ  35.50 ม.(รทก.) ปริมาณน ้าผ่าน 960  ลบ.ม./วินาที 
และแจ้งเตือนภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สถานีวิทยุ พร้อม
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และประชาชนทราบ
- การด้าเนินการแจ้งเตือนภัยที่สถานีวัดระดับน ้า Y17ที่ระดับ  35.50 ม.(รทก.) ปริมาณน ้าผ่าน 
200  ลบม./วินาที และแจ้งเตือนภัยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
สถานีวิทยุ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และประชาชนทราบ

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. ปตร.คลอง DR.3, ปตร.คลองยายแดง, ปตร.คลอง DR.5, ปตร.คลองห้วยคต, ปตร.คลองยายศรี , 
ปตร.DR.2-98L และปตร.คลองตะเคียนเฒ่า
2. พื นที่ลุ่มต่้าคลองระบายน ้า DR.7 – DR.9

การเตรียมความพร้อม
- ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานทั งหมด
- เร่งระบายน ้าในคลองระบายน ้าสายต่างๆ ที่เกิดจากฝนตกในพื นที่ลงสู่แม่น ้ายม แม่น ้าน่าน ณ ต้าแหน่ง
อาคารปากคลองระบายน ้า
- ปิดบานระบายน ้าที่อาคารปากคลองระบายน ้า  เมื่อระดับน ้าในแม่น ้าสูงกว่าระดับน ้าในคลองระบายน ้า 
ป้องกันไม่ให้น ้าไหลย้อนเข้าในคลองระบายน ้า
- ประสานงานกับ อบต. ในพื นที่ เพื่อขอความร่วมมือในการป้องกันน ้าที่อาคารปากคลองระบายน ้า และท่อ
ระบายน ้าที่ไม่มีบานตามแนวคันกั นน ้า (DK.2)  เพื่อสนับสนุนกระสอบทราย  สนับสนุนการสูบน ้าจากคลอง
ระบายน ้าลงสู่แม่น ้า  เพื่อไม่ให้กระทบพื นที่เพาะปลูก
- ติดตั งเครื่องสูบน ้า ขนาด 6 – 12 นิ ว ในพื นที่เสี่ยงภัย จ้านวน 22 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดพิจิตร

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานพิจิตร
นายทินกร รัตนพัวพันธ์ 

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานพิจิตร
08-4874-6133

นายณัฐพงศ์ ครุฑทา 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1534-2235

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาดงเศรษฐี
นายฤทธคิุณ เหมือนรักษา 

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาดงเศรษฐี
08-1886-0273

นายกฤษณ์ จันทร์แก้ว 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-9961-6726

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าบัว
นายปัญญา กัลป์ปสุข

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าบัว
08-1888-8532

นายนิพนธ์ ดวงดารา 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-6214-1502
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดเพชรบูรณ์

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 13 แห่ง อยู่ ในความ
รับผิดชอบโครงการชลประทานเพชรบูรณ์  13 แห่ ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 13 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช
แนวคลองตามงานบ้ารุงรักษา
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  า
ท่วมประจ าทุกปี จ านวน 2 จุด 
1. บริเวณอ้าเภอหล่มสัก ต้าบลสักหลง บ้านวังแฮ่
2. บริเวณอ้าเภอหล่มสัก ต้าบลสักหลง ฝายห้วยซัน

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดเพชรบูรณ์

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- สถานการณ์น  าท่าของแม่น  าป่าสัก ใช้สถานี S.33 (ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า) เป็นสถานีวัดน  า
คอยแจ้งเตือนปริมาณน  าที่จะไหลเข้าเขตชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
- โดยหากปริมาณน  าที่สถานี S.33 มีมากกว่า 200 ลบ.ม/วิ จะท าการแจ้งเตือนเทศบาลเมืองหล่มสัก
- ติดตาม Inflow จากห้วยสะดวงใหญ่ หากพบว่ามีจะท าให้ระดับน  าสูงขึ น จ าเป็นต้องให้น  าไหล
ออกทางด้านซ้ายของแม่น  าป่าสักเพื่ออ้อมชุมชนเมือง ซึ่งเทศบาลเมืองหล่มสัก ได้ก่อสร้าง
ก าแพงคอนกรีตป้องกันไว้แล้วสูงประมาณ 1.50 เมตร 
- เฝ้าระวังปริมาณน  าจากล าห้วยทั ง 2 แต่ถ้าหากมีปริมาณน  ามาสมทบระหว่างทาง จะต้องให้
น  าล้นตลิ่ง สามารถผันน  าออกทางฝั่งซ้ายของแม่น  าป่าสักเพื่ออ้อมชุมชนเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์เช่นกัน

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณชุมชนเทศบาลเมืองหล่มสัก
2. บริเวณชุมชนริมน  าตั งแต่ อ าเภอหนองไผ่ถึงอ าเภอศรีเทพ 

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
- ใช้อ่างเก็บน  าขนาดกลาง 10 แห่ง  เป็นเครื่องมือในการชะลอและเก็บน  าในล าน  าสาขาต่างๆ 
โดยควบคุมให้อยู่ระหว่างเส้น Uper และ Lower ของเส้น Rule Curve และหากปริมาณน  า
ถึงระดับ 80% ของความจุอ่างเก็บน  า จะท าการแจ้งเตือนประชาชนท้ายอ่างเก็บน  านั น 
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น  าหลาก สามารถบรรเทาความรุนแรงของความเสียหายได้
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดเพชรบูรณ์

พื นที่/โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
นายเชษฐา ดิษยมาลย์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์
0-5691-1155
09-8929-9922

นายไกรสิงห์  จัทรสุกรี
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1881-1835
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดนครสวรรค์ 

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 15 แห่ง อยู่ ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานนครสวรรค์ 11 แห่ง และโครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาท่าบัว 4 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 15 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานนครสวรรค์ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชบริเวณคลองส่งน ้า
บริเวณคลองกระถิน, ปตร.คลองปลากด, ปตร.จระเข้เผือก, ปตร.คลองขนมจีน
และปตร.คลองวังสวัสดี ด้าเนินการแล้วเสร็จในวันท่ี 15 มีนาคม 2561
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าบัว ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชท่ีแม่น ้าน่าน 
บริเวณ ปตร.คลองระบายน ้า DR.9 - DR.11 และปตร.คลองระบายน ้าวังแตงโม
ด้าเนินการแล้วเสร็จในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2561
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าบัว ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช ท่ี
แม่น ้าน่าน บริเวณคลองระบายน ้า DR.7และDR.8.ด้าเนินการแล้วเสร็จ
ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2561
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง 
จ านวน 7 จุด อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานนครสวรรค์ 
3 แห่ง และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่าบัว 4 แห่ง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดนครสวรรค์ 

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ให้เจ้าหน้าที่ประจ้าอยู่ในพื นที่ หากมีกรณีฝนตกจะได้เข้าไปด้าเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว 
รวมทั งก้าชับเจ้าหน้าที่คอยติดตาม ตรวจสอบระบบชลประทาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์น ้า
ได้เต็มศักยภาพตามสถานการณ์น ้าที่เป็นจริงในแต่ละช่วงเวลารวมทั งบริหารจัดการน ้าในอ่างเก็บ
น ้าให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด
- ในกรณีที่เกิดสภาวะวิกฤติ ให้ชี แจงสถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนประชาชน ให้
เตรียมรับสถานการณ์น ้า และส้าเนาเรื่องมายังกรมชลประทาน เพื่อแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย รวบรวมออกเป็นค้าสั่งกระทรวงมหาดไทยในการแจ้งเตือนผู้ว่าราชการจังหวัดอีกทาง
หนึ่งด้วย

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณพื นที่ท้ายอ่างเก็บน ้า ได้แก่ อ่างเก็บน ้าคลองโพธิ์, อ่างเก็บน ้าห้วยใหญ่ และอ่างเก็บน ้า
ห้วยน ้าลาด
2. บริเวณปตร.คลองขนมจีน และปตร.คลองวังสวัสดี
3. บริเวณพื นท่ีลุ่มต่้า คลองระบายน ้า DR.9 – DR.13 และคลองระบายน ้าวังแตงโม

การเตรียมความพร้อม
- ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานทั งหมด
- เร่งระบายน ้าในคลองระบายน ้าสายต่างๆ ที่เกิดจากฝนตกในพื นท่ีลงสู่แม่น ้าสายหลัก
- ส้าหรับพื นท่ีที่เคยเกิดน ้าท่วมเป็นประจ้า และต้องติดตั งเครื่องสูบน ้าเป็นประจ้าทุกปี 
ขอให้น้าเครื่องสูบน ้าไปติดตั งไว้ก่อนอย่างน้อยจ้านวน 1 เครื่อง
- เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน ้า ขนาด 8-12 นิ ว จ้านวน 18 เครื่อง ใน
บริเวณพื นที่เสี่ยงที่จะเกิดน ้าท่วมเป็นประจ้า ให้สามารถน้าไปช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาน ้า
ท่วม

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนครสวรรค์ 

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานนครสวรรค์
นายวิศาล วสุนธาราพร 

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์
08-1962-1560

นายวีระ ด่านสกุลเจริญ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-3621-7663

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าบัว
นายปัญญา กัลป์ปสุข

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าบัว
08-1888-8532

นายนิพนธ์ ดวงดารา 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-6214-1502
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดอุทัยธานี

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 11 แห่ง อยู่ ในความ
รับผิดชอบ โครงการชลประทานอุทัยธานี 5 แห่ง และ
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาทับเสลา 6 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 11 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานอุทัยธานี ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช
แนวคลองตามงานบ้ารุงรักษา
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาทับเสลา ด้าเนินการก้าจัด
วัชพืช บริเวณห้วยทับเสลา ตั งแต่ในวันที่ 5 เมษายน ถึง
7 พฤษภาคม 2561 และบริเวณคลองระบายน ้าห้วยทัพทัน 
ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ปัจจุบันไม่มีวัชพืชกีดขวางทางน ้า
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  า
ท่วมประจ าทุกปี จ านวน 5 จุด บริเวณอ้าเภอเมือง ต้าบล 
ท่าซุง, โนนเหล็ก, ทุ่งใหญ่, หนองไผ่แบน และเกาะเทโพ

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นท่ีน  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดอุทัยธานี

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ผันน  าเข้าแก้มลิงเหนือเขื่อนวังร่มเกล้า ทั ง 7 แห่ง สามารถรับน  าได้ 
22 ล้าน ลบ.ม.
- ระบายน  าลงสู่ท้ายเขื่อนวังร่มเกล้าเพื่อเป็นการพร่องน  า และรองรับ
ปริมาณน  าทางด้านบน
- ควบคุมการระบายน  าไม่ให้ผลกระทบต่อพื นที่เหนือและท้ายเขื่อนวังร่มเกล้า

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
- เฝ้าระวังพื นที่ อ.สว่างอารมณ์ ได้แก่ ต.ไผ่เขียว ต.บ่อยาง ต.พลวงสองนาง 
และต.สว่างอารมณ์
- เฝ้าระวังพื นที่ อ.ทัพทัน ได้แก่ ต.หนองหลวง และต.โคกหม้อ
- เฝ้าระวังน  าไหลล้นพื นที่ที่มีตลิ่งราบลุ่มต่ า

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
- จัดเตรียมเครื่องสูบน  าในกรณีที่มีการร้องขอ
- เตรี ยมความพร้อมอุปกรณ์ เครื่ องจักรกล และเจ้ าหน้ าที่ เข้ า ให้
ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่งโมง
- เตรียมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าดูสถานการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุทัยธานี 

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานอุทัยธานี
นายฐกร กาญน์จิรเดช

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี
0-5698-2608
08-9830-7662

นายกฤษฏชนม์ สายสวรรค์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-5698-2631
0-5698-2632
08-6107-9609
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