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ค้าน้าค้าน้า  
 

ปรอเทศไทยต้องปรอสบกับภัยอันเกิดจากน ้า (ฤดูฝน) โดยเฉพาอสภาพน ้าท่วมในพื นที่ะุ่มน ้า
ต่างๆ มาโดยตะอด โดยมีรอดับความรุนลรงมากน้อยต่างกันไปในลต่ะอปี ขึ นอยู่กับปริมาณฝน ละอสภาพของ
ลต่ะอพื นที่ เพ่ือะดความสูญเสียจากภัยอันเกิดจากน ้า (ฤดูฝน) ที่เกิดขึ นกับเกษตรกรหรือปรอชาชนให้มากท่ีสุด
จึงจ้าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือในช่วงฤดูฝน  

กรมชะปรอทานได้ตรอหนักถึงความส้าคัญนี  เพ่ือช่วยเหะือ ละอะดความสูญเสียจากภัยอัน
เกิดจากน ้า จึงได้จัดท้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561 ฉบับนี  โดยน้าการบริหารจัดการ (ลผน
เผชิญเหตุ) พื นที่เสี่ยงน ้าท่วมเป็นปรอจ้า ทั ง 77 จังหวัด มาเป็นเครื่องมือส้าคัญในการเตรียมความพร้อม 
เครื่องจักร-เครื่องมือ รวมทั งการด้าเนินการก้าจัดวัชพืชในลม่น ้า คะองต่างๆ การตรวจสอบความมั่นคงของ
อาคารชะปรอทานให้สามารถใช้งานได้ตะอดเวะา ช่วยในการรอบายน ้าออกจากพื นที่น ้าท่วมหรือะงสู่ทอเะ
โดยเร็ว นอกจากนี ยังได้ก้าหนดผู้รับผิดชอบเฝ้าจุดเสี่ยงอุทกภัย เพ่ือเตรียมความพร้อมะ่วงหน้าไว้รองรับ
สถานการณ์ การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561 ฉบับนี  เปรียบเสมือนเป็นคู่มือปฏิบัติการป้องกัน
ละอบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า พ.ศ. 2561 ของเจ้าหน้าที่ทุกรอดับ ในส้านักงานชะปรอทาน โครงการ
ชะปรอทาน ส่วนกะาง ตะอดจนถึงผู้บริหารกรมชะปรอทาน  

กรมชะปรอทานขอขอบคุณทุกหน่วยงานของส้านักงานชะปรอทาน โครงการชะปรอทาน 
ส้านักเครื่องจักรกะ ส้านักบริหารจัดการน ้าละออุทกวิทยา หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ตะอดจนส่วนราชการ
ภายนอกที่ให้ความอนุเคราอห์ข้อมูะที่เป็นปรอโยชน์ จึงท้าให้การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561
ฉบับนี  ส้าเร็จด้วยดี หากมีข้อเสนอลนออ่ืนที่เป็นปรอโยชน์ต่อการจัดท้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย 
พ.ศ. 2561 ขอให้เสนอลนอมาได้ที่ส้านักบริหารจัดการน ้าละออุทกวิทยา จักขอบคุณยิ่ง 
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561 

1. บทน า 
 1.1 แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน  า (ฤดูฝน) พ.ศ. 2561 
 1.1.1 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติการของกรมชลประทานในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาภัย 
อันเกิดจากน ้า (ฤดูฝน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบแผนการด้าเนิน การตามภารกิจ และขอบเขต 
ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ไม่ก่อให้เกิดความซ ้าซ้อนของการปฏิบัติงาน 
 3) เพ่ือประโยชน์ในการประสานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆ 
สามารถประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทราบล่วงหน้าและให้การช่วยเหลือได้รวดเร็วตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 1.1.2 ขอบเขตพื นที่รับผิดชอบ 
 พื นที่รับผิดชอบของกรมชลประทานจะครอบคลุมพื นที่ในเขตชลประทานทั่วประเทศที่อยู่ใน
ความดูแลของส้านักงานชลประทานและโครงการชลประทานต่างๆ นอกจากนี ยังติดตามเฝ้าระวังสภาพน ้าใน
ล้าน ้าสายหลัก และพื นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ในจุดที่ก้าหนดไว้ เพ่ือแจ้งข้อมูลให้ทางจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ราษฎร
ในพื นที่ที่ได้รับผลกระทบทราบและเตรียมการป้องกันหรืออพยพสิ่งของให้อยู่ในที่ปลอดภัย โดยมีศูนย์ประมวล
วิเคราะห์สถานการณ์น ้าในระดับจังหวัด ระดับส้านักงานชลประทาน และในส่วนกลาง เพ่ือประสานงาน  
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 นฐานของแต่ละหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
 4) เกิดประโยชน์กับประชาชนที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ น 
 1.1.4 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พ.ศ. 2561 
 1.1.4.1 สาเหตุของน  าท่วม 

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

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

ระบายน ้าของพื นที ่
 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 เพ่ือให้
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 เพ่ือ
ก้าหนดการเก็บกักน ้าและการระบายน ้าให้เป็นไปตามเกณฑ์การเก็บกักน ้าในอ่างฯ (Rule Curve) ที่ก้าหนดไว้
ในแต่ละช่วงเวลา ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบจากสภาพน ้าหลากล้นอ่างฯ อย่างรุนแรงและเกิดภาวะน ้าท่วมด้าน
ท้ายน ้า ตลอดจนเร่งเก็บกักน ้าให้ได้มากท่ีสุดช่วงปลายฤดูฝนเพื่อเป็นน ้าต้นทุนส้าหรับใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

 การใช้ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น  าและเตือนภัย เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามสถานการณ์น ้าในแบบเวลาจริง ตลอดจนพยากรณ์สถานการณ์น ้าในลุ่มน ้าที่อาจจะเกิดขึ นได้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการเตือนภัยล่วงหน้า 

 การเฝ้าระวังพื นที่เสี่ยงภัยน  าท่วม  และการบริหารน ้าหลากที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้จะก้าหนดวิธีการในการติดตาม เฝ้าระวังและคาดการณ์สภาพน ้าที่จะเกิดขึ น แจ้งเตือนให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ เตรียมการป้องกันและให้การช่วยเหลือ หรือส่งน ้าบางส่วนเข้าไปในระบบชลประทาน โดยไม่ให้
เกิดปัญหากับการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร เพ่ือลดระดับน ้าสูงสุดในล้าน ้า 

 ศูนย์ปฏิบัติการน  าอัจฉริยะ กรมชลประทาน ท้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น ้าอย่าง
ใกล้ชิดและจัดท้ารายงานรวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามผังการติดต่อ
และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ (รูปที่ 1) ขณะนี ได้เปิดให้บริการสายด่วนแก่ประชาชนทั่วไปเพ่ือสอบถามข้อมูล
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 มีหน้าที่ประสานงานแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือติดตาม
สภาพภูมิอากาศ น ้าฝน น ้าท่า และวิเคราะห์แนวโน้มสภาพน ้า เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน ้า โดยมี 
การประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น ้าและวางแผนบริหารจัดการน ้าทุกสัปดาห์ 

 การบริหารข้อมูล น ้าฝน น ้าในอ่างฯ น ้าท่าและน ้าท่วม เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลพื 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) เพ่ือเรียกใช้ข้อมูลที่ได้สังเคราะห์ที่
จัดเก็บในฐานข้อมูล ให้สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
และเป็นประโยชน์ต่อการบริการข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานอื่นและประชาชนทั่วไป อีกทั งทางกรมชลประทาน
ยังมีเว็บบอร์ดรายงานสถานการณ์น ้า ในช่องทางอ่ืนๆทาง Social Network อีกหลายช่องทางเพ่ือติดตาม
สถานการณ์น ้า 

 การประสานงานกับคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ (กนช.) ท้าหน้าที่ในการ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมติดตาม ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพน ้าในลุ่ มน ้า
และเขื่อนหรือที่กักเก็บน ้า เพ่ือน้าข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินผลให้การด้าเนินงานการบริหารจัดการ
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  แสดงหน้าแรกเม่ือเข้าสู่แอพพลิเคชั่น WMSC และเว็บบอร์ดติดตามรายงานสถานการณ์น ้า  
       ในช่องทางอ่ืนๆ   

 2) แผนงานที่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
 แผนงานขุดลอกและก้าจัดวัชพืชในคลองชลประทาน และในอ่างเก็บน ้าต่างๆ  

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

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

ประตูระบายน ้า  ประตูน ้าและสถานีสูบน ้า  เป็นต้น 
 1.1.4.3 แผนงานระหว่างน  ามา หรือขณะเกิดภัย (ช่วงฤดูฝน) 
 เป็นแผนงานที่ก้าหนดขึ นเพ่ิมเติมจากแผนงานก่อนน ้ามา ทั งมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้าง
และไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ตามความเหมาะสมในแต่ละพื นที่ โดยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างประกอบด้วยการส่งน ้าเข้า
ระบบชลประทานในพื นที่การเกษตรโดยใช้ประโยชน์จากระบบชลประทานเพ่ือลดปริมาณยอดน ้าสูงสุดการ
ปรับแผนการระบายน ้าจากอ่างเก็บน ้าเพ่ือลดผลกระทบน ้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, การเร่งซ่อมแซมอาคารที่ช้ารุดให้ใช้งานได้ชั่วคราว และงานอื่นๆ  
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 1.1.4.4 แผนงานหลังอุทกภัย หรือช่วยเหลือหลังน ้าท่วม 
 เร่งส้ารวจพื นที่การเกษตรในเขตชลประทานที่ได้รับผลกระทบน ้าท่วม ภายหลังที่

สภาพน ้าลดระดับลง เพ่ือประเมินความเสียหายและก้าหนดแนวทางช่วยเหลือ 
 เร่งส้ารวจความเสียหายของระบบชลประทาน เพ่ือซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติโดยเร็ว 
 ประเมินศักยภาพของปริมาณน ้าต้นทุน เพ่ือช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้ง รวมทั ง

เตรียมการสนับสนุนเครื่องสูบน ้าเคลื่อนที่และรถยนต์บรรทุกน ้า 



ภาคเหนือ
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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

12



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 (ฝ่ังซ้ายแม่น  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 าเภอแม่สรวย
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
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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

30



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 นที่ชุมชนอ 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         36



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 งเครื่องสูบน ้า ขนาด 6 – 12 นิ ว ในพื นที่เสี่ยงภัย จ้านวน 16 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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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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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดอ านาจเจริญ
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- ปตร.จ านวน 6 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ 
โคร งการชลประทานอ านาจ เ จริญ   6  แห่ ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 6 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
โครงการชลประทานอ านาจเจริญ ก าจัดสิ่งกีด

ขวางทางระบายน  า (ผักตบชวา) 2 จุด ดังนี  
- ล าห้วยปลาแดก ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง ด าเนินการ
เสร็จเรียบร้อย วันที่ 15 กพ. 61
-โครงการชลประทานอ านาจเจริญ ก าจัดสิ่งกีด
ขวางทางระบายน  า (ผักตบชวา) ในคลองระบายน  า 
D3 อ่างฯพุทธอุทยาน ต.บุ่ง อ.เมือง ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อย วันที่ 18 มค.61
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบ 1 จุด แบ่งเป็นบริ เวณ ต.บุ่ ง 
อ.เมือง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดอ านาจเจริญ

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.หน้าโรงพยาบาลอ านาจเจริญ มักมีน  าท่วมขัง กรณีมีฝนตกหนักในเขตเทศบาล เป็นจุดรวมของท่อระบายน  าในเขตเทศบาล
2. ถนนเลี่ยงเมืองอ านาจเจริญ น  าท่วมขังเนื่องจากระบายไม่ทัน เนื่องล าห้วยเดิมตื นเขิน สภาพการใช้พื นที่เปลี่ยนไป
3. ล าเซบาย บ.ดอนว่าน ต.หัวตะพาน และ บ.ท่ายางชุม ต.ค าพร อ.หัวตะพาน น  าท่วมเนื่องจากมีปริมาณน  ามากกว่าความจุของล าน  าประกอบกับเป็นที่ลุ่มต่ า การระบายน  าไม่
สะดวก

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
บริหารจัดการน  าเพื่อป้องกันภาวะน  าท่วมขังพื นที่ลุ่มต่ าโดย
1.ตรวจสอบปริมาณน  าต้นทุน
2.ก าหนดพื นที่ส่งน  าเบื องต้น ตามปริมาณน  าที่มี
3.ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC)
4.ด าเนินการส่งน  าตามแผนการบริหารจัดการน  า
5.ติดตามผลการส่งน  าและปรับแผนการใช้น  าให้สอดคล้องกับ
น  าต้นทุน
6. แก้ไขปัญหาบ่อพักน  าในบริเวณสถานีขนส่งฯ ให้การไหลลง
บ่อพักน  าสะดวกขึ น ซึ่งเป็นเหตุให้น  าไหลท่วมถนนชยางกูร
7. จัดตั งศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น  า 
8. ประชาสัมพันธ์ผ่านคลื่นวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดอ านาจเจริญ  FM ความถี่ 103.25 MHz 

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน  าขนาด จ านวน 1 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอ านาจเจริญ

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานอ านาจเจริญ
นายเกียรติศักดิ์  ผัดวัง

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานอ านาจเจริญ
0-4545-1554
08-1708-1230

(ต าแหน่งว่าง)
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4545-1554

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
โดมน้อย

นายสุพัฒน์ ฤทธชูิ
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาโดมน้อย

08-1955-0249
08-1265-1499

นายไกรสิทธิ์ ทองหมุน
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-4387-7753
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดบึงกาฬ

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 2 แห่งปตร.ห้วยบาง
บาด และ ปตร.ห้วยคาด ตรวจสอบแล้วมีความ
พร้อมใช้งาน 

จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 1 
จุด ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดบึงกาฬ

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. สถานีวัดน  าท่า Kh.100 บ้านพันล า อ.เมือง จ.บึงกาฬ ระดับเตือนภัยที่ 
+11.00-13.00 เมตร

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1.ประตูระบายน้าห้วยบางบาด มีพร่องน  าก่อนเข้าฤดูฝน และในช่วง
ฤดูฝนจะระบายน  า โดยรักษาระดับน  าไม่ให้ เกินระดับน  าสูงสุดที่ 
+ 151.75 เมตร ( รทก. )
2.ระดับเตือนภัยที่สถานีวัดน  าท่า Kh.1 อ.เมือง จ.หนองคาย แจ้งเตือน
ที่ +11.00-13.00 ม.

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน  าขนาด 8 -12 นิ ว จ านวน 2 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดบึงกาฬ

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานบึงกาฬ
นายประชา  เกษลี

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ
0-4249-0983
08-1999-1045

นายวศิน  วิบูลย์ศริิรักษ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4249-0983
08-9569-4544
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดบุรีรัมย์

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 27 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานบุรีรัมย์ 26 แห่งโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามูลกลาง 1 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 27 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
แผนการด าเนินการก าจัดวัชพืช 7 แห่ง 
 ด าเนิการแล้วเสร็จ 35 แห่ง ได้แก่ ก าจัดวัชพืชในเขตโครงการชลประทาน

บุรีรัมย์ 28 แห่ง ก าจัดวัชพืชในเขตโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล านางรอง 7 
แห่ง ด าเนิการแล้วเสร็จไม่มีวัชพืชกีดขวาง

จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 1 จุด 
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดบุรีรัมย์

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. ฝายบ้านเขว้า  สถานีวัดน  าแม่น  ามูล (สถานี M.104) อ.คูเมือง
2. ปตร.ล าพังชู  สถานีวัดน  าล าพังชู (สถานี M.108) อ.นาโพธิ์
3. ล าสะแทด (ฝายบุ่งเบา) อ. พุทไธสง
4. ล าแอก  (สถานี M.125) ห้วยตะกั่ว  (สถานี M.12) อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
5. ล าปะเทีย อ.ละหานทราย
6. ล าปลายมาศ ตรงทางหลวงหมายเลข 2119 ถนนปะค า - เสิงสาง ที่ กม. 61+010 อ.ปะค า 
7. ล านางรอง บริเวณถนนโนนดินแดง อ. โนนดินแดง
8. ล าปะเทีย ตรงถนนนางรอง – เฉลิมพระเกียรติฯ อ. เฉลิมพระเกียรติ
9. ล านางรอง ล าปะเทีย ล าปลายมาศ ในพื นที่ อ.นางรอง
10. ล านางรอง ในพื นที่ อ.ช านิ
11. ล าชี ในพื นที่ อ.กระสัง
12. ล าห้วยราช อ.ห้วยราช
13. ห้วยตาเขียว อ.บ้านกรวด
14. ห้วยตะลุง อ. ประโคนชัย
15. ล าชี ในพื นที่ อ.พลับพลาชัย
16. ล าตะโคง(อ่างเก็บน  าล าตะโคง) อ.แคนดง
17. แม่น  ามูล (M.6A) อ.สตึก

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1.ก่อนเกิดภัย  ได้แก่ การเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การตรวจวัดน  าในล าน  า เพ่ือการเตือนภัย
2.ขณะเกิดภัย  ได้แก่ การให้การช่วยเหลือประชาชนและทรัพย์สิน การแก้ไขและ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเพ่ิมมากขึ น เช่น สูบน  า ผลักดันน  า การปิดกั นน  า การผันน  า 
(ผันน  าจากอ่างฯห้วยจระเข้มากผ่านคลองเชื่อมไปยังอ่างฯห้วยตลาดเพื่อระบายลงล าห้วยตลาด แทนการระบายน  าลงห้วยจระเข้มากที่จะไปท าให้เกิดน  าท่วมพื นที่
เศรษฐกิจในตัวอ าเภอเมืองบุรีรัมย์) 
3.หลังเกิดภัย ได้แก่ การฟ้ืนฟูความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ นกับทุกระบบ การเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย

การเตรียมความพร้อม
-- เครื่องสูบน  า ขนาด 8 นิ ว จ านวน 9 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดบุรีรัมย์

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานบุรีรัมย์
นายกิติกุล เศภาศีราภรณ์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์
08-4874-6151

นายปราโมท พลพณะนาวี
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4463-7205
09-1829-2175

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ล าปลายมาศ

นายชยุธพงศ์ อ ารุงสุข
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าปลายมาศ

0-4444-7252
08-1966-9050

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ล านางรอง

นายสมชาย อังศริิลาวัลล์
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาล านางรอง

08-1660-7269

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
มูลกลาง

นายค ารณ เตียตระกูล
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษามูลกลาง

0-4463-4896
09-2261-5981
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดชัยภูมิ
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
อาคารชลประทาน จ านวน 11 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานชัยภูมิ 6
แห่ง 

- ปตร.โพธ์ิใหญ่-โนนทัน ล าห้วยปะทาว
- ปตร.เมืองเก่า ล าห้วยกุดแคน
- ปตร.กุดโง้ง ล าห้วยน้อย
- ปตร.กุดโง้ง ล าห้วยล าปะทาว
- ปตร.หนองคล้า แห่งที1่ ล าห้วยชีลอง
- ปตร.หนองคล้า แห่งที2่ ล าห้วยชีลอง

- โครงการชลประทานชีบน 4 แห่ง 
- River Outlet ล าคันฉู
- ปตร.ปากจาบ ล าคันฉู
- ปตร.กุดหวาย แม่น  าชี,บึงกุกหวาย
- ปตร.แสนแสบ บึงละหาน

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพรม-เชิญ 1 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 11 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
โครงการชลประทานชัยภูมิ ก าจัดวัชพืชในล าห้วยชีลอง และล าห้วยประทาว อ.เมือง
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีบน ก าจัดวัชพืชล าห้วยล าคันฉูหน้าฝายโคกเพชร  คลองส่งน  า
ฝายปากจาบ  คลองส่งน  าฝายโคกสว่าง ในเขต อ. บ าเหน็จณรงค ์ คลองห้วยหลัว อ.เมือง และบึง
ละหาน อ.จัตุรัส
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1เครื่อง
จ านวน 6 จุด ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ และ อ.บ าเหน็จณรงค์

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดชัยภูมิ

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
- เฝ้าระวังพื นที่ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
- เฝ้าพื นที่ลุ่มต่ าริมสองฝั่งแม่น  าชี ในเขต อ.บ าเหน็จณรงค์ อ.
จัตุรัส และ อ.เมือง
- ติดตั งเครื่องสูบน  า และเครื่องผลักดันน  าในเขตเทศบาลเมือง
ชัยภูมิ
- เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือตลอด 24 ชม.
- สถานี E.23 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 
ระดับ 8.00-9.00 ม. อัตราการไหลมากกว่า 178-275  ลบ.ม./วินาที 

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ผันน  าจากล าปะทาวลงล าห้วยดินแดงลงล าชีลอง
- ผันน  าเข้าเก็บกักในแก้มลิงสองฝั่งแม่น  าชี
- ระบายน  าลงแม่น  าชี เพ่ือรองรับน  าใหม่
- ลดระดับน  าในอ่างเก็บน  าล าคันฉู และชะลอน  าโดย ปตร.
ปากจาบ

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน  าขนาด 8-12 นิ ว จ านวน 26 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดชัยภูมิ

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานชัยภูมิ
นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ

0-4481-3204
08-4874-6166

นายสุรพล ตามควร
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4481-7052
08-1975-6567

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีบน
นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง (รก.)

ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีบน
08-1801-8199

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
พรม-เชิญ

นายสมบัติ มีลักษณะสม
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาพรม-เชิญ

0-4342-4288
08-6460-2933
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดกาฬสินธุ์

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
-โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าปาว ตรวจสอบอาคาร
ชลประทาน 36 แห่ง ในเขตพื นที่ อ.เมือง 9 แห่ง อ.ฆ้อง
ชัย 5 แห่ง และเขต อ.กมลาสัย 22 แห่ง รวมอาคาร
ชลประทานที่ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 
ทั งหมด 36 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
-โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ก าจัดสิ่งกีดขวางทาง
ระบายน  า (ผักตบชวา) อ่างเก็บน  าห้วยสีทน ต.โพนทอง 
อ.เมือง ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยวันที่ 28 พ.ค. 61
-โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าปาว ก าจัดสิ่งกีด
ขวางทางระบายน  า (ผักตบชวา) ล าน  าปาว
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ตั งเครื่องสูบน  าพื นท่ีท่ีเคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 7 
จุด ในบริเวณ อ.กมลาไสย และ อ.เมือง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดกาฬสินธุ์

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน  าขนาด 8-12 นิ ว จ านวน 37 เครื่อง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.เฝ้าระวังสถานี E.75 บ้านหนองม่วง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 
2. เฝ้าระวังสถานี E.87 อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 
3.เฝ้าระวังพื นที่ฟันหลอ น  าเอ่อท่วมขังบริเวณริมแม่น  าล าปาว
4.เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
บริหารจัดการน  าเพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย
 พื นที่ลุ่มน  าล าปาว

บริหารจัดการน  าเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย 
- พร่องน  าในล าห้วยต่าง  ๆที่เป็นสาขา ก่อนน  าเอ่อหนุน
- บริหารจัดการน  าในอ่างเก็บน  าให้เป็นไปตามเกณฑ์การบริหาร
จัดการน  า (Rule Curve) ตามช่วงระยะเวลา 
- เตรียมความพร้อมของสถานีสูบน  า , เครื่องสูบน  า
เคลื่อนที่
- เฝ้าระวังสถานการณน์  า น  าชีเริ่มไหลย้อนเข้าห้วยสาขา

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์
นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์

0-4387-3181
08-4742-4488
08-1911-5046

นายสุทธิพันธ์ ตันตระกูล
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4387-3182
08-1391-4091

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีกลาง
นายเกริกกรุง สุภัควนิช

ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีกลาง
0-4361-1186
09-5741-5283

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าปาว
นายฤาชัย จ าปานิล

ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าปาว
0-4381-4394
08-1380-2805
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดขอนแก่น

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 15 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานขอนแก่น 11 แห่ง โครงการชลประทานหนองหวาย 3 แห่ง โครงการส่ง
น  าและบ ารุงรักษาพรม-เชิญ 1 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 13 แห่ง
อยู่ระหว่างการซ่อมแซมปี 2561 2 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
แผนการด าเนินการก าจัดวัชพืช 7 แห่ง 
 ด าเนิการแล้วเสร็จ 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน  าแก่งละว้า, อ่างเก็บน  าหนองกอง

แก้ว และเขื่อนชนบท 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 แห่ง ได้แก่ ปตร.ห้วยพระคือ 
 อยู่ระหว่างการขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน  า

กุดละว้า, อ่างเก็บน  าแก่งละว้า และอ่างเก็บน  าหนองกองแก้ว

จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 8 จุด 
1.โรงเรียนสอนคนตาบอดขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
2.บริเวณหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
3.หน้าหมู่บ้านเขาไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
4.ริมบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
5.บ้านผือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
6.บ้านหนองแสง ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
7.บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
8.ประตรูะบายน  าปากคลองระบายน  า D๙ บ้านท่ากระเสริม ต.ท่ากระเสริม 
อ.น  าพอง จ.ขอนแก่น การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           

จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดขอนแก่น

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. หน้าฝายหนองหวาย ต.น  าพอง อ. น  าพอง จ.ขอนแก่น เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย น  าเร่ิมล้นตลิ่ง
ที่ระดับวิกฤต 163.750 เมตร รทก.
2.สถานี E.22B ต.ม่วงหวาน อ.น  าพอง จ.ขอนแก่น เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย น  าพองเริ่มไหล
ย้อนเข้าห้วยสาขาเมื่อระดับน  าที่สถานี E.22B สูงกว่า 159.350 เมตร รทก.
3.สถานี E.9 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย ระดับ 10.00-11.00 ม. 
อัตราการไหลมากกว่า 219-397 ลบ.ม./วินาที 

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1.พร่องน  าในอ่างเก็บน  า ประตูระบายน  าในในแม่น  าชี และพื นที่แก้ม
ลิงเพ่ือเตรียมรับน  าในฤดูฝน
2. ผลักดันน  าเข้าพื นที่แก้มลิงในช่วงฤดูน  าหลาก
3.ใช้เครื่องสูบน  าในการช่วยระบายน  าออกจากพื นที่น  าท่วม บริเวณ 
ปตร.ห้วยพระคือ ปตร.ห้วยน  าเค็ม และปตร.ห้วยเชียงส่ง
 ปตร.ห้วยพระคือ

 พร่องน  าในล าห้วยพระคือ
 ปิดประตูระบายน  าเมื่อระดับน  าชีสูงกว่าห้วยพระคือ
 เตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน  าด้วยไฟฟ้า 

 ปตร.ห้วยน  าเค็ม
 พร่องน  าในล าห้วยน  าเค็ม
 ปิดประตูระบายน  าเมื่อระดับน  าชีสูงกว่าห้วยน  าเค็ม
 เตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน  าด้วยไฟฟ้าพื นที่

ป้องกันอุทกภัย 5,000 ไร่
 ปตร.ห้วยเชียงส่ง

 พร่องน  าในล าห้วยเชียงส่ง
 ปิดประตูระบายน  าเมื่อระดับน  าชีสูงกว่าห้วยเชียงส่ง
 เตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน  าด้วยไฟฟ้าพื นที่

ป้องกันอุทกภัย 20,000 ไร่

การเตรียมความพร้อม
1. โครงการชลประทานขอนแก่นและโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาหนองหวาย
เตรียมความพร้อมติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ท่ีเคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 8 จุด

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดขอนแก่น

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานขอนแก่น
นายเรืองโชค ชัยค ารงค์กุล

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานขอนแก่น
0-4333-4087
08-9712-3283

นายกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4324-2748
08-1661-9455

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีกลาง
นายเกริกกรุง สุภัควนิช

ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีกลาง
0-4350-1526
09-5741-5283

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
พรม-เชิญ

นายสมบัติ มีลักษณะสม
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาพรม-เชิญ

0-4342-4288
08-6460-2933

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
หนองหวาย

นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาหนองหวาย

0-4347-3073
08-4874-6143
08-1661-3694
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดเลย

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทานจ านวน 4 แห่ง ในแม่น  า
เลย ได้แก่ โครงการฝายยางบ้านท่าทิศเฮือง 
โครงการฝายทดน  าล าน  าเลยบ้านทรายขาว 
โครงการ ปตร.บ้านบุ่งกกตาล และโครงการ
ฝายยางบ้านติดต่อ  ตรวจสอบแล้วมีความ
พร้อมใช้งานทั ง 4  แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
ก าจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน  า (ผักตบชวา) 1
จุด ในพื นที่ จ.เลย 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 จุด ได้แก่ คลอง 
RMC , LMC ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็น
ประจ า
- ตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ า
ทุกปี 3 จุด ในบริเวณ ต าบลนาอาน 
อ าเภอเมือง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดเลย

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. เฝ้าระวังพื นที่เขตเทศบาลวังสะพุง
2. เฝ้าระวังพื นที่เขตเทศบาลเมืองเลย
3. เฝ้าระวังอ่างเก็บน  าน  าเลยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
4. เฝ้าระวังอ่างเก็บน  าห้วยน  าหมาน
5. เฝ้าระวังสถานการณ์น  า สถานี Kh.28 อ.วังสะพุง จ.เลย ระดับน  าเตือนภัยที่ 7.80-9.80 ม. อัตราการไหล 
430-679 ลบม./วินาที

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
บริหารจัดการน  าเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย
 การเตรียมการป้องกันอุทกภัย

- ระบายน  าออกจากอ่าง เก็บน  าน  า เลย อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ และ อ่างเก็บน  าห้วยน  า
หมาน เพื่อรองรับน  าหลาก
- ก าจัดวัชพืชตามล าน  าหมานเพื่อให้น  าเดินทาง
สะดวก
- เร่งด าเนินการโครงการแก้มลิงห้วยน  าหมานและ
แก้มลิงฝายกกต้อง
- ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน
- เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลและ
เครื่องสูบน  า

 การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ควบคุมการระบายน  าจากอ่างเก็บน  าน  าเลยอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ และอ่างเก็บน  าห้วยน  าหมาน
- ผันน  าเข้าแก้มลิงห้วยน  าหมานและแก้มลิงฝาย
กกต้อง
- ติดตั งเครื่องสูบน  าเพื่อระบายน  าในที่ลุ่มต่ าในเขต
ชุมชนของเทศบาลเมือง จ านวน 5 เครื่อง
- จัดเจ้าหน้าที่ประจ าจุดต่างๆ และพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน  าขนาด 8 นิ ว จ านวน 10 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดเลย

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานเลย
นายเกรียงไกร   ภาคพิเศษ 

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานเลย
0-4281-1111
06-1586-5999

นายชัยยันต์   สุรสรณ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1974-4441
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดมหาสารคาม

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- ปตร.จ านวน 33 แห่ง อยู่ ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานมหาสารคาม 16 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาเสียวใหญ่ 15 แห่งโครงการชลประทานหนอง
หวาย 2 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 31 
แห่ง
อยูร่ะหว่างซ่อมแซมจะให้เสร็จก่อนน  ามา 2 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
-โครงการชลประทานมหาสารคาม ก าจัดสิ่งกีดขวางทาง
ระบายน  า (ผักตบชวา) 1 จุด ในห้วยคะคางตอนล่าง/ลง
แม่น  าชีด าเนินการเสร็จเรียบร้อยวันที่ 1 ม.ีค.61
- ก าจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน  า (ผักตบชวา) ในล าห้วย
คะคางตอนกลาง อยู่ในความรับผิดชอบของเทศาบาล
เมือง
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
จุดติดตั ง เครื่องสูบน  าในพื นที่น  า ท่วมรวม18 จุด 
แบ่งเป็น
- พื นที่โครงการชลประทานมหาสารคาม ติดตั งเครื่องสูบ 
13 จุด แบ่งเป็น บริเวณ อ.เมือง 10 จุด อ.กันทรวิชัย 1 จุด
และ อ. โกสุมพิสัย 2 จุด 
- พื นที่โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาหนองหวายในพื นที่ 
อ. โกสุมพิสัย จ านวน 5 จุดการตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           

จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดมหาสารคาม

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.เฝ้าระวังพื นที่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
2.เฝ้าระวังพื นที่ฟันหลอ น  าเอ่อท่วมขังบริเวณริมแม่น  าชี
3.เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
บริหารจัดการน  าเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย
 พื นที่ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
- ผันน  าออกจากตัวเมืองผ่านคลองผันน  าท่าสองคอน สู่
สถานีสูบน  าท่าสองคอน
- จัดเตรียมเคลื่องสูบน  าเคลื่อนที่ เพ่ือสูบน  าลงล าห้วย
คะคางสู่สถานีสูบน  าบ้านท่าตูม
 พื นที่ลุ่มน  าชี
บริหารจัดการน  าเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย 
- พร่องน  าในล าห้วยต่าง  ๆที่เป็นสาขาของล าน  าชี ก่อนแม่น  าชี
เอ่อหนุน
- เตรียมความพร้อมของสถานีสูบน  า , เครื่องสูบน  า
เคลื่อนที่
- เฝ้าระวังสถานการณ์น  า สถานี E.91 อ.โกสุมพิสัย 
จ.มหาสารคาม ระดับน  าเตือนภัยที่ 10.70-11.70 ม. 
อัตราการไหล 686-868 ลบม./วินาที
- เฝ้าระวังสถานการณ์น  า น  าชีเริ่มไหลย้อนเข้าห้วยสาขา
เมื่อระดับน  าที่สถานี E.91 สูงกว่า 146.500 เมตร รทก.

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน  าขนาด จ านวน 18 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดมหาสารคาม

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานมหาสารคาม
นายจรัส เพ็ญศริิสมบูรณ์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม
0-4372-1576
08-4874-6180

นายสมเกียรติ กิติวุฒิชูศิลป์ 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4371-1218
08-1975-7189

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ชีกลาง

นายเกริกกรุง สุภัควนิช
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีกลาง

0-4350-1526
09-5741-5283

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
พัฒนาลุ่มน  าล าเสียวใหญ่

นายสิทธิพงษ์ กระทอง
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษา

พัฒนาลุ่มน  าล าเสียวใหญ่

0-4377-1345
08-6321-9608

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
หนองหวาย

นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ 
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาหนองหวาย

0-4347-3073
08-1661-3694
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดมุกดาหาร

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
โครงการชลประทานมุกดาหารตรวจสอบอาคาร
ชลประทาน จ านวน 4 แห่ง ดังนี 
- ฝายบ้านติ ว ลุ่มน  าห้วยบางทราย ต.บางทรายน้อย
อ.หว้านใหญ่
- อ่างฯห้วยชะโนด ลุ่มน  าห้วยชะโนด ต.หว้านใหญ่ 
อ.หว้านใหญ่
- ฝายยางห้วยบังอี่ ลุ่มน  าห้วยบังอ่ี ต.หนองสูงเหนือ
อ.หนองสูง
- อ่างฯห้วยมุก ลุ่มน  าห้วยมุก ต.ผึ่งแดด อ. เมือง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 4 แห่ง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           64



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดมุกดาหาร

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
 ลุ่มน  าโขง
1.เฝ้าระวังสถานการณ์น  า สถานี Kh.16B แม่น  าโขง บ้านท่าควาย อ.
เมือง จ.นครพนม ระดับน  าเตือนภัยที่ 11.0-13.0 ม.
2.เฝ้าระวังระดับน  าโขง จากKh.104 แม่น  าโขง วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร ระดับน  าเตือนภัยที่ 11.0-13.0 ม.
3.พื นที่เสี่ยงคือบริเวณริมตลิ่งแม่น  าโขง
4.เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร และตลาดอินโดจีนชั นใต้ดิน
5.พื นที่เสี่ยงริมแม่น  าที่เป็นลุ่มต่ า

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1.ควบคุมระดับน  าในล าห้วยที่มีบานประตูระบายน  า
2.แจ้งเตือนภัยในระดับเตือนภัย
3.ใช้เครื่องสูบน  าในการช่วยระบายน  าออกจากพื นที่น  าท่วม 
บริเวณ พื นที่เสี่ยง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดมุกดาหาร

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานมุกดาหาร นายสัมพันธ์  เตือนศริิรัตน์
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร

0-4261-1569
08-1856-6425

นายอดิศักดิ์  สังข์สกุล
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-5102-4247
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดนครพนม

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 9 แห่ง อยู่ ในความ
รับผิดชอบของโครงการชลประทานนครพนม 3 แห่ง และ
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาน  าก่ า 6 แห่ง ตรวจสอบแล้ว
มีความพร้อมใช้งาน 9 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
-
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 7 จุด 
ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่ เคยเกิดน  าท่วม ในเขตพื นที่
โครงการชลประทานนครพนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ านวน 
5 จุด และในพื นที่โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาน  าก่ า 
ต.นาขาม อ.วังยาง 2 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดนครพนม

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
- เฝ้าระวังที่ประตูระบายน  าทั ง 9 แห่ง
- ล าน  าสงคราม ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม
- สะพานห้วยบังกอ ต.ท่าค้อ อ.เมือง
- สะพานห้วยบังฮวก ต.ดอนนางหงษ์ อ.ธาตุพนม

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- บริหารจัดการน  าโดยใช้พื นที่แก้มลิงเพ่ือแก้ปัญหาน  าท่วมลุ่มน  าทั ง
ระบบก่อนระบายลงสู่แม่น  าโขง
- พร่องน  าจากประตูระบายน  า 9 แห่ง ลงสู่แม่น  าโขง ดังนี 

1.ประตรูะบายน  าปากอูน
2.ประตรูะบายน  าห้วยทวย
3.ประตรูะบายน  าบ้านตับเต่า
4.ประตรูะบายน  าบ้านนาบัว
5.ประตรูะบายน  าบ้านหนองบึง
6.ประตรูะบายน  าบ้านนาคู่
7.ประตรูะบายน  าห้วยแคน
8.ประตรูะบายน  าบ้านนาขาม
9.ประตรูะบายน  าธนณิศนฤมิต

- กรณนี  าโขงเอ่อหนุนสูบน  าได้ประมาณ 7,700 ลบ.ม/ชม. จ าเป็นต้อง
ใช้เครื่องสูบน  าช่วยในการระบายสู่แม่น  าโขง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนครพนม

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานนครพนม
นายปริญญา  คัชมาตย์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครพนม
0-4251-3350
08-1409-3426

นายคชาทัช กาสินธุ์พิลา
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4251-3350
08-5014-3545

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาน  าก่ า
นายพิศิษฐ ผลิสินเอี่ยม

ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาน  าก่ า
08-1873-1579

นายภาณุวัฒน์ บุญรอด
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4205-9266
08-2959-9292
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดนครราชสีมา

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 82 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานนครราชสีมา 42 แห่ง โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าตะคอง 14 แห่ง
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าพระเพลิง 12 แห่ง โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
มูลบน-ล าแชะ 5 แห่ง โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 5 แห่ง โครงการส่ง
น  าและบ ารุงรักษามูลกลาง 3 แห่ง และโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าปลายมาศ 
1 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 82 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานนครราชสีมา ก าจัดวัชพืชในล าเชียงไกร ห้วยสามบาท วัง
ห้วยกะทะ รวมทั งหมด 69 จุด 
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าตะคอง ก าจัดวัชพืชในล าตะคอง ต.พระพุทธ 
อ. เฉลิมพระเกียรติ ด าเนิการแล้วเสร็จ
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามูลบน-ล าแชะ ก าจัดวัชพืชในล ามูล ต.จระเข้หิน 
อ. ครบุรี 1 จุด ในล าแชะ ต. โคกกระชาย อ. ครบุรี 1 จุด ด าเนิการแล้วเสร็จ
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าปลายมาศ ก าจัดวัชพืชในพื นที่ ต.เสิงสาง อ. เสิง
สาง แล้วเสร็จ 28 กุมภาพันธ์ 2561
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์  ก าจัดวัชพืชในล ามูล 3 จุด และล าจัก
ราช 1 จุด ด าเนิการแล้วเสร็จ
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 10 จุด 
1. ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา 4 จุด
2. โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าตะคอง 3 จุด
3. โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 3 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดนครราชสีมา

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.บริเวณชุมชนหมู่บ้านพบสุข
2. ตลาดนัดเซฟวัน
3.บริเวณหน้าค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นคราชสีมา
4.บริเวณแยกหัวทะเล อ.เมือง จ.นคราชสีมา
5.หอการค้า จังหวัดนครราชสีมา ต.บ้านเกาะอ.เมือง จ.นครราชสีมา
6.พื นที่ลุ่มต่ าริมแม่น  า

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
แนวทางการบริหารจัดการพื นที่น  าท่วมขังบริเวณเทศบาลนคร
นครราชสีมา
- แต่งตั งคณะท างานบริหารจัดการและแก้ไขจุดน  าท่วมแต่ละจุด
- ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการเส้นทางการระบายน  าที่ 1-5
ดังนี 

เส้นทางระบายน  าที่ 1 อ่างฯกองบิน 1 – ขรน.ข่อยงาม
เส้นทางระบายน  าที่ 2 ขรน.คนชุม – ขรน.ข่อยงาม
เส้นทางระบายน  าที่ 3 คลอง LMC ขรน.คนชุม – ขรน.
ข่อยงาม
เส้นทางระบายน  าที่ 4 ล าตะคองท้ายขรน.ข่อยงาม 
เส้นทางระบายน  าที่ 5 แยกหัวทะเล – คลองระบายน  าเทศบาล
นครนครราชสีมา

- ติดตามสภาวะภูมิอากาศ เพ่ือเตรียมคน , อุปกรณ์ และเครือง
มือ ในการช่วยการระบายน  า
- ก าจัดเศษขยะในระบบระบายน  า
- พร่องน  าตามจุดรับน  าต่าง ๆ เช่น อ่างฯ 80 พรรษา , อ่างฯบุ่ง
ตาหลั่ว , น  าหน้าขรน.คนชุม , น  าหน้าขรน.ข่อยงาม
- เตรียมเจ้าหน้าที่ประจ าจุดต่าง ๆ ช่วยในการระบายน  า

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน  าขนาด 6-12 นิ ว จ านวน 94 เครื่อง
2. เครื่องสูบน  าขนาด 12 นิ ว จ านวน 40 เครื่อง 

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานนครราชสีมา
นายเทิดพงษ์ ไทยอุดม

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา
0-4435-4255
08-1261-8658

นายอธิวัฒน์ ธนวุฒิศิรวัชร์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1878-0220

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ล าตะคอง

นายโสภิญญา เกิดสกุล
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าตะคอง

0-4424-2086
08-9856-4976

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ล าพระเพลิง

นายกฤษณ์ วิไลกิจ 
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าพระเพลิง

0-4475-6381
08-1790-8196

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
มูลบน-ล าแชะ

นายจักรี  ยิ่งเจริญ
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษามูลบน-ล าแชะ

0-4475-6958
08-1599-0613

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ล าปลายมาศ

นายชยุธพงศ์ อ ารุงสุข
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าปลายมาศ

0-4444-7252
08-1966-9050

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ทุ่งสัมฤทธิ์

นายพจน์ เกษชุมพล
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าทุ่งสัมฤทธิ์

0-4447-1606
08-4874-6221

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
มูลกลาง

นายค ารณ  เตียตระกูล
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษามูลกลาง

0-4463-4896
09-2261-5981
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดหนองบัวล าภู
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
-อาคารชลประทาน 2 แห่ง คือ อาคารระบาย
น  าอ่าง เก็บน  าห้วยเหล่ายาง ต .หนองบัว 
อ.เมือง และอาคารระบายน  าอ่างเก็บน  าห้วย
น  าบอง ต.โคกม่วง อ.โนนสัง ตรวจสอบแล้วมี
ความพร้อมใช้งาน 2 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- ล าพะเนียง ต.หัวนา อ.เมือง ไม่มีสิ่ งกีด
ขวางทางระบายน  า
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็น
ประจ า
- ติดตั ง เครื่ องสูบ 1 จุด  ในพื นที่บริ เวณ 
ต.หนองบัว อ.เมือง จ. หนองบัวล าภู

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดหนองบัวล าภู

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
- พื นที่เสี่ยงเกิดเกิดน  าท่วมซ  าซากริมล าพะเนียงช่วงอ าเภอ
เมืองถึงเขื่อนอุบลรัตน์ พื นที่ประสบภัยน  าท่วม มี 6 อ าเภอ  
ได้แก่ อ.เมือง อ.โนนสัง อ.ศรีบุญเรือง อ.นากลาง  อ.สุวรรณ
คูหา อ.นาวัง
- เฝ้าระวังสถานการณ์น  า สถานี E.64 อ.โกสุมพิสัย 
จ.หนองบัวล าภู ระดับน  าเตือนภัยที่ 3.00-4.00 ม. อัตราการ
ไหล 0.30-7.2 ลบม./วินาที

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือจักรกลและเจ้าหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือ
- ได้เตรียงเคร่ืองสูบน  าพร้อมช่วยเหลือเขตพื นที่เสี่ยงน  าท่วม
- มีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื นที่ตลอดช่วงเวลาวิกฤติ

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน  าขนาด 8 นิ ว จ านวน 10 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดหนองบัวล าภู

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานหนองบัวล าภู
นายบุญชัย  ตันฑชุณห์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานหนองบัวล าภู
0-4231-5760
08-1976-0078

นายอภิสิทธิ์  มาเมือง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1708-4021
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดหนองคาย

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 16 แห่ง โดย

แบ่งเป็น สถานีสูบน  า 8 แห่ง ทรบ. 4 แห่ง 
ประตูระบายน  า 3 แห่ง และอาคารควบคุม
ระดับน  า (Regulator) 1 แห่ง ตรวจสอบแล้ว
มีความพร้อมใช้งาน 16 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
ด าเนินการก าจัดวัชพืช 3 แห่ง 
 ด าเนิการแล้วเสร็จ 3 แห่ง ได้แก่ 

- น  าโมง ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ 
- ด้านหน้าอาคารระบายน  าอ่างฯห้วย
บังพวน ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ
- หน้าอาคารระบายน  า อ่างฯหนองสอง
ห้อง ต.หนองสองห้อง อ.เมือง

จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุก
ปี 3 จุด ในบริเวณ อ.โพนพิสัย อ.ท่าบ่อ และ 
อ.ศรีเชียงใหม่

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดหนองคาย

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
 ลุ่มน  าโขง
1. เฝ้าระวังสถานการณ์น  า สถานี Kh.97 อ.เชียงคาน จ.เลย ระดับน  า
เตือนภัยที่ 17.00-19.00 ม.
2. เฝ้าระวังระดับน  าโขง จากสถานีวัดน  า Kh.1 อ.เมือง จ.หนองคาย
ระดับตลิ่ง +165.33 ม. ระดับเฝ้าระวัง +162.00 ม. ระดับเตือนภัย 
+163.00 ม. 
3.พื นที่เสี่ยงคือบริเวณริมตลิ่งนอกเขตพนังกั นน  าโขง
4.พื นที่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เมื่อระดับน  าโขง +163.00 ม. 
และมีฝนตกในพื นที่ 60 มม. จะมีปัญหาการระบายน  าในเขตเทศบาล 
จ าเป็นต้องมีเครื่องสูบน  าประจ าท่อระบาย 
 ลุ่มน  าโมง
1. เฝ้าระวังน  าท่วมในเขตพื นที่สถานีสูบ P7 ต.หนองปลาบาก อ.
ศรีเชียงใหม่
2.เฝ้าระวังพื นที่ที่จะเกิดน  าท่วม สถานี P.7 P.8 P.9 และ P.10 

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1.ควบคุมระดับน  าในล าห้วยที่มีบานประตูระบายน  า
2.แจ้งเตือนภัยในระดับเตือนภัย
3.ใช้เครื่องสูบน  าในการช่วยระบายน  าออกจากพื นที่น  าท่วม 
บริเวณ พื นที่เสี่ยง
4.ระบายน  าในอ่างฯห้วยโมงและอ่างฯห้วยลาน ลงสู่น  าโขงเพ่ือ
รองรับปริมาณน  า
5.สูบน  าในอ่างห้วยโมงออกสู่แม่น  าโขง กรณีเมื่อไม่สามารถ
ระบายน  าโดย Gravity ได้

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน  าขนาด 8-10 นิ ว จ านวน 15 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดหนองคาย

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานหนองคาย
นายภัทรพล ณ หนองคาย

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานหนองคาย
08-7857-7999

นายภานุวัฒน์ สีตะวัน
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1886-2454
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดร้อยเอ็ด
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- ปตร.จ านวน 31 แห่ง อยู่ ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 14 โครงการส่งน  าและ
บ ารุ งรักษาเสียว ใหญ่  12 แห่งโครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาชีกลาง 5 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อม
ใช้งาน 6 แห่ง อยู่ระหว่างซ่อมแซมจะให้เสร็จก่อนน  ามา 
25 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
-โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ก าจัดสิ่งกีดขวางทาง
ระบายน  า (ผักตบชวา) 2 จุด ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
วันที่ 12 ธ.ค. 60
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีกลาง ก าจัดสิ่งกีด
ขวางทางระบายน  า (ผักตบชวา) 3 จุด ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยวันที่ 9 พ.ค. 61
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
จุดติดตั ง เครื่องสูบน  าในพื นที่น  า ท่วมรวม14 จุด 
แบ่งเป็น
-โครงการชลประทานร้อยเอ็ด พื นที่ อ.ทุ่งเขาหลวง ติดตั ง
เครื่องสูบ 4 จุด อ.เชียงขวัญ 7 จุด และ อ.พนมไพร 1 จุด
- พื นที่ โครงการส่งน  าและบ ารุ งรักษาชี กลางในพื นที่ 
อ.เชียงขวัญ จ านวน 2 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.เฝ้าระวังสถานี E.66A แม่น  าชี บ้านม่วงลาด อ.จังหาร จ.
ร้อยเอ็ด ระดับน  าเตือนภัยที่ 10.50-11.50 ม. อัตราการไหล 
602-744 ลบม./วินาที
2. เฝ้าระวังสถานี E.18 แม่น  าชี อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 
ระดับตลิ่ง 9.50 ม. ความจุล าน  า 977  ลบม./วินาที
3. เฝ้าระวังสถานี E.87 อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ระดับตลิ่ง 
6.90 ม. ความจุล าน  า 191  ลบม./วินาที
4.เฝ้าระวังพื นที่ฟันหลอ น  าเอ่อท่วมขังบริเวณริมแม่น  าชี
5.เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
บริหารจัดการน  าเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย
 พื นที่ลุ่มน  าชี
บริหารจัดการน  าเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย 
- พร่องน  าในล าห้วยต่าง  ๆที่เป็นสาขาของล าน  าชี ก่อนแม่น  าชี
เอ่อหนุน
- เตรียมความพร้อมของสถานีสูบน  า , เครื่องสูบน  า
เคลื่อนที่
- เฝ้าระวังสถานการณน์  า น  าชีเริ่มไหลย้อนเข้าห้วยสาขา

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน  าขนาด 8-12 นิ ว จ านวน 34 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดร้อยเอ็ด

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด
นายจิรศักดิ์  มงคลสวัสดิ์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด
0-4351-5985
08-1544-5142

นายภูเบศ ฝอยทอง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4351-3824
08-1380-1020

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ชีกลาง

นายเกริกกรุง สุภัควนิช
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีกลาง

0-4350-1526
09-5741-5283

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
พัฒนาลุ่มน  าเสียวใหญ่

นายสิทธิพงษ์ กระทอง
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษา

พัฒนาลุ่มน  าเสียวใหญ่

0-4377-1345
08-6321-9608

นายธีรพงษ์ เจริญผ่อง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4377-1345
08-1799-6797
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสกลนคร
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- ปตร.จ านวน 24 แห่ง แบ่งเป็นประตูระบาย
น  า 7 แห่ง ท่อลอด ไซฟอน 8 แห่ง สถานีสูบ
น  า 3 แห่ง อาคารทิ งน  า 6 แห่ง ตรวจสอบ
แล้วมีความพร้อมใช้งาน 24 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- คลองระบาย D3-1 กม.0+000 -กม.3+000
ต.ฮางโฮง อ.เมือง แผนด าเนินการ 1 มิถุนายน 
2561
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็น
ประจ า
- อยู่ระหว่าด าเนินการติดตั งเครื่องสูบ 4 จุด 
แบ่งเป็นบริเวณ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม 1 จุด 
และ ต. ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 2 จุด และ ต.ด่านม่วง
ค า อ. โคกศรีสุพรรณ

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

82



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสกลนคร

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
- เฝ้าระวังสถานการณ์น  า สถานี Kh.93 แม่น  าสงคราม บ้านโคก
ค าไหล อ.บ้านดง จ.อุดรธานี ระดับน  าเตือนภัยที่ 4.00-5.00 ม. 
อัตราการไหล 30-70 ลบม./วินาที
- เฝ้าระวังพื นที่น  าท่วมคลองระบายน  า D1 กม. 25+000 –
29+400 พื นที่น  าท่วมซ  าซาก
- เฝ้าระวังพื นที่น  าท่วมคลองระบายน  า D1 กม. 18+000 –
22+000 พื นที่น  าท่วมซ  าซาก
- เฝ้าระวังพื นที่น  าท่วมคลองระบายน  า D1 กม. 19+000 –
10+000 พื นที่น  าท่วมซ  าซาก

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- อ่างเก็บน  าขนาดกลาง /เล็ก พยายามกักเก็บน  าที่ไหลมาจาก
ภูเขาหรือบางแห่งท าหน้าที่เป็นแก้มลิง หน่วงน  าก่อนระบายลง
สู่ล าน  าสายหลัก
- ปริมาณน  าเก็บกักใกล้ถึง 70-80 % ของความจุอ่างแล้ว จะ
ทยอยระบายน  าลงสู่พื นที่ด้านล่าง เพื่อให้อ่างฯสามารถรอรับน  า
ได้อีก
- ได้เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือจักรกลและเจ้าหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือ
- มีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื นที่ตลอดเวลาช่วงวิกฤติ

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน  าขนาด 8 นิ ว จ านวน 10 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสกลนคร

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสกลนคร
นายนิพนธ์  มังกรแก้ว

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสกลนคร
0-4374-7219
08-1877-1425

นายวัชรพงศ์ ศรีส าราญ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4374-7219
08-1873-9567

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาน  าก่ า
นายพิศิษฐ ผลิสินเอี่ยม

ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาน  าก่ า
0-4205-9266
08-1873-1579

นายภาณุวัฒน์ บุญรอด
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4205-9266
08-2959-9292
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดศรีสะเกษ

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 3 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานศรีสะ เกษ 1 แห่ง โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 2 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 3 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- งานก าจัดวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน
ศรีสะเกษ ได้แก่ บริเวณล าห้วยคล้า ด าเนินการแล้วในเดือน
มกราคม 2561
- งานก าจัดวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของ โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษามูลล่าง ได้แก่ บริเวณแม่น  ามูล ยังไม่มีผักตบชวา
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 9 จุด 
1. บริเวณเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
2. บริเวณ อ าเภอเมือง, อ าเภอศิลาลาด, อ าเภอกันทรารมย์, 
อ าเภอราศีไศล และอ าเภอยางชุมน้อย  

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

85



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดศรีสะเกษ

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณอ าเภอภูสิงห์ ได้แก่ พื นที่อ่างฯห้วยส าราญ, อ่างฯห้วยติ๊กชู, อ่างฯห้วยศาลา และ
อ่างฯห้วยโอตาลัต
2. บริเวณอ าเภอขขุันธ์ ได้แก่ พื นที่อ่างฯหนองสอางค์
3. บริเวณอ าเภอเมือง ได้แก่ พื นที่อ่างฯห้วยคล้า, อ่างฯห้วยซัน, อ่างฯห้วยน  าค า และบ้านหนองค า
4. บริเวณอ าเภอขุนหาญ ได้แก่ พื นที่อ่างฯห้วยตาจู, อ่างฯหนองสิ, อ่างฯห้วยทา และอ่างฯห้วยตะแบง
5. บริเวณอ าเภอกันทรลักษ์ ได้แก่ พื นที่อ่างฯห้วยด่านไอ, อ่างฯห้วยตามาย และอ่างฯห้วยขนุน
6. บริเวณอ าเภอราศีไศล ได้แก่ พื นที่อ่างฯห้วยน  าเค็ม และบ้านสวนสวรรค์
7. บริเวณอ าเภอศิลาลาด ได้แก่ พื นที่บ้านโนนสมบูรณ์, บ้านทับส่วย, บ้านหนองพอก และ
บ้านหนองแห้ว
8. บริเวณอ าเภอกันทรารมย์ ได้แก่ พื นที่บ้านหม้า
9. บริเวณอ าเภอยางชุมน้อย ได้แก่ พื นที่บ้านกุดเมืองฮาม

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- พื นที่ด้านท้ายเขื่อนราษีไศล - เขื่อนหัวนาเป็นพื นที่รับน  าอยู่แล้วจึงไม่เกิดปัญหาน  าท่วม จะมี
เพียงพื นที่ลุ่มต่ าติดล าน  า และพนังกั นน  าที่น  าท่วม ซึ่งทางโครงการได้เตรียมเครื่องสูบน  าเพื่อ
ระบายน  าในพื นที่
- แนวทางการบริหารจัดการปัญหาน  าท่วมในเขตพื นที่ จะปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ่น ร่วมกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการณ์ร่วมกัน

การเตรียมความพร้อม
1. ตั งศูนย์ประมวลผล และการบริหารจัดการสถานการณ์น  า
2. ติดตั งเคร่ืองสูบน  าเพื่อระบายน  าในเขตชุมชน เขตเศรษฐกิจ และพื นที่การเกษตรตามที่ได้รับ
การร้องขอ
3. เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหนา้ที่เข้าให้ความช่วยเหลอืตลอด 24 ชั่วโมงเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดศรีสะเกษ

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานศรีสะเกษ
นายประเทือง วันดี (รก.)

รักษาการผู้อ านวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ
0-4561-2911
08-1390-3374

นายประวิทย์ ปานนาค
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4561-1911
08-1669-9575

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
มูลล่าง

นายภานรินทร์  ภาณุพินทุ
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษามูลล่าง

0-4582-6033
09-3519-3955

นายปัญญา  ประชากูล
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4582-6033
08-9580-6532
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสุรินทร์

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 10 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานสุรินทร์ 5 แห่ง โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
มูลกลาง 5 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 10 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานสุรินทร์ ด าเนินการก าจัดวัชพืชแนวคลอง
ตามงานบ ารุงรักษา
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 13 จุด 
1. บริเวณอ าเภอเมือง ได้แก่ ต าบลเฉนียง (บ้านละเอ๊าะ) และ
ต าบลนอกเมือง (บ้านเฉลิมพระเกียรต)ิ
2. บริเวณอ าเภอรัตนบุรี ได้แก่ ต าบลดอนแรด (บ้านบัวเสียว,
บ้านหาญฮี, บ้านบึง, บ้านยาง, บ้านโนนทราย และบ้านดอนแรด) 
และต าบลหนองบัวทอง (บ้านขี เหล็ก, บ้านอ้อ และบ้านบัวทอง)
3. บริเวณอ าเภอศึขรภูมิ ต าบลกุดหวาย บ้านนานวล
4. บริเวณอ าเภอส าโรงทาบ ต าบลเกาะแก้ว บ้านตะมะ

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสุรินทร์

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณอ าเภอกาบเชิง ได้แก่ พื นที่อ่างฯห้วยตาเกาว์, อ่างฯห้วยด่าน และอ่างฯห้วยเชิง
2. บริเวณอ าเภอจอมพระ ได้แก่ พื นที่อ่างฯห้วยระหาร, ฝายยางเมืองลีง และฝายยาง
บ้านเมืองลิง
3. บริเวณอ าเภอชุมพลบุรี ได้แก่ พื นที่อ่างฯหนองกระทุ่ม, ฝายยางตะลุง และฝายยางบ้านตะลุง
4. บริเวณอ าเภอท่าตูม ได้แก่ พื นที่อ่างฯลุงปุง และบ้านหนองบัว
5. บริเวณอ าเภอบัวเชด ได้แก่ พื นที่อ่างฯบ้านจรัส และอ่างฯบ้านท านบ
6. บริเวณอ าเภอปราสาท ได้แก่ พื นที่อ่างฯสุวรรณาภา, อ่างฯลุมพุก, ฝายยางทุ่งมน และ
ฝายยางบ้านทุ่งมน
7. บริเวณอ าเภอเมือง ได้แก่ พื นที่อ่างฯห้วยเสนง, อ่างฯอ าปึล, ปตร.ห้วยเสนง, ฝายยาง
ปอยเดิร, ฝายยางตระแสง, ฝายยางบ้านปอยเดิร, ฝายยางบ้านตระแสง และบ้านฉางข้าว
8.บริเวณอ าเภอรัตนบุรี ได้แก่ พื นที่อ่างฯห้วยแก้ว, อ่างฯหนองกา, ต าบลดอนแรด 
(บ้านบัวเสียว, บ้านหาญฮี, บ้านบึง, บ้านยาง, บ้านโนนทราย และบ้านดอนแรด) และ
ต าบลหนองบัวทอง (บ้านขี เหล็ก, บ้านอ้อ และบ้านบัวทอง) 
9. บริเวณอ าเภอยางชุมน้อย ได้แก่ พื นที่บ้านกุดเมืองฮาม
10. บริเวณอ าเภอศีขรภูมิ ได้แก่ อ่างฯห้วยล าพอก และฝายโชคชัย(ร าเดง)
11. บริเวณอ าเภอสังขะ ได้แก่ อ่างฯห้วยขนาดมอญ, อ่างฯห้วยกะเลงเวก, ฝายบ้านเลิศอรุณ
และฝายบ้านทุ่งราม
12. บริเวณอ าเภอส าโรงทาบ ได้แก่ อ่างฯบ้านเกาะแก้ว

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- มีจุดตรวจวัด (Check point) และจุดอ้างอิง (Bench mark) ในแม่น  ามูลและล าสาขา 
เพ่ือเฝ้าระวังระดับน  าในแม่น  ามูล โดยขออนุมัติ ผส.ชป.8 ในการยุบยาง-พองยาง และ
ประชาสัมพันธ์ให้ฝ่ายปกครองและ อปท. ทราบ

การเตรียมความพร้อม
- กรณีเกิดน  าท่วมในพื นที่ โครงการฯ ได้เตรียมเครื่องสูบน  าดีเซลเคลื่อน  
จ านวน 8 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดของของราษฎร

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสุรินทร์

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสุรินทร์
นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสุรินทร์
08-1605-4225

นายสรัณกร สมภักดี 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4414-2577
06-2893-9554

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามูลกลาง
นายค ารณ เตียตระกูล

ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษามูลกลาง
0-4463-4896
09-2261-5981

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามูลล่าง
นายภานรินทร์  ภาณุพินทุ

ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษามูลล่าง
0-4582-6033
09-3519-3955

นายปัญญา  ประชากูล
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4582-6033
08-9580-6532
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดอุบลราชธานี

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 7 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 2 แห่ง โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 2 แห่ง โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาโดมน้อย ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 7 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- แผนการด าเนินการก าจัดวัชพืช 3 แห่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 3 
แห่ง โครงการชลประทานอุบลราชธานี เริ่มด าเนินการตั งแต่ เดือน
มกราคม 2561 ที่ อ่างเก็บน  าหนองช้างใหญ่, อ่างเก็บน  าหนอง
เหล่าหิน และเขื่อนล าโดมใหญ่

จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นท่ีน  าท่วมเป็นประจ า
- ตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 3 จุด 
1. บริเวณประตูระบายน  า แห่งที่ 2 ชุมชนหาดสวนยา
2. บริเวณประตูระบายน  า แห่งที่ 2 ชุมชนท่าบ้งมั่ง
3. สี่แยกหนองตาโพ้น

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดอุบลราชธานี

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. สถานี M.7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 111.00 - 112.00 ม.รทก.
2. ชุมชนวังแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 109.35 - 109.85 ม.รทก.
3. เขื่อนล าเซบก (บ้านโอด) ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 110.80 -
111.30 ม.รทก.
4. เขื่อนล าโดมใหญ่ (บ้านไร่ใต้) ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย111.75 -
112.25 ม.รทก.
5. สถานี M.75 ) ต.กุดชมพู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 117.55 - 123.52 ม.รทก
6. บ้านโพนสุขสันต์ ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัยท่ีระดับน  าต่ ากว่าตลิ่ง 
มากกว่า 1 เมตร
7. เขื่อนธาตุน้อย ต.ธาตนุ้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 116.00 - 116.50 ม.รทก.
8. สถานีวัดน  า M179A ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 115.00 - 118.00 
ม.รทก.
9. เขื่อนล าเซบายอุบลราชธานี ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 114.30 - 114.80 ม.รทก.

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
การวางแผนบริหารจัดการระบบลุ่มน  าอย่างสัมพันธ์และเชื่อมโยง เช่น การระบายน  าของเขื่อนหรืออ่างเก็บน  า
ท่ีอยู่ด้านเหนือน  าและท้ายน  า  จะต้องมีการวางแผนในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั งลุ่มน  า เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อพื นท่ีด้านท้ายลุ่มน  า
1. เขื่อนล าเซบก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น  า ในแต่ละห้วงเวลา รวมทั งใช้กลไกของคณะกรรมการบริหาร

จัดการน  าเขื่อนล าเซบก (JMC) ในการพิจารณาปิด-เปิดเขื่อน ทั งนี เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรในพื นท่ีมี
ส่วนร่วม
2. เขื่อนล าโดมใหญ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น  า ในแต่ละห้วงเวลารวมทั งใช้กลไกของคณะ

กรรมการบริหารจัดการน  าเขื่อนล าโดมใหญ่ (JMC)ในการพิจารณาปิด-เปิดเขื่อน

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน  าขนาด จ านวน 10 เครื่อง
2. รถยนต์บรรทุกน  า 6,000 ลิตร 2 คัน
3. รถยนต์บรรทุก 9 คันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานอุบลราชธานี
นายไพทูรย์ สุขต่าย

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี
08-9846-9084

นายราเมศ พวงพรหม
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4584-1685
08-1977-8688

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ชีล่างและเซบายล่าง

นายทินกร เหลือล้น
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง

0-4584-0640
08-5024-1739

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
โดมน้อย

นายสุพัฒน์ ฤทธิชู
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาโดมน้อย

08-1955-0249
08-1265-1499
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดอุดรธานี
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทานจ านวน 35 แห่ง เช่น 
ประตูระบายน  าห้วยดานประตูระบายน  าอ่าง
เก็บน  าหนองส าโรง ประตูระบายน  าสามพร้าว 
เขื่ อนระบายน  าห้ ว ยหลวง เดิ ม  เป็นต้ น 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 35 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
ก าจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน  า (ผักตบชวา) 8 
จุด ในพื นที่ จ.อุดรธานี 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 จุด ได้แก่ อ่างเก็บ
น  าหนองหาน ห้วยดาน ห้วยสามพาด โสกรัง เป็นต้น
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 จุด คืออ่างเก็บน  า
หนองหาน (85% แผนแล้วเสร็จ 30 ม.ิย.60)
- อยู่ระหว่างเตรียมการ 2 จุด คือ คลองส่งน  า
ฝั่งขวา และคลองส่งน  าฝั่งซ้าย โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษาห้วยหลวง
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็น
ประจ า
- ตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ า
ทุกปี 6 จุด ในบริเวณ อ.กุมภวาปี อ.กู่แก้ว 
และ อ.เมือง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

94



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดอุดรธานี

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. เฝ้าระวังพื นที่จุดเสี่ยงน  าท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี
2. เฝ้าระวังสถานการณ์น  า สถานี Kh.53 บ้านหนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ระดับน  าเตือนภัยที่ 3.30-
4.80 ม. อัตราการไหล 71 ลบม./วินาที
3. เฝ้าระวังพื นที่จุดเสี่ยงน  าท่วมขังพื นที่การเกษตร ระหว่างช่วงสถานีวัดน  า Kh.103 ถึงประตูระบายน  าสามพร้าว
4. เฝ้าระวังพื นที่จุดเสี่ยงน  าท่วมขังพื นที่การเกษตร บริเวณนอกคลองผันน  าฝั่งตะวันตก

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
บริหารจัดการน  าเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย
 ควบคุมการระบายน  าที่ประตูระบายน  าสามพร้าว

โดยติดตามปริมาณน  าท่าที่สถานี วัดน  า kh.103 ห้วย
หลวงต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี การระบายน  าจาก
อ่างฯห้วยหลวง และอ่างฯหนองส าโรง การระบายน  า
จากในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

 กรณีฝนมากกว่าปกติ เช่น ปี 2554  ติดเครื่อง
ผลักดันน  า ในล าห้วยหลวง ช่วยระบาย เพิ่มในอัตรา 
30 ลบม./วิ และเคร่องสูบน  าช่วยระบายลงโขงใน
อัตรา 150 ลบม./วิ และใช้การบริหารจัดการอ่างฯ
ห้วยหลวง ช่วยชะลอน  า

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน  าขนาด 6-12 นิ ว จ านวน 15 เครื่อง
2. เครื่องสูบน  าขนาด 8-10 นิ ว จ านวน 11 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุดรธานี 

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานอุดรธานี 
นายอภิชาต ชุมนุมมณี 

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานอุดรธานี 
0-4222-2873
08-1898-7272

นายทินกร แสงอาวุธ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1055-5686

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
กุมภวาปี

นายนพดล น้อยไพโรจน์
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษากุมภวาปี

0-4221-9875
08-1815-3175
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดยโสธร
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
อาคารชลประทานทีต่รวจสอบแล้ว ทั งหมด 7 แห่ง
-โครงการชลประทานยโสธร ตรวจสอบอาคารชลประทาน 
6 แห่ง ดังนี  ปตร.กุดนางช่วย ปตร.คันพนังกั นน  าล าเซบาย 
สาย B C D และ E 
-โครงการส่งน  าและบ ารงุรักษาชีล่างและเซบายล่าง
ตรวจสอบอาคารชลประทาน 1 แห่ง เขื่อนยโสธร
รวมอาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้
งาน ทั งหมด 7 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
-โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ก าจัด
สิ่งกีดขวางทางระบายน  า (ผักตบชวา) แม่น  าชี ต.เขื่องค า
อ.เมือง ด าเนินการตามแผนวันที่ 1 ม.ิย 2561
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
-โครงการชลประทานยโสธรวางแผนติดตั งเครื่องสูบน  า 
จ านวน 3 จุด ในพื นที่เทศบาลเมืองยโสธร ต. ส าราญ 
และ ต.ค้อเหนือ อ.เมือง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดยโสธร

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.เฝ้าระวังสถานี E.18 บ้านท่าสะแบง อ.ทุ่งเขาหลวง 
จ.ร้อยเอ็ด เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย ระดับ 8.50-9.50 ม. 
อัตราการไหลมากกว่า 820-977 ลบ.ม./วินาที 
2.เฝ้าระวังสถานี E.20 บ้านฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 
เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย ระดับ 8.50-10.0 ม. 
อัตราการไหลมากกว่า 686-1,000 ลบ.ม./วินาที 
3.เฝ้าระวัง สถานี E.92 น  ายัง บ้านท่างาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
4.เฝ้าระวังพื นที่ฟันหลอ น  าเอ่อท่วมขังบริเวณริมแม่น  า
5.เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
บริหารจัดการน  าเพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย
- พร่องน  าในล าห้วยต่าง  ๆที่เป็นสาขา ก่อนน  าเอ่อหนุน
- เตรียมความพร้อมของสถานีสูบน  า , เครื่องสูบน  า
เคลื่อนที่
- เฝ้าระวังสถานการณน์  า น  าชีเริ่มไหลย้อนเข้าห้วยสาขา

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดยโสธร

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานยโสธร
นายสวัสดิ์  นาคสุทธิ์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานยโสธร
0-4322-1740
08-1579-8757

นายพงศพัศ ค าศรี
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4584-0640
08-7444-7123

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ชีล่างและเซบายล่าง

นายทินกร  เหลือล้น
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง

0-4584-0640
08-5024-1739
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ภาคกลาง
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 1 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่ง
น ้าและบ้ารุงรักษาพระพิมล 1 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 1 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
-
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุก
ปี 1 จุด (เสนอแผนในเดือนกรกฎาคม 2561)

1. บริเวณคลองล้าปลาทิว (ชุมชนฟลอร่าวิล) แขวงล้าผักชี เขตหนองจอก 
กทม.

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ควบคุมปริมาณน  าบริเวณคลองแสนแสบ ที่ ปตร. มีนบุรี ต.
แสนแสบ อ.มีนบุรี กทม.
2.ควบคุมปริมาณน  าบริ เวณคลองลาดกระบัง ที่  ปตร.
ลาดกระบัง ต.ลาดกระบัง อ.ลาดกระบัง กทม.
3. ควบคุมปริมาณน  าบริเวณคลองแสนแสบ ที่ สน.หนองจอก 
ต.กระทุ่มราย อ.หนองจอก กทม.

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณชุมชนฟลอร่าวิล แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กทม.

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื นที่/โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสิตใต้
นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล 

ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
รังสิตใต้

0-2531-2913
08-4874-6207

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชลหาร
พิจิตร

นายชัยพร พรหมสุวรรณ
ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา

ชลหารพิจิตร

0-2330-1516
0-2330-1213
08-4874-6174
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดอ่างทอง

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 14 แห่ง อยู่ ในความ
รับผิดชอบของโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาบางบาล 1 แห่ง 
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาชัณสูตร 3 แห่ง โครงการส่งน ้า
และบ้ารุงรักษายางมณี 10 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 14 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- แม่น  าน้อย โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษายางมณี 
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชอย่างสม ้าเสมอ ที  ปตร.ยางมณี
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  า
ท่วมประจ าทุกปี จ านวน 10 จุด 

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดอ่างทอง
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ประสานเขื่อนเจ้าพระยาควบคุมการระบายท้ายเขื่อน ไม่เกิน 1,700 ลบ.ม./วิ
- เฝ้าระวังน  าจากแม่น  าเจ้าพระยาที่เข้าคลองโผงเผงแล้วไหลย้อนขึ น
แม่น  าน้อย
- แม่น  าน้อย ควบคุม ปตร.ยางมณี ระบายไม่เกิน 120 ลบ.ม./วิ
- รับน  าเข้าพื นที่รับน  าและระบายออกแม่น  าเจ้าพระยา แม่น  า น้อย
และคลองระบายตามจุดที่ก าหนดไว้

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณพื นที่ลุ่มต่ าทุ่งบางบาล ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
2. บริเวณพื นที่ทุ่งบางกุ้ง จ.อ่างทอง
3. บริเวณหมู่ที่ 4 ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
4. สถานี C.7A อ.เมือง จ.อ่างทอง
5. สถานี C.36 อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
6. พื นที่ เทศบาลเมืองอ่างทองบริ เวณศาลากลางจังหวัด  น  าใน
แม่น  าเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าท่อระบายน  า
7. เฝ้าระวังน  าจากแม่น  าเจ้าพระยาเข้าคลองโผงเผงแล้วไหลย้อนขึ น
แม่น  าน้อยเข้าท่วมพื นที่ อ.เมือง และ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
- ติดตั งเครื่องสูบน  าเพ่ือระบายน  าในเขตชุมชน เขตเศรษฐกิจ และ
พื นทีก่ารเกษตร จ านวน 37 เครื่อง
- เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือ
ตลอด24 ชม.
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอ่างทอง 

พื นที่/โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานอ่างทอง
นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานอ่างทอง
08-6769-3608

นายทนงศักดิ์ มูลเมือง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3561-6071
0-3561-2003
09-2930-5553

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางบาล
นายวรวิทย์ บุณยเนตร

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางบาล

0-3579-5863
0-3579-5800
08-1170-1809

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามหาราช นายประเวศน์ ศิริศิลป์
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามหาราช

0-3651-0236-7
08-1972-6322

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษายางมณี
นายรวินท์ กลิ่นศรีสุข

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษายางมณี 08-9796-9695
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดชัยนาท

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 19 แห่ง อยู่ ในความ
รับผิดชอบของโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพลเทพ 3 แห่ง
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่าโบสถ์ 3 แห่ง โครงการส่งน ้า
และบ้ารุงรักษาบรมธาตุ 11 แห่ง โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาเจ้าพระยา 1 แห่ง โครงการชลประทานชัยนาท
1 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 19 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- คลองระบายน  าสายซอย  1 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก1 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามโนรมย์ ด้าเนินการก้าจัด
วัชพืช ตั งแต่วันที  1 กุมภาพันธ์ 2561 ที  ปตร.แหลมหว้า กม. 
14+400
- โครงการชลประทานชัยนาท ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้ว
เสร็จ ที  คลองระบายน ้า ต. หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.สิงห์บุรี
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นท่ีน  าท่วมเป็นประจ า
- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  า
ท่วมประจ าทุกปี จ านวน 19 จุด 

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดชัยนาท

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ควบคุมปริมาณน  าไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 1,800

ลบ.ม./วิ ถ้าเกินกว่านี จะพิจารณาระบายน  าเข้าระบบชลประทาน
ฝั่งตะวันตกและตะวันออก ตามศักยภาพได้ 700 ลบ.ม./วิ

2. ผันน  าเข้าเก็บกักในแก้มลิงต่างๆ ที่สามารถรับน  าได้

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ต.ตลุก และ ต.หาดอาษา
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
2. บริเวณคลอง 3 ซ้าย ม.-ก. กม.6+800 หมู่ 5 ต.บ้านเชี่ยน 
อ.หันคา จ.ชัยนาท
3. บริเวณ ปตร.บางเสวย และ ปตร.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. พื นที่ทุ่งเชียงราก ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
- ติดตั งเครื่องสูบน  าขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 นิ ว จ านวน 60 เครื่อง
- ติดตั งเครื่องสูบน  าขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 12 นิ ว จ านวน 10 เครื่อง
- เตรียมพร้อมเจ้าหน้าทีเ่ข้าให้ความช่วยเหลือตลอด24 ชม.108



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดชัยนาท 

พื นที่/โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานชัยนาท
นายชานนท์ เสือพิทักษ์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานชัยนาท

0-5646-0252
0-5646-1607
08-5821-2000

นายณัฐพิสิษฐ์ ออนส าลี
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-5646-1382
0-5646-1925
08-1878-2440

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามโนรมย์
นายสมยศ แสงมณี 

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามโนรมย์
08-1707-1998

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
เจ้าพระยา

นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาเจ้าพระยา

0-5640-5266
08-4874-6063

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบรมธาตุ
นายวิชัย  พาตา

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบรมธาตุ
0-5640-5523
08-1876-6115

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าโบสถ์
นายจรินทร์ คงศรีเจริญ

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบรมธาตุ
0-5648-9836
08-1783-5089
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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 ที  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 ที  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 เครื อง และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่อทองแดง 
1 เครื อง

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 นที ด้านบนและผันน ้าเข้าคลองส่งน ้าซ้าย-ขวา 

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

2.2 ท้าผนังกั นน ้าชั วคราวโดยใช้กระสอบทรายเรียงตามแนวตลิ งคลองสวนหมากบริเวณตลาดนครชุม
2.3 ตั งเครื องสูบน ้าเพื อระบายน ้าออกจากพื นที ชุมชน

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 งเครื องสูบน ้าเพื อระบายน ้าออกจากพื นที ชุมชนและพื นที การเกษตร

4. พื นที  ต.แสนตอ และ ต.เกาะตาลบางส่วน อ.ขาณุวรลักษบุรี
- ตั งเครื องสูบน ้าเพื อระบายน ้าออกจากพื นที การเกษตร

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

การเตรียมความพร้อม
- ติดตั งเครื องสูบน ้าเพื อระบายน ้าในเขตชุมชน จ้านวน 10 เครื อง
- ประสานงานหน่วยงานระดับอ้าเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น และผู้น้าชุมชน
- แจ้งเตือนราษฎรในพื นที ที ได้รับผลกระทบเตรียมความพร้อม และติดตามสถานการณ์น ้าอย่างใกล้ชิด
- จัดตั งคณะท้างานศูนย์ประมวลวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น ้า เพื อติดตามสถานการณ์น ้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  จังหวัดลพบุรี

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 24 แห่ง อยู่ ในความ
รับผิดชอบของโครงการชลประทานลพบุรี 9 แห่งโครงการ
ส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโคกกะเทียม 6 แห่ง โครงการส่งน ้า
และบ้ารุงรักษาช่องแค 2 แห่งโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
ป่าสักชลสิทธิ์ 7 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 24 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- ส านักงานชลประทานที่ 10 ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช 7 
แห่ง ตั งแต่เดือนเมษายน 2561 ที  คลองระบาย 1ขวา 1ซ้าย 
4ซ้าย, คลองระบายเลียบคลองชัยนาท-ป่าสัก, คลองระบาย 1 
ซ้าย ลพบุรี , คลองระบาย ใหญ่มหาราช 1, แม่น ้าป่าสัก 
ด าเนินการเสร็จแล้ว ส่วนคลองระบาย ชัยนาท-ป่าสัก 3, และ
คลองระบายใหญ่มหาราช 2 (กลางคลอง) อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 
จุดละ 1 เครื่อง จ านวน 13 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า 113



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดลพบุรี

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. เฝ้าระวังพื นที  อ.โคกเจริญ อ.สระโบสถ์ อ.หนองม่วง อ.โคกส้าโรง หากเกิด
ฝนตกหนักติดต่อกันอาจก่อให้เกิดน ้าบ่าไหลหลากลงสู่พื นที ลุ่มต ้า บริเวณฝั่งซ้าย 
คลองชัยนาท-ป่าสัก ที  ต.หนองเมือง ต.บ้านกล้วย ต.บ้านทราย ต.หินปัก ต.บางกะพี 
ต.ดงพลับ ต.หนองทรายขาว และ ต.พุคา อ.บ้านหมี , ต.หลุมข้าว และ ต.ห้วยโป่ง 
อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
2. เฝ้าระวังน ้าป่าไหลหลากจากเทือกเขาพระงาม เขาสามยอด ล้าน ้าห้วยใหญ่ 
เข้าท่วมเขตชุมชน ที  บ้านเสาธง ต.เขาพระงาม บ้านป่ากล้วย ต.ท่าแค หมู่บ้าน
สิรัญญา ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง  ปริมาณน ้าดังกล่าวได้ไหลมารวมบริเวณพื นที ฝั่งซ้าย 
คลองชัยนาท-ป่าสัก ซึ งมีความลาดเท
3. เฝ้าระวังน ้าป่าไหลหลากจากล้าห้วยซับเหล็ก ท้าให้น ้าท่วมถนนพหลโยธินช่วงที 
ผ่านตัวเมืองลพบุรี รวมทั งท่วมเขตชุมชนเมือง ที  ต.นิคมสร้างตนเอง ต.ป่าตาล 
อ.เมือง

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
บริหารจัดการน ้าเพื อป้องกันภาวะน ้าท่วมโดย
- ควบคุมปริมาณน ้าผ่าน ปตร.มโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท และ ปตร.ช่องแค  
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
- สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าฝั่งซ้าย ริมคลองชัยนาท-ป่าสัก สูบน ้าระบายลงคลอง
ชัยนาท-ป่าสัก พื นที  อ.บ้านหมี  จ้านวน 6 แห่ง อ.เมืองลพบุรี จ้านวน 8 แห่ง
- ติดตั งเครื องสูบน ้าเคลื อนที บริเวณพื นที ลุ่มต ้า อ.บ้านหมี  ตามความจ้าเป็น 

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตั งเครื องสูบน ้าพื นที ที เคยเกิดน ้าท่วมประจ้าทุกปีก้าหนดติดตั งเครื องสูบน ้า 
จ้านวน 13 เครื องเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดลพบุรี

พื นที่/โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานลพบุรี
นายกฤษฎา ศรีเพ่ิมพันธ์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานลพบุรี
0-3648-6633
08-9961-1886

นายวัลลภ โฉมเรือง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3648-6633
09-2260-5330

โครงการส่งน  าละบ ารุงรักษาโคกกะเทยีม
นายสุภเวช ยวนแหล

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาโคกกะเทียม
0-3648-6361
08-1888-3786

โครงการส่งน  าละบ ารุงรักษาช่องแค
นายสุรศักดิ์ รังรองธานินทร์

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาช่องแค
0-5626-9224
08-1379-1791

โครงการส่งน  าละบ ารุงรักษาป่าสกัชลสิทธิ์
นายสุภชัย มโนการ

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาปา่สักชลสทิธิ์
0-3649-4291
08-4874-6179

โครงการส่งน  าละบ ารุงรักษามหาราช
นายประเวศน์ ศิริศีลป์

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามหาราช
0-3651-0236-7
08-1972-6322

โครงการส่งน  าละบ ารุงรักษาเริงราง
นายนรินทร์ นิ่มวิญญา

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาเริงราง
0-326-1944

08-4628-2288115



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดนครนายก

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 26 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาขุนด่านปราการชล 4 แห่ง โครงการส่งน ้า
และบ้ารุงรักษานครนายก 15 แห่ง โครงการชลประทานนครนายก 5 แห่ง 
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษารังสิตใต้ 2 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 22 แห่ง และอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 4 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสิตใต้ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช ตั งแต่
วันที  12 มีนาคม 2561 ที บริเวณคลอง 15 สายกลาง และคลอง 16 สาย
กลาง
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
จ้านวน 3 จุด

1. บริเวณหมู่ที  8 ต.อาษา อ.บ้านนา
2. บริเวณหมู่ที  9 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา
3. บริเวณหมู่ที  11 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดนครนายก
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. พร่องน  าในอ่างเก็บน  าที่มีปริมาณน  ามากลงแม่น  านครนายก 
2. ดูแลและเสริมคันกั นน  าที่มีอยู่เดิมในเขตโครงการคลองยาง ให้มีระดับสูงและ
แข็งแรงพอที่จะป้องกันน  าไม่ให้ไหลล้นข้ามไปท่วมพื นที่เพาะปลูก 
3. ควบคุมดูแลปริมาณน  า และระดับน  าให้เหมาะสมกับพื นที่การเกษตร โดยใช้
คลองบ้านนาเป็นหลักในการควบคุมและระบายน  าลงคลอง 29 และแม่น  า
นครนายกต่อไป 
4. ควบคุมระดับน  าบริเวณสถานี Ny.1B ต.สาลิกา อ.เมือง 
หากระดับน  ามากกว่า +7.79 ม.รทก. ให้ท าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่
5. ประสานงานกันหน่วยราชการ องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อระบายน  าตาม
อาคารชลประทานต่าง ให้ข้อมูลสภาพน  า ปริมาณน  าของโครงการฯ แก่หน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณชุมชนวัดทองย้อย ต.บ้านนา อ.บ้านนา
2. บริเวณชุมชนตลาดบ้านโพธิ์ปากพลี ต.ปากพลี อ.ปากพลี
3. บริเวณ ต.ป่าขะ อ.บ้านนา

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนครนายก 

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทาน
นครนายก

นายพิทักษ์ ยุวานนท์
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครนายก

08-1880-1593

นายยงยศ รุจิทิพย์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3738-4357
08-9832-9246
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดนครปฐม
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 137 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการส่งน า้และบ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ 11 แห่งโครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาพระพิมล 22 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาภาษีเจริญ 
12 แห่ง โครงการส่งน ้าและบา้รุงรกัษานครปฐม 61 แห่ง โครงการส่งน ้า
และบ้ารุงรักษานครชุม 2 แห่งโครงการส่งน ้ าและบ้ารุ งรักษา
ก้าแพงแสน 12 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาบางเลน 17 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 122 แห่ง และอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 15 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้ว
เสร็จ ที  สถานีสูบน ้า ปตร. บางซื อ
- คลองระบายน  า โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานครปฐม ด้าเนินการ
ก้าจัดวัชพืช ตั งแต่เดือนมกราคม 2561
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 
เครื่อง จ้านวน 21 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดนครปฐม

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
- บริเวณในเขตพื นที่ อ.บางเลน อ.พุทธมณฑล และ อ.นครชัยศรี

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนครปฐม 
ฤดูฝน

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทาน
นครปฐม

นายสมชาย เตียวเจริญกิจ
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครปฐม

0-3426-1556-7
08-1833-8988

นายวินัย อุทัยแสน
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3426-2218
09-1415-5619

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานครปฐม
นายวิรัตน์  เจนจบ

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานครปฐม
08-1881-5076

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาก าแพงแสน
นายฐิติพงษ์ โสภณางกูร

ผู้อ านวยโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาก าแพงแสน

0-3469-1097
0-3469-1098
08-1944-6490

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ
นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ
0-2571-2128
08-4874-6201

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระพิมล
(ต าแหน่งว่าง)

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระพิมล 0-3429-9045
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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 ด้าเนินการแล้วเสร็จในวันที  15 มีนาคม 2561
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าบัว ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชที แม่น ้าน่าน 
บริเวณ ปตร.คลองระบายน ้า DR.9 - DR.11 และปตร.คลองระบายน ้าวังแตงโม
ด้าเนินการแล้วเสร็จในวันที  12 พฤษภาคม 2561
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าบัว ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช ที 
แม่น ้าน่าน บริเวณคลองระบายน ้า DR.7และDR.8.ด้าเนินการแล้วเสร็จ
ในวันที  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)
- ให้เจ้าหน้าที ประจ้าอยู่ในพื นที  หากมีกรณีฝนตกจะได้เข้าไปด้าเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว 
รวมทั งก้าชับเจ้าหน้าที คอยติดตาม ตรวจสอบระบบชลประทาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์น ้า
ได้เต็มศักยภาพตามสถานการณ์น ้าที เป็นจริงในแต่ละช่วงเวลารวมทั งบริหารจัดการน ้าในอ่างเก็บ
น ้าให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด
- ในกรณีที เกิดสภาวะวิกฤติ ให้ชี แจงสถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื อแจ้งเตือนประชาชน ให้
เตรียมรับสถานการณ์น ้า และส้าเนาเรื องมายังกรมชลประทาน เพื อแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย รวบรวมออกเป็นค้าสั งกระทรวงมหาดไทยในการแจ้งเตือนผู้ว่าราชการจังหวัดอีกทาง
หนึ งด้วย

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

การเตรียมความพร้อม
- ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานทั งหมด
- เร่งระบายน ้าในคลองระบายน ้าสายต่างๆ ที เกิดจากฝนตกในพื นที ลงสู่แม่น ้าสายหลัก
- ส้าหรับพื นที ที เคยเกิดน ้าท่วมเป็นประจ้า และต้องติดตั งเครื องสูบน ้าเป็นประจ้าทุกปี 
ขอให้น้าเครื องสูบน ้าไปติดตั งไว้ก่อนอย่างน้อยจ้านวน 1 เครื อง
- เตรียมความพร้อมของเครื องจักร เครื องมือ เครื องสูบน ้า ขนาด 8-12 นิ ว จ้านวน 18 เครื อง ใน
บริเวณพื นที เสี ยงที จะเกิดน ้าท่วมเป็นประจ้า ให้สามารถน้าไปช่วยเหลือได้ทันทีเมื อเกิดปัญหาน ้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  จังหวัดนนทบุรี
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 37 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานนนทบุรี 21 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ 7 
แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพระพิมล 9 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 37 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- คลองขุนศรี โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ ด้าเนินการ
ก้าจัดวัชพืช ตั งแต่วันที  1 เมษายน 2561 ที  ปตร. ปากคลองขุนศรี
- คลองพระอุดม โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ ด้าเนินการ
ก้าจัดวัชพืช ตั งแต่วันที  1 เมษายน 2561 ที  ปตร. พระอุดม
- คลองบางบัวทอง โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช ตั งแต่วันที  1 เมษายน 2561 ที  ปตร. บางบัวทอง
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 29 จุด 
1. บริเวณในเขต อ.บางกรวย 3 จุด
2. บริเวณในเขต.ปากเกร็ด 4 จุด
3. บริเวณในเขต อ.บางใหญ่ 2 จุด
4. บริเวณในเขต อ.เมือง 1 จุด
5. บริเวณในเขต อ.บางบัวทอง 9 จุด
6. บริเวณในเขต อ.ไทรน้อย 10 จุด

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

1. รับน  าจากคลองพระยาบันลือคลองแนวขวาง ที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น  าท่าจีน กับแม่น  า
เจ้าพระยา ในอัตรา 300 ลบ.ม./วินาที ผ่านคลองแนวตั ง
ในพื นที่ทุ่งพระยาบันลือตามศักยภาพของคลองลงสู่คลองพระพิม ซ่ึงเป็นคลองแนวขวางท่ีเชื่อมต่อ
กับแม่น  าท่าจีน และแม่น  าเจ้าพระยา

2. ระบายน  าจากคลองพระพิมล ซ่ึงเป็นคลองแนวขวาง ทีเ่ชื่อมต่อกบั แม่น  าท่าจีน และแม่น  า
เจ้าพระยา ในอัตรา 167 ลบ.ม./วินาที ผ่านคลองแนวตั งในพื นที่ทุ่งพระพิมล ตามศักยภาพของ
คลองลงสู่คลองมหาสวัสด์ิ ซ่ึงเป็นคลองแนวขวางที่เชื่อมต่อกับแม่น  าท่าจีน และแม่น  าเจ้าพระยา

3. ระบายน  าจากคลองมหาสวัสด์ิ ซ่ึงเป็นคลองแนวขวาง ทีเ่ชื่อมต่อกบัแม่
น  าท่าจีน และแม่น  าเจ ้าพระยาในอัตรา 91 ลบ.ม./วินาที ผ่านคลองแนวตั ง เข้าสู่ พื นที่
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม ตามศักยภาพของคลองเพ่ือ จะได้ระบายลงสู่แม่น  า
เจ้าพระยา และแม่น  าท่าจีน ต่อไป

4. ควบคุมปริมาณน  าผ่านสถานีบางไทร หากปริมาณน  าเกิน 2,000 ลบ.ม./วินาที และ
ระดับน  าทะเลหนุนเกิน และระดับน  าทะเลหนุนเกิน 1.0 ม.รทก. หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ท าการ
แจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณคลองลากค้อนเก่า หมู่ 1 ต. ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
2. บริเวณคลองโยง-บางใหญ่ หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตั งเคร่ืองสูบน  าขับด้วยเคร่ืองยนต์ ขนาด 8 - 12 นิ ว จ านวน 133 เคร่ือง
2. ติดตั งเคร่ืองสูบน  าขับด้วยเคร่ืองยนต์ ขนาด 12 นิ ว จ านวน 18 เคร่ือง
3. ติดตั งเคร่ืองสูบน  าขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ ว จ านวน 2 เคร่ือง
4. ติดตั งเคร่ืองสูบน  า ด้วยไฟฟ้า ขนาด 10 นิ ว Vertical Pump จ านวน 2 เคร่ือง
5. ติดตั งเคร่ืองสูบน  า ด้วยไฟฟ้า 0.5 ลบ.ม./วินาที Vertical Pump จ านวน 3 เคร่ือง
6. ติดตั งเคร่ืองสูบน  า ด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม 1.0 ลบ.ม./วินาที จ านวน 4 เคร่ือง
7. ติดตั งเคร่ืองสูบน  า ด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม 3.0 ลบ.ม./วินาที จ านวน 156 เคร่ือง
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนนทบุรี 

พื นที่/โครงการ รายช่ือ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทาน
นนทบุรี

นายอาภากร สนกิะวาที
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนนทบุรี

0-2583-3337
0-2583-4460
08-1818-3912

นายไตรทิพย์ มังกโรทัย
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-2583-3337
08-1848-8264

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
พระยาบรรลือ

นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ

0-2571-2128
08-4874-6201

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระพิมล
(ต าแหน่งว่าง)

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระพิมล
0-3426-3331
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดปทุมธานี

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 51 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานปทุมธานี  19 แห่ง โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ 1 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
รังสิตเหนือ 26 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษารังสิตใต้ 5 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 51 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานปทุมธานี ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช ตั งแต่เดือน
มีนาคม 2561 จ้านวน 10 จุด ในเขต อ.เมือง และ อ.สามโคก จ.
ปทุมธานี
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช 
ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 จ้านวน 38 จุด แล้วเสร็จ จ้านวน 21 
จุด ในเขต อ.เมือง อ.คลองหลวง อ.หนองเสือ และ อ.ธัญบุรี จ.
ปทุมธานี
- คลองหกวาสายล่าง และคลองรังสิตประยูรศักดิ์ โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษารังสิตใต้ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ตั งแต่
เดือนเมษายน 2561
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 
เครื่อง จ านวน 16 จุด 

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

1. ควบคุมการระบายน  า ในคลองริมแม่น  าเจ้าพระยา ไม่ให้ความสูงของระดับ
น  าเกินเกณฑ์ที่ก าหนด

2. ควบคุมการระบายน  าที่คลองพระยาบรรลือ โดยพิจารณาร่วมกับการระบาย
น  าของ พื  นที ่ตอนล่าง เพื ่อควบคุมระดับน  าไม่ให้เกินเกณฑ์ที ่ก าหนด เสริม
กระสอบทรายบริเวณที่มีคันคลองต่ า

3. ควบคุมการระบายน  าที่ไซฟอนพระธรรมราชา และ ปตร.พระธรรมราชา 
ไม่ให้เกินเกินระบายน  าที่ก าหนด

4. ควบคุมระดับน  าคลองระพีพัฒน์แยกใต้ หากระดับน  าเกิน +2.50 ม.รทก. ให้
ท าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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. ปากคลองระบายน  าที่ 10 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
5. บริเวณถนนบนคันคลองระพีพัฒน์ (ฝั่งซ้าย) กม.16+650 ต.ศาลาครุ อ.หนอง
เสือ จ.ปทุมธานี
6. ริมคลองรังสิตฯ บริเวณศาลเจ้าปากคลอง 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.
ปทุมธานี
7. ริมคลองหกวาสายล่าง ฝั่งทิศเหนือ ปลายคลอง 2 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.
ปทุมธานี
8. ริมคลองหกวาสายล่าง ฝั่งทิศเหนือ ปลายคลอง 3 และ 4 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูก
กา จ.ปทุมธานี

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดปทุมธานี

พื นที่/โครงการ รายช่ือ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทาน
ปทุมธานี

นายสากล ชลคีรี
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานปทุมธานี

08-4874-6204

นายชาญศักดิ์ โกมลเกษรักษ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

09-5702-5445

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ
นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ
0-2571-2128
08-4874-6201

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ
นายสุรพล อนุสรหิรัญการ

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ
0-3536-1244
08-1973-9085

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสิตใต้
นายพฤทธิพงศ์  ทัศน์อัญชุลีกุล

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสิตใต้
08-4874-6207
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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 นที/่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  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
วันที  6 ธันวาคม 2560 และอ้าเภอเมือง สามง่าม บึงนาราง ด้าเนินการแล้วเสร็จ
ในวันที  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 
ด้าเนินการแล้วเสร็จในวันที  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 ้าที ก่อให้เกิดปัญหาน ้าท่วม สถานีวัด น ้าN.7A
อ.เมืองระดับน ้า  36.00 (ม.รทก) ปริมาณน ้าผ่าน  1,084  ลบม./วินาที  เป็นระดับน ้าวิกฤตซึ งท้าให้น ้าใน
พื นที เพาะปลูกระบายน ้าลงแม่น ้าช้าได้ประกอบกับน ้าในแม่น ้าน่านเริ มไหลเข้าที ทรบ.คลองสินเธาว์ อ.บางมูลนาก
- การด้าเนินการแจ้งเตือนภัยที สถานีวัดน ้า N.7A ที ระดับ  35.50 ม.(รทก.) ปริมาณน ้าผ่าน 960  ลบ.ม./วินาที 
และแจ้งเตือนภัยให้หน่วยงานที เกี ยวข้อง   ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สถานีวิทยุ พร้อม
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และประชาชนทราบ
- การด้าเนินการแจ้งเตือนภัยที สถานีวัดระดับน ้า Y17ที ระดับ  35.50 ม.(รทก.) ปริมาณน ้าผ่าน 
200  ลบม./วินาที และแจ้งเตือนภัยให้หน่วยงานที เกี ยวข้อง 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 นที ลุ่มต ้าคลองระบายน ้า DR.7 – DR.9

การเตรียมความพร้อม
- ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานทั งหมด
- เร่งระบายน ้าในคลองระบายน ้าสายต่างๆ ที เกิดจากฝนตกในพื นที ลงสู่แม่น ้ายม แม่น ้าน่าน ณ ต้าแหน่ง
อาคารปากคลองระบายน ้า
- ปิดบานระบายน ้าที อาคารปากคลองระบายน ้า  เมื อระดับน ้าในแม่น ้าสูงกว่าระดับน ้าในคลองระบายน ้า 
ป้องกันไม่ให้น ้าไหลย้อนเข้าในคลองระบายน ้า
- ประสานงานกับ อบต. ในพื นที  เพื อขอความร่วมมือในการป้องกันน ้าที อาคารปากคลองระบายน ้า และท่อ
ระบายน ้าที ไม่มีบานตามแนวคันกั นน ้า (DK.2)  เพื อสนับสนุนกระสอบทราย  สนับสนุนการสูบน ้าจากคลอง
ระบายน ้าลงสู่แม่น ้า  เพื อไม่ให้กระทบพื นที เพาะปลูก
- ติดตั งเครื องสูบน ้า ขนาด 6 – 12 นิ ว ในพื นที เสี ยงภัย จ้านวน 22 เครื อง

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  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 ตั งแต่
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 นที บริเวณแม่น ้าวังทอง, คลองชมพ,ู ท้ายเขื อนนเรศวร, ทรบ.ทุ่งสาน และทรบ.ท่าทอง
2. บริเวณปตร.คลอง DR.15.8 แห่งที  1 (รับน ้าจากคลองเมม-คลองบางแก้ว) และปตร.คลอง 
DR.15.8 แห่งที  2 (ระบายยน ้าลงแม่น ้าน่าน)
3. พื นที ลุ่มต ้าบางระก้า, แม่ระหัน, หนองมน, คลองอ้ายแล้, หนองแขม, ศรีภิรมย์, หนองจอก และ
คลองย่างแรต

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ให้เจ้าหน้าที ประจ้าอยู่ในพื นที  หากมีกรณีฝนตกจะได้เข้าไปด้าเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว 
รวมทั งก้าชับเจ้าหน้าที คอยติดตาม ตรวจสอบระบบชลประทาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์น ้า
ได้เต็มศักยภาพตามสถานการณ์น ้าที เป็นจริงในแต่ละช่วงเวลารวมทั งบริหารจัดการน ้าในอ่างเก็บ
น ้าให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด
- ในกรณีที เกิดสภาวะวิกฤติ ให้ชี แจงสถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื อแจ้งเตือนประชาชน 
ให้เตรียมรับสถานการณ์น ้า และส้าเนาเรื องมายังกรมชลประทาน เพื อแจ้งกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รวบรวมออกเป็นค้าสั งกระทรวงมหาดไทยในการแจ้งเตือนผู้ว่าราชการ
จังหวัดอีกทางหนึ งด้วย

การเตรียมความพร้อม
- ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานทั งหมด
- เร่งระบายน ้าในคลองระบายน ้าสายต่างๆ ที เกิดจากฝนตกในพื นที ลงสู่แม่น ้าสายหลัก
- ส้าหรับพื นที ที เคยเกิดน ้าท่วมเป็นประจ้า และต้องติดตั งเครื องสูบน ้าเป็นประจ้าทุกปี 
ขอให้น้าเครื องสูบน ้าไปติดตั งไว้ก่อนอย่างน้อยจ้านวน 1 เครื อง
- เตรียมความพร้อมของเครื องจักร เครื องมือ เครื องสูบน ้า ขนาด 8-12 นิ ว จ้านวน 113 เครื อง 
และขนาด 12 นิ ว 4 เครื อง ในบริเวณพื นที เสี ยงที จะเกิดน ้าท่วมเป็นประจ้า ให้สามารถน้าไป
ช่วยเหลือได้ทันทีเมื อเกิดปัญหาน ้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

06-3459-5153139



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 94 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาเริงราง 3 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาป่าสักใต้ 7 แห่ง โครงการส่ง
น ้าและบ้ารุงรักษานครหลวง 18 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาบางบาล 17 แห่ง 
โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 8 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพระยา
บรรลือ 5 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษารังสิตเหนือ 8 แห่ง โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี หน 13 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษายางมณี 4 แห่ง 
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาผักไห่ 11 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 94 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- คลองระพีพัฒนส์ายใหญ่ โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาป่าสักใต้ ด้าเนินการก้าจัด
วัชพืชแล้วเสร็จ ที  ปตร.พระนารายณ์ และ ปตร. พระมหินทร์
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานครหลวง ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ จ้านวน 
8 จุด ในเขต อ.ท่าเรือ อ.นครหลวง อ.ภาชี อ.วังน้อย และ อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
- คลองกระมัง และคลองหันตรา โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช ตั งแต่ 1 พฤษภาคม 2561 ที  ปตร.กระมัง และ ปตร.หันตรา 
- คลองลากฆ้อน และคลองขุดใหม่ โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช ตั งแต่วันที  1 เมษายน 2561 ที  ปตร. ปากคลองลากฆ้อน และ 
ปตร. ปากคลองขุดใหม่
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ จ้านวน 
6 จุด
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จ านวน 54
จุด การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         

จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. การปรับปฏิทินการเพาะปลูกในพื นที่ลุ่มต่ าให้เร็วขึ น
2. ใช้พื นที่ลุ ่มต่ าทั  ง 6 ทุ่ง ครอบคลุมพื นที่ 5 จังหวัดในลุ่มน  าเจ้าพระยา ประกอบด้วย 
จ.พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี ลพบุรี และสระบุรี ท าการหน่วงน  าและกระจาย
น  า เพื่อควบคุมการระบายน  าผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,300 ลบ.ม./วินาที ได้แก่ ทุ่งป่า
โมก ทุ่งบางบาล ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งบางกุ้ง และทุ่งบางกุ่ม
3. ใช้แก้มลิง 2 แห่ง (แก้มลิงทุ่งมะขามหย่องและแก้มลิงทุ่งภูเขาทอง) พร่องน  ารอรับน  า
หลากที่จะไหลลงท่วมพื นที่เกาะในตัวเมือง
4. ควบคุมระดับน  าที่ ปตร.คลองตาเมฆ หากระดับเกิน +6.00 ม.รทก. ให้ท าการแจ้งเตือนแก่
ประชาชนในพื นที่
5. ควบคุมระดับน  าที่ ปตร.พระอินทราชา หากระดับเกิน +2.50 ม.รทก. ให้ท าการแจ้งเตือน
แก่ประชาชนในพื นที่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.บริเวณพื นที่หมู่ 5 ต.พิตเพียน และ ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
2. ทุ่งบางกุ่ม ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
3. ชุดชนวัดสะตือ ต.ท่าหลวง และชุมชนตลาดท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
4. พื นที่ลุ่มต่ าทุ่งบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
5. พื นที่ลุ่มต่ าทุ่งบ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
6. พื นที่ริมแม่น  าเจ้าพระยา อ.บางปะอิน อ.บางไทร และ อ.พระนครศรีอยุธยา
7. โรงพยาบาลเสนา ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
8. สถานี C.36 วัดน  าคลองโผงเผง ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบบุง้กี๋ตักเข้า แขนยาว จ านวน 3 คัน
2. เรือขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบบุ้งกี๋ตักเข้า แขนยาว จ านวน 7 ล า 141



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
นายโบว์แดง ทาแก้ว

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
0-3534-5044
08-1785-7675

นายสุรวิทย์ มูลนานัด
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3564-5204
08-9627-6543

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาโคกกะเทียม
นายสุภเวช ยวนแหล

ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาโคกกะเทียม
0-3648-6361
08-1888-3786

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
เจ้าเจ็ด-บางยี่หน

นายวีระชัย จิตรบรรเทา
ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

0-3574-1299
084-874-6189

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชัณสูตร
นายเกียรติณรงค์ นาคทิม

ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชัณสูตร
0-3681-4780
08-1942-6275

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานครหลวง
นายสรายุทธ ช่วยชาติ

ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานครหลวง

0-3527-1955
0-3527-1958
08-9936-1655

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางบาล
นายวรวิทย์ บุณยเนตร

ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางบาล

0-3579-5863
0-3579-5800
08-1170-1809

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาป่าสักใต้
นายอ าพล ฤทธิ์มณี

ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาป่าสักใต้

0-3580-270
0-3580-2699
08-1945-9236

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาผักไห่
นายจ านง ธรรมสอน

ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาผักไห่

0-3539-1378
0-3539-1479
08-1925-3632

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ
นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร

ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ
0-2571-2128
08-4874-6201

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ
นายสุรพล อนุสรหิรัญการ

ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ
0-3536-1244
08-1973-9085

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสิตเริงราง
นายนรินทร์ นิ่มวิญญา

ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาเริงราง
0-3626-1944
08-4628-2288
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสมุทรปราการ

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 14 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน ้า
และบ้ารุงรักษาชลหารพิจิตร 10 แห่งโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพระองค์ไชยา
นุชิต 3 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรปราการ 1 แห่ง 

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 11 แห่ง และอยู่ ระหว่างการ
ด าเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 3 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- คลองด่าน โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร ด้าเนินการก้าจัด
วัชพืชแล้วเสร็จ ตั งแต่วันที  30 เมษายน 2561 ที  สถานีสูบน ้าชลหารพิจิตร 1 และ 
2 
- คลองชายทะเล โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร ด้าเนินการก้าจัด
วัชพืชแล้วเสร็จ ตั งแต่วันที  31 ธันวาคม 2560 ที  สถานีสูบน ้าชลหารพิจิตร 1 และ 
2
- คลองส าโรง โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช
แล้วเสร็จ ตั งแต่วันที  30 เมษายน 2561 ที  สถานีสูบน ้าชลหารพิจิตร 1 และ 2
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต อยู่ระหว่างเสนอแผน
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 3 
จุด (เสนอแผนในเดือนกรกฎาคม 2561)

1. บริเวณคลองชายทะเล (นิคมอุสาหกรรมบางปู)  
2. บริเวณคลองบางปลา 
3. บริเวณ ปตร.กลางคลองประเวศน์ฯการตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         

จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสมุทรปราการ
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
ฝ่ังตะวันตก
1. กรณีปริมาณน ้าผ่านสถานีวัดน ้าบางไทรเกิน 1,000 ลบ.ม./วินาที จะบริหารจัดการน ้า ปตร. 

คลองลัดโพธิ์ ตามอิทธิพลน ้าขึ น/ลง เมื อระดับน ้าด้านเหนือน ้าสูงกว่าท้ายน ้า ควบคุมความเร็ว
กระแสน ้าไม่เกิน 1 เมตร/วินาที และปริมาณน ้าผ่าน ปตร. ไม่เกิน 500 ลบ.ม./วินาที เพื อเร่ง
ระบายน ้าออกสู่ทะเล ไม่ให้เกิดผลกระทบพื นที ตอนบนของแม่น ้าเจ้าพระยา
ฝ่ังตะวันออก
1. กรณีปริมาณฝนและน ้าเหนือไหลมาสมทบมากจนมีระดับสูงกว่าระดับเฝ้าระวัง จะพร่องน ้าใน

คลองชายทะเล โดยสถานีสูบน ้าต่างๆ ซึ งเป็นแก้มลิงออกสู่ทะเล ควบคุมให้อยู่ในระดับ 0.00 ม.
รทก. 
2. ตามแนวคันพระราชด้าริ จะควบคุมอาคารชลประทานไม่ให้น ้าหลากเข้าไปใน กรุงเทพฯ 

(พื นที ชั นใน)
3. กรณีคลองแสนแสบ คลองประเวศน์บุรีรมย์ และคลองส้าโรง มีระดับสูงกว่าระดับเฝ้าระวังจะ

ประสานกับส้านักงานระบายน ้า กรุงเทพมหานคร และ อปท. เพื อระบายน ้าผ่านแนวคัน
พระราชด้าริ ออกสู่แม่น ้าเจ้าพระยา

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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. ประตรูะบายน  าคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.ทรงคะนอง อ.พระประแดง

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตั งเคร่ืองสูบน  า ขนาด 3-25 ลบ.ม./วินาที จ านวน 86 เคร่ือง
2. ติดตั งเคร่ืองสูบน  า ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จ านวน 40 เคร่ือง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก 144



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสมุทรปราการ

พื นที่/โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสมุทรปราการ
นายชัยพร พรหมสุวรรณ (รก.)

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ
0-2323-9192
08-7554-3353

นายพีรพงษ์ เอี่ยมไผ่
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน

0-2323-9192
08-9096-1991

โครงการส่งน  าละบ ารุงรักษาชลหาร
พิจิตร

นายชัยพร พรหมสุวรรณ 
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชลหาร

พิจิตร

0-2330-1516
0-2330-1213
08-4874-6174

โครงการส่งน  าละบ ารุงรักษาพระองค์
ไชยานุชิต

นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา

พระองค์ไชยานุชิต

0-3851-1154
06-1679-7887
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสมุทรสาคร

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 39 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานสมุทรสาคร 5 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
ภาษีเจริญ 10 แห่งโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานครปฐม 11 แห่ง 
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานครชุม 1 แห่ง โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาด้าเนินสะดวก 12 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 34 แห่ง และอยู่ ระหว่าง
การด าเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 5 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานสมุทรสาคร ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ตั งแต่
วันที  10 พฤษภาคม 2561 ที  สถานีสูบน ้า ปตร.อ้าแพง และสถานีสูบน ้า 
ปตร.คลองอ้อมโรงหีบ
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช
แล้วเสร็จ ตั งแต่เดือนธันวาคม 2560 จ้านวน 11 จุด ในเขต อ.เมือง และ 
อ.กระทุ่มแบน 
- คลองระบายน  าหนองสองห้อง โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานครชุม 
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ตั งแต่เดือนมกราคม 2561
- คลองระบายและคลองด าเนินสะดวก โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ด าเนินสะดวก ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ตั งแต่เดือนมกราคม 2561
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
จ้านวน 1 จุด บริเวณ ปตร.คลองหวายลิงใหญ่

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสมุทรสาคร

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ใช้คลองที่มีอยู่ทั งหมด เป็นคลองรับน  าเพ่ือการระบายน  า
2. ใช้เครื่องสูบน  าถาวรที่ติดตั งอยู่ริมแม่น  าท่าจีนเพื่อเร่งระบายน  า
ในพื นที่
3. เสริมคันตลิ่งที่ทรุดต่ าเป็นช่วงๆ
4. โครงการแก้มลิง สถานีสูบน  าคลองมหาชัย-คลองสนามชัย 
เพ่ือสูบน  าออกจากแก้มลิงผ่านคลองระบายน  าออกสู่ทะเล
5. ประสานงานและบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณริมแม่น  าท่าจีนที่มีระดับหลงัคันต่ า
2. บริเวณคลองครุ เช่ือมต่อ ต.ท่าทราย อ.เมือง
3. คลองหวายลิง ต.โคกขาม อ.เมือง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสมุทรสาคร

พื นที่/โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสมุทรสาคร
นายชุตมิันต์ สกุลพราหมณ์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร
0-3483-9036
08-7554-3353

นายภูมวิิทย์ นารถสกุล
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน

0-3483-9036
08-1627-0408
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสมุทรสงคราม

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 22 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม 16 แห่ง โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาด้าเนินสะดวก 6 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 21 แห่ง และอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 1 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ 
ตั งแต่วันที  30 เมษายน 2561 จ้านวน 16 จุด ในเขต อ.อัมพวา 
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้ว
เสร็จ ตั งแต่เดือนธันวาคม 2560 จ้านวน 11 จุด
- คลองด าเนินสะดวก โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาด าเนินสะดวก
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ตั งแต่เดือนมกราคม 2561 
ที  ปตร.บางนกแขวก

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสมุทรสงคราม

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตลอด
- เฝ้าระวังถ้ามีปริมาณน  าฝนตกเกิน 100 มม. รีบแจ้งเตือน
ประชาชน
- พร่องน  าในล าคลองเพื่อเตรียมรองรับน  าฝน
- ยกบานประตูระบายตามความเหมาะสม
- ประสานงานหน่วยงานราชการตลอดเวลา หากขอความ
ช่วยเหลือ
- ตั งศูนย์ช่วยเหลือทางภัยพิบัติ

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
- บริเวณประตูระบายน  าทับเทียม ต.แพรกหนามแดง 
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

150



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสมุทรสงคราม

พื นที่/โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
นายสุรชัย  น านาพล

ผู้อ านวยการโครงการชลประทาน
สมุทรสงคราม

0-3475-6646
08-9195-5680

นายสมบัติ วานิชชินชัย
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน

0-3475-6646
08-1920-9309
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสระบุรี
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 16 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ส่งน ้าและบ้ารุงรักษาป่าสักใต้ 10 แห่งโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาคลอง
เพรียว-เสาไห้ 1 แห่งโครงการชลประทานสระบุรี 2 แห่ง โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษารังสิตเหนือ 3 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 16 แห่ง  
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- คลองชัยนาท-ป่าสักโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาเริงราง ด้าเนินการ
ก้าจัดวัชพืช ตั งแต่วันที  6 พฤษภาคม 2561
- คลองระพีพัฒน์สายใหญ่ โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาป่าสัก ใต้ 
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ที  ปตร. พระเอกาทศรถ ปตร.พระศรีศิลป์ 
ปตร.พระศรีเสาวภาค 
- อ่างเก็บน  าคลองเพรียว โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาคลองเพรียว-เสา
ไห้ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช ตั งแต่วันที  12 กุมภาพันธ์ 2561 ที  ปตร.คลอง
เพรียว
- คลองระบาย โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ด้าเนินการ
ก้าจัดวัชพืช ตั งแต่วันที  24 มกราคม 2561
- คลองระบายน  าที่  10 โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสิต เหนือ 
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ที  ปตร.ปากคลองระบายน ้าที  10
- คลองระพีพัฒน์แยกใต้ โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ 
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ที  ปตร.ศาลาครุ และ ปตร.แยก1ขวา 
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- อยู่ระหว่างเตรียมติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 
จ านวน 5 จุด (เดือนกันยายน-ตุลาคม 2561)

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสระบุรี

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ผันน  าจากคลองชัยนาท-ป่าสัก เข้าพื นที่รับน  าทะเลสาบบ้านหมอ 
ในอัตรา 1-2 ลบ.ม./วินาที
- ผันน  าจากแม่น  าป่าสัก เข้าพื นที่รับน  าอ่างเก็บน  าคลองเพรียว 
ในอัตรา 2 ลบ.ม./วินาที
- ควบคุมปริมาณน  าไหลผ่านเขื่อนพระรามหก ให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 
700 ลบ.ม./วินาที
- ควบคุมระดับน  าที่คลองระพีพัฒน์แยกตก หากระดับน  าเกิน
2.50 ม.รทก. ให้ท าการแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณพื นที่ พื นที่หมู่ 2 และ 10 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
2. บริเวณพื นที่ พื นที่หมู่ 4  และ 6 ต.ป่าหวาย อ.พระพุทธบาท 
จ.สระบุรี
3. พื นที่เกษตรกรรมริมคลองชัยนาท-ป่าสัก และพื นที่เขตนิคม
อุตสาหกรรม

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
- ติดตั งเครื่องสูบน  า จ านวน 10 เครื่อง เพื่อระบายน  าลงคลอง
ระพีพัฒน์
- เตรียมพร้อมอุปกรณ์ เครื่ อ ง จักรกลและเ จ้าหน้าที่ เข้ า ให้
ความช่วยเหลือตลอด24 ชม.
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสระบุรี

พื นที่/โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสระบุรี
นายมาโนช วัฒนโชติ

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสระบุรี
08-1533-9001

นายวรกร เจริญวงศ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3621-4216
0-3624-4218
09-3267-1551

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาป่าสกัชลสทิธิ์
นายศุภชัย มโนการ

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาปา่สักชลสทิธิ์
0-3649-4291
08-4874-6179

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
นายธวัชชัย ใบเจริญ

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้

0-3621-2208
0-3621-2168
08-4874-6206
08-1936-9047
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสิงห์บุรี

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 19 แห่ง อยู่ ในความ
รับผิดชอบของโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาบรมธาตุ 4 แห่ง 
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาชัณสูตร 1 แห่ง โครงการส่งน ้า
และบ้ารุงรักษายางมณี 5 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี 
9 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 19 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- แม่น  าน้อย โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชัณสูตร
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชอย่างสม ้าเสมอ ที  ปตร. บางระจัน
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  า
ท่วมประจ าทุกปี จ านวน 24 จุด 

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสิงห์บุรี
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ประสานเขื่อนเจ้าพระยาควบคุมการระบายท้ายเขื่อน ไม่เกิน 1,700 ลบ.ม./วินาที
คลองชัยนาท-อยุธยาและคลองชัยนาท-ป่าสัก
- ระบบส่งน  าสูงสุด 65 ลบ./วินาที (ในคลองชัยนาท-อยุธยา)
- ระบบส่งน  าสูงสุด 210 ลบ./วินาที (ในคลองชัยนาท-ป่าสัก)
- เนื่องจากเขตนี มีพื นที่ รับน  านองที่ เขตทุ่งเชียงราก 6,000 ไร่, พื นที่นาฝ่ังซ้าย
แม่น  าเจ้าพระยาถึงแม่น  าลพบุรีประมาณ 1 แสนไร่ ระบายน  าลงพื นที่นาประมาณ  
34 ล้าน ลบ.ม.
แม่น  าน้อยและคลอง 1 ซ้ายบรมธาตุ
- เนื่องจากเขตนี มีพื นที่ รับน  านองที่ เขตทับยา- แม่ลา14,000 ไร่ และเขตเชิงกลัด 

พักทัน และบางระจัน อีก 15,000 ไร่ เพ่ือรับน  าระบายลงพื นที่นาประมาณ 9 ล้าน ลบ.ม.

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณพื นที่ทุ่งเชียงราก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
2. บริเวณหมูท่ี่ 1 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
3. บริเวณเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
4. คลองระบายใหญ่ แม่น  าน้อย 2 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
5. พื นที่  ต.ประศุก ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี น  าในคลอง 1 ซ้าย ไหลเข้าพื นที่ลุ่ม ต่ า
และข้ามคันคลอง
6. พื นที่ ต.เชิงกลัด ต.พักทัน อ.บางระจัน น  าในคลอง 1 ขวา และ 4 ซ้าย – 1 ขวา(บรมธาตุ)
ไหลเข้าพื นที่ลุ่มต่ าและข้ามคันคลอง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
- ติดตั งเคร่ืองสูบน  าเพ่ือเร่งระบายน  าระหว่างพื นที่คลองส่งน  าสาย 1 ซ้าย (บรมธาตุ) กับ
คลองสายใหญ่แม่น  าน้อย 2 
- ติดตั งเคร่ืองสูบน  าเพ่ือระบายน  าในเขตชุมชน เขตเศรษฐกิจและตัวเมือง
- รถขุดไฮดรอลกิตีนตะขาบบุ้งกี๋ตักเข้า แขนยาว จ านวน 2 คัน
- เตรียมพร้อมอุปกรณ์เคร่ืองจักรกลและเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสิงห์บุรี

พื นที่/โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสิงห์บรุี
นายชิษณุพงศ์ นิลวดีพุฒธิพัชระ

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสิงห์บุรี

0-362-1511
0-3652-3478
08-4874-6246
09-3224-1499

(ต าแหน่งว่าง)
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3652-1511
0-3652-3478

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาช่องแค
นายสุรศักดิ์ รังรองธานินทร์

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาช่องแค

0-5626-9224
0-5626-9622
08-1379-1791

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามหาราช
นายประเวศน์ ศิริศิลป์

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามหาราช
0-3651-0236-7
08-1972-6322

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษายางมณี
นายรวินท์ กลิ่นสีสุข

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษางมณี

0-3561-0572
0-3659-5555
08-9796-9695
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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 เครื อง และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษายมน่าน 9 เครื อง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสุโขทัย
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. การหน่วงหรือชะลอน ้าเหนือ ปตร.หาดสะพานจันทร์  โดยพร่องน ้า ที ระดับ +59.00 ม.รทก. 
เพื อรองรับน ้า 
2. ควบคุมด้านหน้า ปตร. ที ระดับ +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 เพื อรองรับน ้าใหม่
9. ผันน ้าเข้าเก็บกักในแก้มลิงต่าง ๆ ที ยังมีช่องว่าง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. เฝ้าระวังพื นที เทศบาลเมืองสุโขทัยบริเวณหลังศาลากลาง เนื องจากกรมโยธาธิการ และผังเมือง
ก่อสร้างแนวก้าแพงป้องกันน ้าท่วม อยู่ระหว่างด้าเนินการ  
2. เฝ้าระวังพื นที การเกษตรเสี ยงน ้าท่วมในบริเวณล้าน ้ายมสายเก่า
3. เฝ้าระวังพื นที โรงพยาบาลสุโขทัย

การเตรียมความพร้อม
น ้าไหลบ่าล้นแม่น ้ายมฝั่งซ้ายเข้าพื นที ลุ่มต ้า บริเวณบ้านปากแคว

- ติดตั งเครื องสูบน ้าเพื อระบายน ้าในเขตชุมชน เขตเศรษฐกิจ และพื นที การเกษตร 
จ้านวน 16 เครื อง

- เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื องจักรกล และเจ้าหน้าที เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั วโมง

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  จังหวัดสุพรรณบุรี
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 56 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน ้า
และบ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ 2 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี หน
9 แห่ง โครงการส่งน า้และบา้รุงรักษาท่าโบสถ์ 4 แห่ง โครงการส่งน า้และบ้ารุงรักษาสามชุก
12 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโพธิ์พระยา 10 แห่ง โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาดอนเจดีย์ 5 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาชัณสูตร  1 แห่ง 
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษากระเสียว  1 แห่ง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี  
2 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาสองพี น้อง 5 แห่ง โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาบางเลน 5 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 55 แห่ง และอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 1 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- แม่น  าท่าจีน โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาโพธิ์พระยา ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช
อย่างต่อเนื อง ที หน้า ปตร.โพธิ์พระยา
- แม่น ้าท่าจีน โครงการส่งน า้และบ้ารุงรักษาสามชุก ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชอย่างต่อเนื อง 
ที หน้า ปตร.ชลมารควิจารณ์
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาดอนเจดีย์ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช ตั งแต่เดือน
มีนาคม-พฤษภาคม 2561 ที คลองระบาย ร7 ข. สามชุก 2 
- ล าห้วยกระเสียว โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษากระเสียว ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชอย่าง
ต่อเนื อง ที  ปตร. กม.26+300
- โครงการส่งน  าและบ ารงุรกัษาสองพี่น้อง ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช ที  ร.3L-3R สองพี นอ้ง 
และ ร.2R บ้านยาง แล้วเสร็จ
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
จ้านวน 58 จุดการตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         

จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสุพรรณบุรี
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ควบคุมปริมาณน  าให้ไหลผ่าน ปตร. ชลมารคพิจารณ์ ในอัตราไม่เกิน 170 ลบ.ม./วินาที

- เกณฑ์การเฝ้าระวังด้านเหนือ ปตร.ชลมารคพิจารณ์ ระดับ +9.40 ม.รทก. 
- เกณฑ์การเฝ้าระวังด้านท้ายน  า ปตร.ชลมารคพิจารณ์ ระดับ +7.70 ม.รทก. 
- จุดเฝ้าระวังปริมาณน  าฝนที่ หัวงาน โครงการฯ ปริมาณฝน มากกว่า 70 มม./วัน

2. ควบคุมปริมาณน  าให้ไหลผ่าน ปตร. กระเสียว-ท่าระก า ในอัตราไม่เกิน 53 ลบ.ม./วินาที
- เกณฑ์การเฝ้าระวังด้านเหนือ ปตร.กระเสียว-ท่าระก า ระดับ +7.00 ม.รทก.
- เกณฑ์การเฝ้าระวังด้านท้ายน  า ปตร.กระเสียว-ท่าระก า ระดับ +6.80 ม.รทก.     
- จุดเฝ้าระวังปริมาณน  าฝนที่ โครงการฯท่าโบสถ์
- เกณฑ์การเฝ้าระวังด้านเหนือ ปตร.โคกยายเกตุ ระดับ +3.00 ม.รทก.
- เกณฑ์การเฝ้าระวังด้านท้ายน  า ปตร.โคกยายเกตุ ระดับ +3.00 ม.รทก.     
- จุดเฝ้าระวังปริมาณน  าฝนที่ โครงการฯสามชุก โครงการฯดอนเจดีย์ และ 

โครงการฯโพธิ์พระยา
3. ควบคุมปริมาณน  าท้ายปตร.โพธิ์พระยา ในอัตราไม่เกิน 200 ลบ.ม./วินาที 
ระดับ +4.50 ม.รทก.

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
- บริเวณในเขต อ.บางปลาม้า อ.สองพี่น้อง อ.เดิมบางนางบวช อ.เมือง อ.ด่านช้าง 
และ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
- ปตร.บางปลาม้า จ านวน 4 เครื่อง  
- ปตร.บางแม่หม้าย จ านวน 4 เครื่อง  
- ปตร.เภาทะลาย จ านวน 6 เครื่อง  
- ปตร.สองพี่น้อง  จ านวน 4 เครื่อง
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสุพรรณบุรี

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
นายชัยรัตน์  เหมือนพลอย

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสุพรรณบุรี
0-3553-5720
08-1911-3403

นายพ่องเหมาะ  พลเสน
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3553-5991
08-1977-6200

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาสามชุก
นายยศดนัย น้อยแก้ว

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาสามชุก

0-3546-4411
0-3546-4408
08-1780-8979

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าโบสถ์
นายจรินทร์ คงศรีเจริญ

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าโบสถ์

0-5648-9836
0-5648-9099
08-1783-5089

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาดอนเจดีย์
นายรุ่งธรรม  บ่อเกิด

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาดอนเจดีย์
0-3559-1200
08-1874-8061

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง
นายวรพจน์  เพชรนรชาติ

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง
0-3555-3019
08-1942-7643

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บาง
ยี่หน

นายวีระชัย จิตรบรรเทา
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

0-3574-1299
08-4874-6189163



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 งแต่ในวันที  5 เมษายน ถึง
7 พฤษภาคม 2561 และบริเวณคลองระบายน ้าห้วยทัพทัน 
ในวันที  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 นที่น  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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ตะวันออก
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- ปตร. จ านวน 12 แห่ง อยู่ในความ
รั บผิ ดชอบของฝ่ า ยส่ ง น  า แล ะ
บ ารุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทาน
ฉะเชิงเทรา

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- แม่น  าบางปะกง หน่วยปฏิบัติการ
รถขุดที่ 5 ด าเนินการก าจัด ตั งแต่ 
วันที่ 15 ก.พ. 61 คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในวันท่ี 30 มิ.ย. 61
- การเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือ ใน
งานก าจัดวัชพืช
1. รถ Backhoe ลงโป๊ะจ านวน 6 ชุด
2. รถ Backhoe ยืนบกจ านวน 3 คัน

จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  า
ท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าขนาด 12 นิ ว, 
10 นิ ว และ 8 นิ ว บริเวณตลาด
เกาะขนุน ต าบลเกาะขนุน อ าเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. จุดตัดคลองทรายมูลลอดท่อส่งน  าเขื่อนบางปะกง ต าบลดอนทราย อ าเภอบ้านโพธิ์
2. จุดตัดคลองทรายมูลลอดทางรถไฟ ต าบลดอนทราย อ าเภอบ้านโพธิ์
3. พื นที่ อบต.หนองบัว ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านโพธิ์
4. จุดตัดคลองหลอดยายค าลอดคลองส่งน  าเขื่อนบางปะกง ต าบลดอนทราย อ าเภอบ้านโพธิ์
5. บริเวณตลาดเกาะขนุน ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
บริหารจัดการน ้าเพื่อป้องกันภาวะน ้า
ท่วมขังพื นที่ลุ่มต่้าโดย :
- เปิดระบายน ้าผ่าน ปตร. ริมแม่น ้า
บางปะกงทั งสองฝั่ง ในขณะน ้าลง
- สูบน ้าที่สถานีสูบน ้าไฟฟ้า ในขณะน ้า
ขึ นหรือน ้าทะเลหนุนสูง โดยศักยภาพ
การสูบน ้าบนพื นที่ฝั่งขวาแม่น ้าบางปะกง
315 ลบ.ม./วินาที หรือวันละ  27.216 
ล้าน ลบ.ม. ส่วนพื นที่ฝั่งซ้ายแม่น ้าบาง
ปะกง สูบได้ 48 ลบ.ม./วินาที หรือวันละ
4.147 ล้าน ลบ.ม. รวมทั งสองฝั่งสามารถ
ระบายน ้าได้วันละ 31.363 ล้าน ลบ.ม.
- ติดตั งเครื่องสูบน ้าเคลื่อนที่ เพื่อช่วย
เร่งระบายน ้าพื นที่ฝั่งซ้าย

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน  าขนาด 8 นิ ว จ านวน 8 เครื่อง
2. เครื่องสูบน  าขนาด 10 นิ ว จ านวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสูบน  าขนาด 12 นิ ว จ านวน 1 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
นายธเนศ ปลื มคิด 

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา

0-3858-7093
0-3858-7094
08-1823-3189

นายสมชาย ไกรริน 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3858-7093
0-3858-7094
08-4945-9426

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาคลองสียัด
นายวิบูลย์ หันหาบุญ

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาคลองสียัด
08-7041-8777

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางปะกง
นายธัญญะสิน เหล่าเรืองธนา

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางปะกง
08-1852-2572

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางพรวง
นายสนธยา  คุ้มชุ่ม

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางพรวง
08-9845-1900

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
06-1679-7887

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสิตใต้
นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสิตใต้
08-4874-6207
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดจันทบุรี

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 6 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานจันทบุรี 6 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 6 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานจันทบุรี ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแนวคลองตามงาน
บ้ารุงรักษา
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง 
บริเวณพื นที่เศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดจันทบุรี

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณสถานี Z.13, Z.14, ฝายยางท่าระม้า และ Z.57
2. บริเวณตัวเมืองจันทบุรี 
3. ติดตามปริมาณน  าไหลผ่านแม่น  าจันทบุรใีต้ถนนสุขุมวิท ไม่ให้มากกว่าที่ความจุล าน  าจะรบัได้
คือ 500 ลบ.ม./วินาที
4. บริเวณตลาดวรรณการ ต.พลับพลา ตลาดเจริญสุข ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี
5. พื นที่ต าบลวังสรรพรส และ บ้านสะพานหินบน ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง
6. บริเวณบ้านคลองครก บ้านเนินจ าปา ต.พวา อ.แก่งหางแมว 
7. บริเวณบ้านผักกาด ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน  าร้อน 
8. บริเวณบ้านดงจิก บ้านพังงอน ต.ทับไทร อ.โป่งน  าร้อน
9. บริเวณบ้านเครือหวาย ต.โป่งน  าร้อน อ.โป่งน  าร้อน 
10. บ้านดอนเงน ต.ทรายขาว อ.โป่งน  าร้อน
11. เตรียมความพร้อมคลองผันน  า (คลองภักดีร าไพ) 

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ควบคุมปริมาณน  าไหลผ่าน สถานีวัดน  า Z.57 ไม่ให้เกิน 500 ลบ.ม./วินาที
2. ผันน  าเข้าคลองผันน  า (คลองภักดีร าไพ) ผ่าน ปตร.ปากคลองผันน  าในอัตรา 300 ลบ.ม./วินาที
3. ปิด ปตร.ด้านทิศตะวันตกของคลองภักดีร าไพ เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับเข้าตัวเมืองจันทบรุี
4. เปิด ปตร.ด้านทิศตะวันออกของคลองภักดีร าไพเพ่ือรับน  าจากทุ่งสระบาป
5. เปิด ปตร.คลองอ่างและ ปตร.คลองตะเคียน เพื่อระบายน  าออกสู่ทะเล อัตราสูงสุด 350 ลบ.ม./
วินาที
6. หากอยู่ในช่วงน  าทะเลหนุนให้ปิด ปตร. คลองตะเคียน พร้อมเดินเครื่องสูบน  าระบายน  าออกสู่
ทะเลในอัตรา 30 ลบ.ม./วินาที

การเตรียมความพร้อม
1. เตรียมเคร่ืองสูบน  าสนับสนุนเขตชมุชน หากเกิดเหตุฉุกเฉิน 172



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดจันทบุรี 

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานจันทบุรี (ต าแหน่งว่าง)
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจันทบุรี

0-3943-3469

นายพิเชษฐ ป่ินแก้ว
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน

0-3943-3400
0-3943-3471
08-1004-2828
08-9245-9455
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดชลบุรี

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 12 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 1 แห่ง โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร 2 แห่ง โครงการชลประทานชลบุรี 
9 แห่ง 

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 11 แห่ง และอยู่ระหว่าง
การด าเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 1 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- คลองชลประทานพานทอง โครงการชลประทานชลบุรี 
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช ตั งแต่วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ท่ี ปตร. ต้น
คลองชลประทาน 2 จุด
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 2 จุด

1. บริเวณสถานีสูบน ้าบางแสม จ้านวน 4 เคร่ือง
2. บริเวณประตูระบายน ้าคลองต้ารุ จ้านวน 2 เคร่ือง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดชลบุรี
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ควบคุมปริมาณน  าอ่างเก็บน  าคลองหลวง
2. ควบคุม ปตร.ทุ่งสะเดา , ปตร.บ้านดอนกรอก,ปตร.ทดท่าฉิม ให้สัมพันธ์กับปริมาณน  าลงสู่
พื นที่ตอนล่าง
3. ผันน  าโดยใช้เคร่ืองผลักดันน  าและเคร่ืองสูบน  าให้ลงสู่คลองพานทองและคลองชลประทาน
พานทอง
4. ระบายน  าจากคลองชลประทานพานทอง และคลองพานทอง ลงสู่แม่น  าบางปะกง

4.1 ในกรณีน ้าทะเลลงต่้าให้เปิดบานเต็มศักยภาพ
4.2  ในกรณีน ้าทะเลขึ นสูงให้ปิดบานประตูและสูบน ้าโดยใช้เครื่องสูบน ้าด้วยไฟฟ้าขนาด 

3 ลบ.ม./วินาที จ้านวน 3 เครื่อง
5. ความคุมระดับน  าบริเวณประตูระบายน  าต้นคลองชลประทาน ต าบลพานทอง 
อ าเภอพานทองจังหวัดชลบุรี หากระดับน  ามากกว่า +1.30 ม.รทก. ให้ท าการแจ้งเตือนแก่
ประชาชนในพื นที่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณอ่างเก็บน  าคลองหลวง
2. บริเวณคลองป่าแดงและคลองห้วยยาง
3. บริเวณคลองท่าลาด
4. บริเวณคลองเมือง โดยเฉพาะต าบลไร่หลักทอง
5. บริเวณฝายดอนกอก ต.นาเริก อ.พนัสนิคม 
6. บริเวณคลองหัวถนน ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม 
7. บริเวณอาคารทดน  าวัดใต้ต้นลาด ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตั งเคร่ืองสูบน  าขับด้วยเคร่ืองยนต์ ขนาด 8 นิ ว จ านวน 50 เคร่ือง
2. ติดตั งเคร่ืองสูบน  าขับด้วยเคร่ืองยนต์ ขนาด 12 นิ ว จ านวน 5 เคร่ือง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดชลบุรี

พื นที่/โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานชลบุรี
นายนิพนธ์  ฟูศรี

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานชลบุรี

0-3834-1041
0-385-7975

08-6327-8236
08-4874-6159

นายชาคริต  ไทยประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3835-7975
08-1949-2682

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
คลองหลวงรัชชโลทร

นายวุฒิชัย นรสิงห์
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา

คลองหลวงรัชชโลทร

0-3819-8960
08-8794-8888
08-1277-4422

176



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดปราจีนบุรี

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 21 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ส่งน ้าและบ้ารุงรักษานฤบดินทรจินดา 2 แห่ง โครงการชลประทาน
ปราจีนบุรี 9 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาบางพลวง 10 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 21 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางพลวง ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ 
2 จุด คือ บริเวณคลองดักลอบ ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี และคลอง
หาดยาง ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
จ้านวน 4 จุด

1. บริเวณชุมชนตลาดเก่ากบินทร์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี
2. ชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทรบ์ุรี
3. ตลาดท่าประชุม ต.ศรมีหาโพธิ อ.ศรมีหาโพธิ
4. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดปราจีนบุรี
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหต)ุ
1. บริหารจัดการน  า อ่างเก็บน  านฤบดินทรจินดา ซึ่งเริ่มกักเก็บน  าตั งแต่สิงหาคม 
2559 และสามารถแก้ไขปัญหาน  าท่วมในพื นที่เสี่ยงบริเวณตลาดเก่ากบินทร์บุรี โดย
การกักเก็บน  าในอ่างฯ ลดปริมาณน  าในแควหนุมานไม่ให้เอ่อล้นตลิ่ง
2. ใช้พื นที่ทุ่งท่าแห เป็นพื นที่รับน  าโดยผันน  าเข้าทุ่งเพื่อลดปริมาณน  า ป้องกันน  า
ท่วมพื นที่เสี่ยงบริเวณตลาดเก่ากบินทร์บุรีและบริเวณเทศบาลเมืองศรีมหาโพธิ ซึ่ง
สามารถรับน  าได้ 147 ล้าน ลบ.ม.
3. ใช้พื นที่ทุ่งบางพลวง เป็นพื นที่รับน  าโดยผันน  าเข้าทุ่ง เพื่อลดปริมาณน  า ในแม่น  า
ปราจีนบุรี ป้องกันน  าท่วมพื นที่ชุมชนบริเวณเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ซ่ึงสามารถรับ
น  าได้ 720 ล้าน ลบ.ม.

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. ควบคุมระดับน  าบริเวณสถานี KGT.3 ต.กบินทร์ อ.กบินทรบ์ุรี หากระดับน  า
มากกว่า +8.20 ม.รทก. ให้ท าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่
2. บริเวณสถานี Kgt.1 ต.ในเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี
3. บริเวณชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตั งเครื่องสูบ จ านวน 37 เครื่อง
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดปราจีนบุรี

พื นที่/โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานปราจีนบุรี
นายธีรคมน์  อริยสุนทร

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี

0-3720-0416
0-3721-2178
08-1870-1544

นายธัญญา ศิรวัชรินทร์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน

0-3720-0417
0-3721-2178
08-9245-9455

179



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดระยอง
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 7 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานระยอง 2 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาประแสร์ 5 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 7 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานระยอง ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช ตั งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561
ท่ีบริเวณคลองคา, คลองระบายน ้าสาย 3, คลองน ้าหู, คลองระบายน ้าสาย 1, 
แม่น ้าระยองเหนือฝายบ้านค่าย, คลองโพล,้ คลองน ้าโจน และอ่างเก็บน ้าคลองใหญ่
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 12 จุด
1. หมู่บ้านสวนแก้ว จ้านวน 3 เคร่ือง
2. หมู่บ้านกรุงไทย จ้านวน 2 เคร่ือง
3. หมู่บ้านโมเดิร์นซิตี จ้านวน 2 เคร่ือง
4. หมู่บ้านโชคดี จ้านวน 2 เคร่ือง
5. หมู่บ้านระยองเลค จ้านวน 1 เคร่ือง
6. หน้าสวนอาหารต้นทางรัก จ้านวน 1 เคร่ือง
7. หมู่บ้านศักดิ์ทิพย์ 2 จ้านวน 1 เคร่ือง
8. หน้าห้างฯ เซ็นทรัลระยอง จ้านวน 1 เคร่ือง
9. สะพานคลองกิ่ว จ้านวน 1 เครื่อง
10. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ้านวน 2 เคร่ือง
11. ร้านบุญฟ้าการยาง จ้านวน 1 เคร่ือง
12. สะพานเทศบาล11 (ผัดไทยชายคลอง) จ้านวน 1 เคร่ือง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดระยอง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณวัดทับมา, หมู่บ้านโมเดิร์นซิตี และหมู่บ้านกรุงไทย ต.ทับมา อ.เมือง 
2. บริเวณซอยหน้าเทศบาล บ้านค่ายพื นที่หมู่ที่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย 
3. บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอบ้านค่าย เขตเทศบาลบ้านค่าย หมู่ที่ 1,2 และหลังวัด
บ้านค่าย หมู่ที่ 5 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย 
4. บริเวณจุดตัดปตร.คลองจ ากา ต.พลงตาเอ่ียม อ.วังจันทร์ 
5. บริเวณจุดตัดปตร.ศาลาอกแตก ต.วังหว้า อ.แกลง
6. บริเวณจุดตัดถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง
7. บริเวณฝายท่าสายทอง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์
8. บริเวณประปาบ้านนา ต.บ้านนา อ.แกลง 

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. เฝ้าระวังปริมาณน  าท่าที่ฝายบ้านค่าย ต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง หากปริมาณน  ามากกว่า 100 ลบ.ม./วินาที ให้ท าการแจ้งเตือนแก่
ประชาชนในพื นที่ 
2. เฝ้าระวังปริมาณน  าท่าที่สถานี Z.38 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
หากระดับน  ามากกว่า +2.50 ม.รทก. ใหท้ าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตั งเคร่ืองสูบน  าขับด้วยเคร่ืองยนต์ ขนาด 12 นิ ว จ านวน 13 เคร่ือง
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดระยอง

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานระยอง
นายประสานต์ พฤกษาชาติ

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง

0-3861-2675
0-3861-6070
08-1734-3593

นายอรุษ เทียนสว่าง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3861-1155
0-3862-4551
09-2461-4261
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสระแก้ว

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 6 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานสระแก้ว 6 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 6 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานสระแก้ว ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแนวคลองตามงาน
บ้ารุงรักษา
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
จ้านวน 3 จุด

1. บริเวณพื นท่ีเทศบาลอ้าเภอเขาฉกรรจ์
2. บริเวณพื นท่ีเทศบาลเมืองสระแก้ว
3. บริเวณพื นท่ีโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อ.เมือง จ.สระแก้ว

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสระแก้ว
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- พร่องน  าจากอ่างเก็บน  าคลองพระสะทึงให้ได้มากที่สุดก่อนเข้าสู่
ฤดูฝนเมื่อฝนตกใช้อ่างเก็บน  าคลองพระสะทึงเก็บน  าเหนืออ่างเพื่อ
ไม่ให้ลงไปเพิ่มน  าที่สถานี  KGT.9 เทศบาลอ าเภอเขาฉกรรจ์ 
จ.สระแก้ว และ KGT.10 อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณตลาดโรงเกลือ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
2. พื นที่เทศบาลอ าเภอเขาฉกรรจ์
3. เฝ้าระวังพื นท่ีเทศบาลเมืองสระแก้ว
4. เฝ้าระวังพื นที่โรงเรียนกาสรกสวิิทย์ อ.เมือง จ.สระแก้ว

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
- ติดตั งเครื่องสูบน  าขับด้วยเครื่องยนต์ จ านวน 3 เครื่อง
และเจ้าหน้าท่ีเข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

184



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสระแก้ว

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสระแก้ว
นายทินกร สุทิน

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสระแก้ว

0-3726-1668
0-3726-1667
08-1752-3349

นายยศพล สยามไชย
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3726-1667
09-2231-7586
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดตราด

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 9 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานตราด 9 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 8 แห่ง และอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 1 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานตราด ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแนวคลองตามงาน
บ้ารุงรักษา
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
บริเวณพื นท่ีการเกษตรในเขตอ้าเภอบ่อไร่ อ้าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดตราด
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. การพร่องน  าในอ่างเก็บน  าขนาดกลางทั ง 7 อ่างฯ อยู่ที่ประมาณ 30 % ของ
ความจุอ่างฯ เพื่อรอบรับปริมาณฝนที่ตกในพื นที่
2. ควบคุมการระบายน  าทางประตูระบายน  าให้สอดคลองกับจังหวะการขึ น-ลง ของ
น  าทะเล
3. ผันน  าเข้าเก็บกักในระบบแก้มลิงต่างๆ ที่มีช่องว่างรับปริมาณน  า
4. กรณีที่น  ามาปริมาณมากจะผันน  าเข้าทุ่งในเขตชลประทานพื นที่ประมาณ 
13,000 ไร่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. พื นที่การเกษตรในเขต อ.บ่อไร่ ได้แก่ ต.บ่อพลอย ต.นนทรีย์
2. พื นทีก่ารเกษตรในเขต อ.เขาสมิง ได้แก่ ต.สะตอ ต.ประณีต ต.เทพนิมิต 
ต.แสนตุ้ง ต.ทุ่งนนทรี ต.วังตะเคียน
3. พื นที่ในเขต อ.เมือง ได้แก่ ต.วังกระแจะ ต.ท่าพริก ต.ท่ากุ่ม ต.เนินทราย
4. บริเวณ ปตร.เขาสมิง ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง
5. บริเวณ ปตร.เวฬุ ต.ประณีต อ.เขาสมิง
6. บริเวณ ปตร.ไม้ซี ต.หนองเสม็ด อ.เมือง
7. การเฝ้าระวังพื นที่เสี่ยงภัยร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดตราด

พื นที่/โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานตราด
นายสุริยพล นุชอนงค์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานตราด

0-3951-2800
0-3951-2801
08-1689-1850

นายชัยรัตน์ เป้ามาลา 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3951-2800
0-3951-2801
06-2961-4544
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ภาคตะวันตก
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดกาญจนบุรี
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 18 แห่ ง  อยู่ ในความ
รับผิดชอบของโครงการชลประทานกาญจนบุรี  11 แห่ง
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพนมทวน 2 แห่ง โครงการส่ง
น  าและบ ารุงรักษานครปฐม 5 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความ
พร้อมใช้งาน 18 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน ้า 
ด าเนินการก าจัดวัชพืช 3 แห่งด าเนินการแล้วเสร็จ 3 แห่ง 
- โครงการชลประทานกาญจนบุรี เริ่มด าเนินการตั งแต่ 

เดือนมกราคม 2561 ที่ อ่างเก็บน  าล าตะเพิน, อ่างเก็บน  าพุ
ตะเคียน 
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานครปฐม คลองระบายน  า
สายท่าเรือ-บางพระ
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาสองพ่ีน้อง ร.6R และคลอง 
ร.7R จรเข้สามพัน
จุดติดตั งเครื่องสูบน ้าในพื นที่น ้าท่วมเป็นประจ้า
ตั งเครื่องสูบน ้าในพื นที่น ้าท่วมเป็นประจ้า 11 จุด
-โครงการชลประทานกาญจนบุรี บ้านถ  ามังกรทอง 
ต. เกาะส าโรง อ.เมือง 
-โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาก าแพงแสน บริเวณคลอง 
ร.9 ข.ท่าสาร-บางปลา กม.10+170 ม.7
-โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพนมทวน ติดตั งเครื่องสูบน  า
9 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน ้าในพื นที่น ้าท่วมเป็นประจ้า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดกาญจนบุรี

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน ้าหลาก
1. สถานี K.35A บ้านหนองบัว ต. หนองบัว อ. เมือง จ.กาญจนบุรี
2. สถานี K.58 ปากแซง ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
3. สถานี K.10 บ้านลุ่มสุ่ม ต. ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
4. สถานี K.37 บ้านวังเย็น ต.วังเย็น อ. เมือง จ.กาญจนบุรี
5. สถานี K.49 บ้านยางสูง ต. หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
6. สถานี K.62 บ้านหนองไผ่ ต. หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี ย จ.กาญจนบุรี

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
การเฝ้าระวังระดับน ้าและระบบการเตือนภัย สาเหตุของ
ปัญหาน ้าท่วมบริเวณพื นที่เสี่ยงภัยปริมาณฝนที่ตกในพื นที่
ถ้ามีปริมาณ 80 มิลลิเมตรต่อวันขึ นไป ก าหนดพื นที่เสี่ยง
ภัยน  าท่วมในลุ่มน  าล าภาชี ได้แก่ บริเวณบ้านหนองไผ่ บ้าน
หินแด้น และบ้านท่าพะยอม อ.ด่านมะขามเตี ย จ.กาญจนบุรี 
และวิเคราะห์ ข้อมูลระดับน  าที่สถานีวัดน  าท่าในล าน  าภาชี 3 
แห่ง คือ K.17 K.61 และ K.62 การเฝ้าระวังภัยน  าท่วมที่
สถานีท้ายน  า K.62 (บ้านหินแด้น อ.ด่านมะขามเตี ย)
พื นที่เสี่ยงน ้าทวม 2,900 ไร

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน ้าหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน ้าขนาด จ้านวน 11 เครื่อง
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดกาญจนบุรี 
แผนการบริหารจัดการน ้าฤดูฝน

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานกาญจนบุรี นายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรณ
ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี

08-5600-4999

นายวัฒนศักดิ์ วงศ์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการชลประทานกาญจนบุรี

08-9816-0696
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดเพชรบุรี

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ้านวน 117 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาเพชรบุรี  116 แห่ง โครงการ
ชลประทานเพชรบุรี 1 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 117 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน ้า 
- โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเพชรบุรี ด าเนินการก าจัดวัชพืชแล้ว
เสร็จ 16 จุด
จุดติดตั งเครื่องสูบน ้าในพื นที่น ้าท่วมเป็นประจ้า
- ติดตั งเครื่องสูบน ้าพื นที่ที่เคยเกิดน ้าท่วมประจ้าทุกปี จุดละ 1 
เครื่อง จ านวน 43 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน ้าในพื นที่น ้าท่วมเป็นประจ้า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดเพชรบุรี
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. เขื่อนเพชร ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง หากปริมาณน ้ามากกว่า 800 ลบ.ม./วินาที ให้ท้าการแจ้งเตือน
แก่ประชาชนในพื นที่
2. สะพานคสล. หลังอ้าเภอท่ายาง ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง หากปริมาณน ้ามากกว่า 400 ลบ.ม./
วินาที ให้ท้าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่
3. สะพานคสล.หลังอ้าเภอบ้านลาด ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด หากปริมาณน ้ามากกว่า 250 ลบ.ม./
วินาที ให้ท้าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่
4. สะพานคสล.หลังจวนผู้ว่าฯ เพชรบุรี ต.คลองกระแชง อ.เมืองฯ หากปริมาณน ้ามากกว่า 150 
ลบ.ม./วินาที ให้ท้าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่
5. สะพานคสล.วัดใหม่สุทธาวาส ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองฯ หากปริมาณน ้ามากกว่า 100 ลบ.ม./วินาที 
ให้ท้าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน ้าหลาก
1. พื นทีลุ่่มต่้าบริเวณฝั่งซ้าย ของแม่น ้าเพชรบุรี บริเวณ ต.บ้านลาด, ต้าหรุ อ.บ้านลาด 
2. พื นทีลุ่่มต่้าบริเวณฝั่งซ้าย ของแม่น ้าเพชรบุรี บริเวณ ต.บ้านหม้อ, คลองกระแชง, ไร่ส้ม, บ้าน

กุ่ม, ธงชัย, บางจาก อ.เมือง
3. พื นทีลุ่่มต่้าบริเวณฝั่งซ้าย ของแม่น ้าเพชรบุรี บริเวณ ต.บางครก อ.บ้านแหลม
4. พื นที่ลุ่มต่้าบริเวณฝั่งขวา ของแม่น ้าเพชรบุรี บริเวณ ต.ท่าเสน, ถ ้ารงค,์ สมอพลือ 

อ.บ้านลาด
5. พื นที่ลุ่มต่้าบริเวณฝั่งขวา ของแม่น ้าเพชรบุรี บริเวณ ต.ท่าราบ, ต้นมะม่วง, หนองโสน อ.

เมืองฯ
6. พื นที่ลุ่มต่้าบริเวณฝั่งขวา ของแม่น ้าเพชรบุรี บริเวณ ต.ท่าแร้ง, ท่าแร้งออก, บางครก, บ้าน

แหลม, บางขุนไทร อ.บ้านแหลม

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน ้าหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตั ง เครื่องสูบน ้าขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 - 12 นิ ว จ้านวน 23 เครื่อง
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดเพชรบุรี 

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานเพชรบุรี นายสันต์ จรเจริญ
ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี

08-1445-4736
08-9895-9861

นายประสิทธ์ิ อยู่ดี
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการชลประทานเพชรบุรี

08-1986-2030

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
เพชรบุรี

นายกรณรมย์ วรรณกุล
ผู้อ้านวยการโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเพชรบุรี

08-4874-6260

นายทองล้วน เผ่าวิจารณ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเพชรบุรี

08-1880-8731
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ้านวน 9 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 8 แห่ง โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาปราณบุรี
1 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 9 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน ้า 
- โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเพชรบุรี ด าเนินการก าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ 1 
จุด ท่ี คลองระบายน  าพระราชด าริ กม.40+000 ถึง กม.32+250 
จุดติดตั งเครื่องสูบน ้าในพื นที่น ้าท่วมเป็นประจ้า
- ติดตั งเครื่องสูบน ้าพื นที่ที่เคยเกิดน ้าท่วมประจ้าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
จ านวน 6 จุด
1. บริเวณโรงเรียนกิตติคุณ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ
2. บริเวณก่อนขึ นสะพานต่างระดับข้ามทางรถไฟเข้าตัวเมืองหัวหิน ต.หนอง
แก อ.หัวหิน
3. คลองพระราชด าริ ข้างวัดเขาลั่นทม ต.หนองแก อ.หัวหิน
4. บริเวณโรงพยาบาลบางสะพาน ต.ก าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
5. ฝ่ายส่งน  าท่ี 3 ต.สามกระทาย อ.สามร้อยยอด
6. ฝ่ายส่งน  าท่ี 4 ต.กุยบุรี ต.กุยบุรี

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน ้าในพื นที่น ้าท่วมเป็นประจ้า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
การเฝ้าระวังระดับน ้าและระบบการเตือนภัย ดังนี 
1. ทาสีตอม่อสะพานเพ่ือแจ้งระดับเตือนภัย ที่สถานี GT.7 บ้านวังยาว
2. ติดตั งบอร์ดดิจิตอลเพ่ือแจ้งระดับเตือนภัย ที่สถานี GT.20 หน้ารร. อนุบาลบางสะพาน
3. เฝ้าระวังจุดใกล้วิกฤตสถานี GT.9 บ้านกลาง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่
4. ทาสีตอม่อสะพานเพื่อแจ้งระดับเตือนภัย ที่สถานี GT.10 บ้านหนองหญ้าปล้อง
5. เฝ้าระวังจุดใกล้วิกฤตสถานี PR-1 เขาน้อย ปราณบุรี เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน ้าหลาก
1. บริเวณสวนน ้าวานานาวา ต.หนองแก อ. หัวหิน
2. บริเวณก่อนขึ นสะพานต่างระดับข้ามทางรถไฟเข้าตัวเมืองหัวหิน ต.หนองแก อ. หัวหิน
3. บริเวณวัดเขาลั่นทม ต.หนองแก อ. หัวหิน
4. บริเวณชุมชนหลังเทสโก้ โลตัส ประจวบคีรีขันธ์ ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบฯ
5. บริเวณหลังโรงพยาบาลบางสะพาน ต.ก้าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
6. บริเวณชุมชนในเขตเทศบาล ต.ก้าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
7. บริเวณต้าบลเขาน้อย อ.ปราณบุรี

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน ้าหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตั ง เครื่องสูบน ้าขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 - 12 นิ ว จ้านวน 17 เครื่อง
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทาน
ประจวบคีรีขันธ์

นายยงยุทธ จุลานนท์
ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์

08-1924-0400

นายเอกพล ฉิ มพงษ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์

08-1900-3966

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
ปราณบุรี

นายไพโรจน์ ค้าถอน
ผู้อ้านวยการโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปราณบุรี

08-4874-6248

นายอุรัต สุบรรณเสนี
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปราณบุรี

08-9254-5839
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดราชบุรี

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน ้าในพื นที่น ้าท่วมเป็นประจ้า

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 33 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 1 แห่งโครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาท่ามะกา 11 แห่ง โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานครปฐม 11 
แห่ง โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานครชุม 10 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 33 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน ้า 
- คลองระบายน ้า โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานครปฐม ด าเนินการ
ก าจัดวัชพืชแล้วเสร็จตั งแต่เดือนมกราคม 2561 จ านวน 3 จุด
- คลองระบายน ้าโพหัก-บัวงาม โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานครชุม 
ด าเนินการก าจัดวัชพืชแล้วเสร็จตั งแต่เดือนมกราคม 2561 
- คลองระบายน ้า โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ามะกา ด าเนินการ
ก าจัดวัชพืชแล้วเสร็จตั งแตเ่ดือนมีนาคม 2561 จ านวน 6 จุด
จุดติดตั งเครื่องสูบน ้าในพื นที่น ้าท่วมเป็นประจ้า
- อยู่ระหว่างด้าเนินการติดตั งเครื่องสูบน ้าในพื นที่น ้าท่วมเป็นประจ้า 
จุดละ 1 เครื่อง จ้านวน 1 จุด (เดือนกันยายน 2561)

1. โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานครชุม
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดราชบุรี

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน ้าหลาก
1. อ่างฯชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ ง
2. อ่างฯห้วยส้านักไม้เต็ง ต.น ้าพุ อ.เมืองราชบุรี
3. อ่างฯห้วยมะหาด ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา
4. อ่างฯท่าเคย ต.บ้างบึง อ.บ้านคา
5. วัดวันดาว ต.วันดาว อ.ปากท่อ
6. บ้านหนองม่วง ต.วังเย็น อ.บางแพ

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน ้าหลาก

การเตรียมความพร้อม
- เตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือต่างๆ และเจ้าหน้าที่เข้า
ช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- สถานีวัดน ้า ตลาดริมน ้า ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 

ที่ติดตั งโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก เฝ้าระวังโดย
ประเมินจากการระบายน ้าท้ายเขื่อนแม่กลอง ติดตามระดับน ้าเมื่อ
มีการระบายน ้าท้ายเขื่อนตั งแต่ 800 ลบ.ม./วินาที
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดราชบุรี 

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานราชบุรี นายสุชาติ กาญจนวิสัย
ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานราชบุรี

08-1457-3868

นายธีระ อุนทะอ่อน
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการชลประทานราชบุรี

09-6882-6204

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานครชุม นายวิเชียร เจริญศรี
ผู้อ้านวยการโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานครชุม

08-4874-6237

นายวีระศักดิ์ ทองมาก
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานครชุม

08-1072-5939
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดตาก

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ้านวน 5 แห่ง อยู่ ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานตาก 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 5 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน ้า 
- โครงการชลประทานตาก ด าเนินการก าจัดวัชพืชแนวคลองตาม
งานบ ารุงรักษา
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน ้าในพื นที่น ้าท่วมเป็นประจ้า
- ติดตั งเครื่องสูบน ้าพื นที่ที่เคยเกิดน ้าท่วมประจ้าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง 
จ้านวน 5 จุด โดยอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานตาก

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน ้าในพื นที่น ้าท่วมเป็นประจ้า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดตาก
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหต)ุ
1. ติดตามการระบายน ้าจากเขื่อนกิ่วลม และปริมาณน ้าแม่น ้าวังตอนบน โดยมีเกณฑ์
เฝ้าระวังท่ี 300 ลบ.ม./วิ
2. ผันน ้าเข้าไปเก็บกัก และชะลอในแก้มลิง หนองช้า ปัจจุบัน ด้าเนินการแล้วเสร็จ
บางส่วนรับน ้าได้ 3 ล้าน ลบ.ม. ก้าหนดแล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 2561 เก็บกักได้ 10 
ล้าน ลบ.ม.
3. เสริมท้านบชั่วคราวด้วยกระสอบทรายตามแนวคลองระบบระบายน ้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
- เสริมท้านบชั่วคราวด้วยกระสอบทราย
- ติดตั งเครื่องสูบน ้าขนาด 8 – 12 นิ ว จ้านวน 16 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน ้าหลาก

203



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดตาก 

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานตาก
นายดุสิต แสงสุคนธ์ 

ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานตาก
08-1888-8950

นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1724-7048
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ภาคใต้
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดชุมพร

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
อาคารชลประทาน จ านวน 11 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ

โครงการชลประทานชุมพร  11 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 11 แห่ง 

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
-โครงการชลประทานชุมพร  ด าเนินการก าจัด ตั้งแต่วันที่ 17 
เมษายน 2561 ที่ปตร.ท่าตะเภา ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นท่ีน  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี โดย

โครงการชลประทานชุมพรก าหนดจุดที่ตั้ง 16 แห่ง โดยมี
- เครื่องสูบน้ าขนาด 16 x 12 นิ้ว 11 เครื่อง 
- เครื่องสูบน้ าขนาด 8 x 8 นิ้ว 4 เครื่อง 
- เครื่องสูบน้ าขนาด 4x 4 นิ้ว 1 เครื่อง 

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดชุมพร

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

-น้ าส่วนเกินจากคลองท่าแซะจะถูกแบ่งลงคลองละมุความสามารถในการระบายได้สูงสุด 160 cms. 

ต่อจากนั้นก็จะระบายลงสู่หนองใหญ่

- แบ่งน้ าจากคลองท่าตะเภาช่วงท่ี 1 ลงคลองหัววัง-พนังตักตรงจุดประตูระบายน้ าหัววังซึ่งสามารถระบาย

น้ าได้สูงสุด 420 cms. ปริมาณจะไหลมาสมทบกับปริมาณท่ีระบายจากหนองใหญ่ผ่านท่อระบายน้ าหนอง

ใหญ่ ประตูระบายน้ าราชประชานุเคราะห์ 1, 2, 3 และฝายน้ าล้นซ่ึงปริมาณน้ าโดยรวมสูงสุดท่ีไหลลงตรง

จุดน้ีประมาณ 160 cms. รวมเป็นปริมาณท่ีระบายผ่านคลองหัววัง-พนังตักประมาณ 580 cms. เพื่อ

ระบายออกสู่ทะเลผ่านประตูระบายน้ าพนังตัก แบ่งน้ าจากคลองท่าตะเภาช่วงท่ี 2 ลงคลองสามแก้วตรง

จุดประตูระบายน้ าสามแก้วใหม่ เพื่อระบายออกสู่ทะเล คลองสามแก้วสามารถระบายน้ าได้ 220 cms.

ตามเงื่อนไขการออกแบบแต่ในสถาวะปัจจุบันสามารถระบายน้ าได้จริงสูงสุดถึง 400 cms.
- ปริมาณน้ าส่วนท่ีเหลือจะถูกควบคุมไม่ให้ไหลเข้าตัวเมืองเกิน 350 cms. โดยประตูระบายน้ าท่าตะเภา 
เพ่ือควบคุมปริมาณน้ าไม่ให้ไหลเข้าท่วมตัวเมือง  และปริมาณน้ าท่ีถูกควบคุมดังกล่าวน้ีก็จะถูกระบายออก
สู่ทะเลอีกเช่นกัน
การเฝ้าระวังปริมาณฝนที่ตกในลุ่มน  าคลองท่าตะเภา
1. ปริมาณฝนน้อยกว่า 60 มิลลิเมตรต่อวัน  สถานการณ์ปกติ
2. ปริมาณฝนอยู่ในช่วง 60 ถึง 80 มิลลิเมตรต่อวัน  สถานการณ์เฝ้าระวัง
3. ปริมาณฝนมากกว่า 80 มิลลิเมตรต่อวัน  สถานการณ์วิกฤติ

การเฝ้าระวังปริมาณน  าและระดับน  าในคลอง

1. ปริมาณน้ าท่ีจุดรวมระหว่างคลองท่าแซะและคลองรับร่อลงคลองท่าตะเภาไม่เกิน 990 cms. และระดับ

น้ าท่ีสถานี X.158 ไม่เกิน 12.00 เมตร (รทก.)

2. ควบคุมปริมาณน้ าไม่ให้ไหลเข้าตัวเมืองเกิน 350 cms. โดยประตูระบายน้ าท่าตะเภาและระดับน้ าท่ี

สถานี X.180 ไม่เกิน 3.80 เมตร (รทก.) เพื่อควบคุมปริมาณน้ าไม่ให้ไหลเข้าท่วมตัวเมือง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

1. พื้นที่ลุ่มต่ าบริเวณ ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ

2. พื้นที่ลุ่มต่ าบริเวณ ต.บ้านนา ต.ขุนกระทิง ต.ตากแดด ต.บางหมาก ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร

3. โรงพยาบาลหลังสวน อ.หลังสวนเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดชุมพร 

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานชุมพร นายศุภชัย  วรรณะ  
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานชุมพร

0-7765-8283
081-370-8232

นายนภดล มีวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน

0-7765-8283
081-895-0570
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดกระบี่

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานกระบี่ ด าเนินการก าจัดวัชพืชแนวคลอง
ตามงานบ ารุงรักษา

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

209



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดกระบี่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. อ่างเก็บน  าบางก าปรัด ต.สินปูน อ.เขาพนม
2. อ่างเก็บน  าห้วยลึก
3. อ่างเก็บน  าห้วยน  าเขียว ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม
4. อ่างเก็บน  าคลองหยา ต.โคกหาร อ.เขาพนม
5. อ่างเก็บน  าคลองแห้ง ต.หน้าเขา อ.เขาพนม

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
- เตรียมความพร้อมเครื่องจักร -เครื่องมือต่างๆ และ
เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือตลอด 24 ชม.
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย  จังหวัดกระบี่ 

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานกระบี่ นายชัยวัฒน์ ตันเจริญ
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานกระบี่

0-7561-1952
081-737-4128

นายธีรวิทย์ เงินเปีย 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ

ชลประทานกระบ่ี

0-7561-2880
081-900-5998
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครศรธีรรมราช

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 29 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครศรีธรรมราช 13 แห่ง โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษาปากพนังล่าง 13 แห่ง โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาปาก
พนังบน 3 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 29 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- คลองคูพาย โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานครศรีธรรมราช 
ด าเนินการก าจัดวัชพืช ในวันท่ี 28-31 พฤษภาคม 2561 ท่ี ปตร.คูพาย
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาปากพนังบน ด าเนินการก าจัดวัชพืชแล้ว
เสร็จ ตั้ งแต่วันท่ี  10 มีนาคม 2561 ท่ี  ต.เกาะขันธ์  อ.ชะอวด จ.
นครศรีธรรมราช
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
จ านวน 43 จุด
บริเวณในเขต อ.เมือง อ.ชะอวด อ.ทุ่งสง อ.ทุ่งใหญ่ อ.ขนอม อ.ปาก

พนัง และ อ.เชียรใหญ่

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครศรธีรรมราช
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. แผนงานขุดลอกและก าจัดวัชพืชในคลองชลประทาน คลองระบายน  า และในอ่างเก็บน  า

ต่างๆ ตามแผนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรับน  าการระบายน  า
2. การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานต่างๆ เช่น คันกั นน  า และประตูร

ระบายน  า
3. การเตรียมความพร้อมของเคร่ืองจักร-เครื่องมือ 
4. จัดตั งศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น  า
5. ควบคุมการระบายน  าผ่าน ปตร. อุทกวิภาชประสิทธิให้น  าไหลผ่านสูงสุด 

(Qmax = 1,426 ลบ.ม./วินาที)

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
- บริเวณในเขต อ.เชียรใหญ่ อ.ชะอวด ลุ่มน  าปากพนังตอนล่าง อ.ร่อนพิบูลย์ อ.หัวไทร 
อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. ด าเนินการลดระดับน  าในระบบชลประทาน
2. โครงการวางระบบและติดตั งระบบโทรมาตร เพ่ือการพยากรณ์และเตือนภัยในระดับลุ่มน  า
- ระบบโทรมาตร บริเวณคลองท่าเลา (ฝายวังอ้ายว่าว)
- ระบบโทรมาตร บริเวณคลองท่าโลน
- ระบบโทรมาตร บริเวณเทศบาลเมืองทุ่งสง
3. แนวทางการแก้ไข/บรรเทาปัญหาในพื นที่เสี่ยงภัยในแต่ละแห่ง
- ติดตั งเครื่องสูบน  าขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 - 24 นิ ว จ านวน 108 เครื่อง
- ติดตั งเครื่องผลักดันน  า จ านวน 50 ชุด
- ขุดร่องระบายน  าในกรณมีสิ่งกีดขวาง
- สนับสนุนรถบรรทุกเพ่ือขนย้ายทรัพย์สินมายังศูนย์อพยพ
- จัดตั งศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น  า 213



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช

นายวานิช  แก้วประจุ
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช

081-893-2022

นายปกรณ์  ณ ศิริ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช

081-766-3102

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ปากพนังตอนบน

นายยรรยง  โกศลกาญจน์
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา

ปากพนังตอนบน

084-874-6263

นายส าราญ  พุ่มบุญฑริก
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาปากพนังตอนบน

093-320-9968
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดภูเก็ต

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 3 แห่ง อยู่ ในความ
รับผิดชอบของโครงการชลประทานภูเก็ต จ านวน 3 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 3 แห่ง 

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นท่ีน  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดภูเก็ต

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. สถานี X.190A บ้านเก็ตโฮ่ ต.กะทู้ อ.กะทู้
2. สถานี X.191 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
3. ฝายคลองบางใหญ่
4. สถานีสูบน  าบางใหญ่-บางวาด
5. ฝายคลองพระแทวอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ควบคุมระดับน  า สถานี X.190A บ้านเก็ตโฮ่ ต.กะทู้ อ.กะทู้

เมื่อระดับน  าใกล้ถึงระดับตลิ่ง (ระดับตลิ่ง 15.50 ม.รทก.) ให้ท า
การแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่

2. ควบคุมระดับน  า สถานี X.191 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ต.ตลาด
ใหญ่ อ.เมือง เมื่อระดับน  าใกล้ถึงระดับตลิ่ง (4.00 ม.รทก.) ให้
ท าการแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก 216



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานภูเก็ต นายสมสวัสด์ิ   ฉายสินสอน
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานภูเก็ต

0-7632-1461
081-738-2953

นายปัญญพงษ์ สงพะโยม
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการชลประทาน

096-153-2234
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 8 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบ
ของโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี  8 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 8 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ด าเนินการก าจัดวัชพืชแนว
คลองตามงานบ ารุงรักษา
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นท่ีน  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 
1 เครื่อง จ านวน 2 จุด

บริเวณ ปตร.ท่าโพธิ์ และ ปตร.ไชยา ต.เลม็ด อ.ไชยา

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ควบคุมระดับน  าที่สถานี X.217 บริเวณแม่น  าตาปี ต.เคียนซา อ.
เคียนซา ท าการแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่ เมื่อระดับน  าใกล้ถึงระดับ
ตลิ่ง (ระดับตลิ่ง 4.00 ม.)
2. ควบคุมระดับน  าทีส่ถานี X.5C บริเวณแม่น  าตาปี ต.ท่าข้าม อ.
พุนพิน ท าการแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่ เมื่อระดับน  าใกล้ถึงระดับ
ตลิ่ง (ระดับตลิ่ง 1.80 ม.)
3. ควบคุมระดับน  าทีส่ถานี X.37A บริเวณแม่น  าตาปี ต.อิปัน อ.พระ
แสง ท าการแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่ เมื่อระดับน  าใกล้ถึงระดับตลิง่ 
(ระดับตลิ่ง 10.76 ม.)

การเฝ้าระวังจุดเสีย่งประสบภัยจากน  าหลาก
1. สถานี X.217 บริเวณแม่น  าตาปี ต.เคียนซา อ.เคียนซา
2. สถานี X.5C บริเวณแม่น  าตาปี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน
3. สถานี X.37A บริเวณแม่น  าตาปี ต.อิปัน อ.พระแสง
4. บริเวณลุ่มริมแม่น  าตาปีตั งแต่ อ.พระแสง อ.เวียงสระ อ.เคียนซา อ.
บ้านนาสาร อ.บ้านนาเดิม อ.พุนพิน จนถึง อ.เมือง และบริเวณคลอง
ท่าโพธิ์ คลองไชยาใน อ.ไชยา 

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตั งเครื่องสูบน  า จ านวน 19 เครื่อง
2. ติดตั งเครื่องผลกัดนัน  า จ านวน 10 เครื่องเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก 219



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

นายวีระ  เพ็งทอง
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี

086-682-2299

นายมงกุฎ  เศรษฐเอกพันธ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการชลประทาน

081-188-7668
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดระนอง

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 1 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบ
ของโครงการชลประทานระนอง 1 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมในการใช้งาน 1 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
-โครงการชลประทานระนอง ด าเนินการก าจัดวัชพืชแนว
คลองตามงานบ ารุงรักษา
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- อยู่ระหว่างด าเนินการติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิด
น  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จ านวน 2 จุด 
1. บริเวณคลองหัวสุย (ชุมชนระนองแลนด์) ต.เขานิเวศน์ 

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
2. บริเวณคลองโรงหัด (ถนนหน้าส านักงานสาธารณะสุข) 

ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดระนอง
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. การบริหารจัดการน  าหลากช่วงฤดูฝน ใช้แนวพนังกั นน  า 2 แห่ง 

- แนวพนังกั นน  าคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองบางนอน ป้องกันการ
เกิดความเสียหายท่ีเกิดจากอุทกภัยในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง โดยเฉพาะ
ชุมชนทีได้รับผลกระทบปัญหาน้ าท่วม น้ าล้นตลิ่งบริเวณ 2 ฝั่งคลอง
บางนอน

- แนวพนังกั นน  าคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองโรงหัด ป้องกันการ
เกิดความเสียหายท่ีเกิดจากอุทกภัยในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง
2. ควบคุมปริมาณน  า ที่ คลองหาดส้มแป้น หมู่ 5 บ้านแพใหม่ และ 
หมู่ 6 บ้านมิตรภาพ ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตั งเครื่องสูบน  าขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 นิ ว จ านวน 1
เครื่อง
2. รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบบุ้งกี๋ตักเข้า แขนยาว จ านวน 1 เครื่อง
3. รถบรรทุก 10 ตัน หางแข็ง จ านวน 1 คัน
4. รถแทรกเตอร์ จ านวน 1 คัน

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณคลองหัวสุย (ชุมชนระนองแลนด์) เขานิเวศน์ เมืองระนอง
2. บริเวณคลองโรงหัด (ถนนหน้าส านกังานสาธารณะสุข) เขานิเวศน์ 
เมืองระนอง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดระนอง

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานระนอง นายนิพัฒน์ ยังรอด 
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระนอง

081-279-2181

นายณัฐพล ชูชีพ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการชลประทาน

080-112-9669
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดพังงา

อาคารชลประทานท่ีตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 3 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานพังงา 3 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งานทั ง 3 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานพังงา ด าเนินการก าจัดวัชพืชแนวคลองตามงาน
บ ารุงรักษา
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1
เครื่อง
จ านวน 4 จุด
1. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า
2. บ้านเขาทอย ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง
3. บ้านลุ่ม ต.นาเตย อ.ห้ายเหมือง
4. ชุมชนซอยทวีทรัพย์ ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดพังงา

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ) และ การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบ
ภัยจากน  าหลาก
- ควบคุมระดับน  า และเฝ้าระวังสถานีวัดน  า

คลองตะกั่วป่า 
1. สถานี X.186 บ้านตลาดเก่า ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า เมื่อระดับน  า

ใกล้ถึงระดับตลิ่ง (ระดับตลิ่ง 16.00 ม.รทก.) ให้ท าการแจ้งเตือน
ประชาชนในพื นที่

2. สถานี X.185 วัดนิกรวราราม (ย่านยาว) ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า    
3. สถานี X.187 บ้านหินดาน ต.ต าตัว อ.กะปง
คลองรมณีย์
1. สถานี X.188A บ้านรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง เมื่อระดับน  าใกล้ถึง

ระดับตลิ่ง (ระดับตลิ่ง 4.40 ม.รทก.) ใหท้ าการแจ้งเตือนประชาชนใน
พื นที่

2. สถานี X.196 บ้านท่านา ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
3. สถานี X.331 บ้านสะพานเสือ ต.เหมาะ อ.กะปง
4. สถานี X.332 บ้านเหล ต.เหล อ.กะปง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดพังงา

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานพังงา นายวรายุทธ คงนุ้ย
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานพังงา

084-874-6256

นายสมโชค หลักหาญ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการชลประทานพังงา

086-745-0763
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสงขลา

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 30 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานสงขลา 20 แห่งโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาระ
โนด-กระแสสินธุ์  10 แห่งตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 20 
แห่ง และอยู่ระหว่างตรวจสอบ 10 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
-โครงการชลประทานสงขลา  ด าเนินการก าจัด ตั้งแต่ เดือน
ธันวาคม 2560 ที่ คลองอู่ตะเภา , คลองหวะ ,คลองระบายน้ า ร.3 และ
คลองรัตภูมิ 
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี โดยก าหนด
จุดที่ตั้ง 55 แห่ง อยู่ในพื้นที่โครงการชลประทานสงขลา 41 จุด 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 14 จุด ด าเนินการ
ติดตั้งแล้ว 6 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         227



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสงขลา
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
กรณีท่ี 1 ระดับน้ าท่าที่สถานีวัดน้ า X90 บ้านบางศาลา ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง=+8.000 ม.รทก. 
สถานการณ์ธงเหลือง น้ าเร่ิมท่วมพื้นที่ชุมชนริมคลองธรรมชาติ 
- ควบคุมปริมาณน้ าเข้าคลอง ร.1 ผ่าน ปตร.หน้าควน ในอัตรา 465 ลบ.ม./วินาที และเข้าคลองอู่
ตะเภาผ่าน ปตร.คลองอู่ตะเภาตามความเหมาะสม
- แจ้งเตือนภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในชุมชนริมคลองธรรมชาติเตรียมพร้อม
รับสถานการณ์น้ า
กรณท่ีี 2 ระดับน้ าท่าที่สถานีวัดน้ า X90 บ้านบางศาลา ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง = +9.300 ม.รทก.
สถานการณ์ธงแดง น้ าเร่ิมเข้าท่วมเทศบาลนครหาดใหญ่
- ควบคุมปริมาณน้ าเข้าคลอง ร.1 ผ่าน ปตร.หน้าควนในอัตรา 465 ลบ.ม./วินาที และเข้าคลองอู่
ตะเภาผ่าน ปตร.คลองอู่ตะเภาในอัตรา 465 ลบ.ม./วินาที 
- แจ้งเตือนภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และพื้นที่
บริเวณใกล้เคียงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย
กรณีท่ี 3 ระดับน้ าท่าที่สถานีวัดน้ า X90 บ้านบางศาลา ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง = +11.000 ม.
รทก.
สถานการณ์อุทกภัยน้ าท่วมเทศบาลนครหาดใหญ่
- ควบคุมปริมาณน้ าเข้าคลอง ร.1 ผ่าน ปตร.หน้าควนในอัตรา 465 ลบ.ม./วินาที และเข้าคลองอู่
ตะเภาผ่าน ปตร.คลองอู่ตะเภาในอัตรา 465 ลบ.ม./วินาที  
- ผันน้ าออกจากคลอง ร.1 โดยเร็วผ่านทุ่งน้ าท่วมพื้นที่บริเวณปลายคลอง ร.1 โดยพิจารณาลดระดับ
คันคลองลงในจุดที่เหมาะสม 
- ให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยด้านเคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองผลักดันน้ า เคร่ืองจักร-เคร่ืองมือ
ต่างๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชม.

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
1.  ติดตั้งเครื่องสูบน้ าประจ าที่เพื่อระบายน้ าในเขตชุมชน 
เขตเศรษฐกิจและพื้นที่การเกษตร 
2. เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ าเคลื่อนที่ จ านวน 55 เครื่อง
3. เตรียมพร้อมเครื่องผลักดันน้ า จ านวน 10 เครื่อง
4. เตรียมพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ เครื่องจักรกล เช่น รถ
ขุด เรือขุด รถบรรทุก รถเครน รถแทรคเตอร์ สะพานแบรี่ 
รวมถึงเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. เฝ้าระวังพื้นที่เศรษฐกิจเทศบาลนครหาดใหญ่ และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. เฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนริมคลองธรรมชาติ เช่น 

- ชุมชนหมู่บ้านลัดดานิเวศน์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
- ชุมชนบ้านชายควน ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่
- ชุมชนนพเก้าและชุมชนบ้านปลักธง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่
- ชุมชนทุ่งบ้านหาร ต.ท่าช้าง, ต.บ้านหาร อ.บางกล่ า
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสงขลา

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสงขลา นายธีระเทพ  เทพสุยะ
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสงขลา

081-802-0573

นายไพโรจน์  แซ่ด่าน
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการชลประทานสงขลา

081-738-9010

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ระโนด-กระแสสินธุ์

นายสยาม อิ่มเจริญ
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาระโนด-

กระแสสินธุ์

081-898-6272

(ต าแหน่งว่าง)
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์

0-7458-8670
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดสตูล

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 7 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบโครงการ
ชลประทานสตูล 7 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 6 แห่ง และอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 1 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานสตูล ตรวจสอบแล้วพบว่า'ไม่มีสิ่งกีดขวางทาง
ระบายน้ า (ผักตบชวา)
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
จ านวน 2 จุด โดยติดตั้งท่ี 

1. หมู่ที่ 4 บ้านลูโบ๊ะฆอเล๊าะ ต.เกตรี อ.เมือง
2. บริเวณถนนทางหลวงสาย 416 เขตเทศบาลต าบลก าแพงทรบ.

คลองหลาน้ า ต.ก าแพง อ.ละงู

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสตูล

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ควบคุมระดับน  าที่สถานี X.279 บ้านปันจอร์ หากระดับน  ามากว่าระดับวิกฤติน  าท่วม +23.423 ม.รทก. ให้ท า
การแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่
2. ควบคุมระดับน  าที่สถานี X.281 ฝายดุสน หากระดับน  ามากว่าระดับวิกฤติน  าท่วม +29.212 ม.รทก. ให้ท า
การแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่
3. ควบคุมระดับน  าสถานี X.239 บ้านฉลุงเหนือ หากระดับน  ามากว่าระดับวิกฤติน  าท่วม +15.80 ม.รทก. ให้ท า
การแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่
4. ควบคุมระดับน  าที่สถานี X.280 ซอยทรายทอง หากระดับน  ามากว่าระดับวิกฤติน  าท่วม +2.357 ม.รทก. ให้
ท าการแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่
5. ควบคุมระดับน  าที่สถานี TX.337 บ้านวังสายทอง หากระดับน  ามากว่าระดับวิกฤติน  าท่วม +25.66 ม.รทก. 
ให้ท าการแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่
6. ควบคุมระดับน  าที่สถานี TX.336 บ้านผังปาล์ม 1 หากระดับน  ามากว่าระดับวิกฤติน  าท่วม +20.11 ม.รทก. 
ให้ท าการแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่
7. ควบคุมระดับน  าที่สถานี TX.150 บ้านวังพระเคียน หากระดับน  ามากว่าระดับวิกฤติน  าท่วม +12.80 ม.รทก. 
ให้ท าการแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่
8. ควบคุมระดับน  าที่สถานี TX.333 บ้านนาข่าเหนือ หากระดับน  ามากว่าระดับวิกฤติน  าท่วม +10.18 ม.รทก. 
ให้ท าการแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่
9. ควบคุมระดับน  าที่สถานี TX.231A ชุมชนประชาบ ารุง หากระดับน  ามากว่าระดับวิกฤติน  าท่วม +3.00 ม.
รทก. ให้ท าการแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่
10. ควบคุมระดับน  าที่สถานี TX.335 บ้านเหนือคลอง หากระดับน  ามากว่าระดับวิกฤติน  าท่วม +73.91 ม.รทก. 
ให้ท าการแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่
11. ควบคุมระดับน  าที่สถานี TX.334 บ้านอุไดใต้ หากระดับน  ามากว่าระดับวิกฤติน  าท่วม +31.80 ม.รทก. ให้
ท าการแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่
12. ควบคุมระดับน  าที่คลองท่าแพ หัวงานฝายคลองท่าแพร หากระดับน  ามากว่าระดับวิกฤติน  าท่วม  +16.20 
ม.รทก. ให้ท าการแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
- บริเวณในเขต อ. ควนโดน อ.เมือง อ.ละงู อ.ทุ่งหว้า อ.มะนัง และ อ.ท่าแพ

การเตรียมความพร้อม
- ติดตั งเครื่องสูบน  าขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 นิ ว จ านวน 2 เครื่อง

231



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสตูล 

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสตูล นายยงยุทธ เกิดสินธช์ัย (รก.)
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสตูล

0-7477-0117
086-697-7988

นายฐิติกร  ศรีนิติวรวงศ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการชลประทานสตูล

0-7477-0117
081-990-7706
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดตรัง

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 4 แห่ง อยู่ ในความรับผิดชอบ
โครงการชลประทานตรัง 4 อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบอาคาร
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานตรัง ด าเนินการก าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ 1 จุด ที่ 
ปตร.กะลาเส แม่น้ าคลองกะลาเสใหญ่ ต.กะลาเส อ.สีเภา
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1
เครื่อง
จ านวน 6 จุด โดยติดตั้งที่ 

1. วัดท่าจีน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
2. ทรบ.คลองต่อยไห ต.นาท่วมใต้ อ.เมือง
3. ทรบ.คลองหลาน้ า ต.นาท่วมใต้ อ.เมือง
4. พื้นที่ลุ่มต่ าใกล้ทรบ.คลองหลาน้ า ต.นาท่วมใต้ อ.เมือง
5. รร.สภาราชินี 2 ต.บางรัก อ.เมือง
6. รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ต.บางรัก อ.เมือง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดตรัง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหต)ุ
1. อ่างเก็บน  าคลองท่างิ ว ฝายคลองนางน้อย เก็บกักน  าในช่วงฤดูฝน
2. เร่งระบายน  าออกจากพื นที่ มีดังนี 

- โครงการประตรูะบายน  าคลองกะลาเส
- โครงการระบบประตรูะบายน  าแม่น  าตรัง
- โครงการประตูระบายน  าคลองปะเหลียน
- โครงการคลองระบายน  าคลองล าเลียง

3. โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว (คลองลัด 1) ป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัยในเขตชุมชนเทศบางต าบลย่านตาขาว และหมู่บ้านต่าง ๆ 
รอบเขตเทศบาลในท้องท่ีต าบลย่านตาขาว
4. โครงการคันกั นน  านาท่ามเหนือ-ใต้ ป้องกันการเกิดความเสียหายท่ี
เกิดจากอุทกภัยในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณตลาดนาโยง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง
2. บริเวณวัดท่าจีน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
3. บริเวณตลาดเทศบาลต าบลย่านตาขาว ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว

การเตรียมความพร้อม
- ติดตั งเครื่องสูบน  า จ านวน 7 เครื่อง
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดตรัง 

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานตรัง นายประเสริฐ  วงศ์นราทิพย์
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานตรัง

0-7522-4260
081-607-9797

นายชาญวิทย์ สุทเธนทร์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน

0-7522-4260
081-693-1793
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดพัทลุง

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 12 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบโครงการ
ชลประทานพัทลุง 10 แห่ง และโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่าเชียด 2 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 12 แห่ง 
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
จ านวน 11 จุด โดยติดตั้งที่ 
1. โรงพยาบาลพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
2. บริเวณชุมชนโคกเนียน  ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
3. บริเวณชุมชนวังเนียง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
4. บริเวณชุมชนทางรถไฟ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
5. บริเวณชุมชนเขาอกทะลุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
6. บริเวณเรือนจ าจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
7. บริเวณชุมชนถนนไทรบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
8. บริเวณชุมชนถนนพัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
9. ห้วยแม่ขรี ต.แม่ชรี อ.ตะโหมด
10. คลองส่งน้ าRMC2 กม.3+000 อ.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน
11. บ้านโคกยา หมู่ท่ี 1 อ.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดพัทลุง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. ปตร. ท่าแนะ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพด 
2. ชุมชนกุโบ ต าบลแม่ขรี ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด
3. บ้านโคกยา หมู่ที่ 1 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน
4. พื นที่บริเวณขอบทะเลสาบ

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตั งเครื่องสูบน  าประจ าที่เพื่อระบายน  าในเขตชุมชน เขตเศรษฐกิจและพื นที่
การเกษตร จ านวน 11 แห่ง รวม 20 เครื่อง
2. เตรียมพร้อมเครื่องสูบน  าเคลื่อนที่ จ านวน 55 เครื่อง
3. เตรียมพร้อมเครื่องผลักดันน  า จ านวน 10 เครื่อง
4. เตรียมพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ เครื่องจักรกล เช่น รถขุด เรือขุด รถบรรทุก รถ
เครน รถแทรคเตอร์ สะพานแบรี่ รวมถึงเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. บริหารจัดการน  าในอ่างฯปา่พะยอม ให้มีความจุไม่เกิน 40 % และอ่างฯป่าบอน

ให้มีความจุไม่เกิน 30 % เพื่อเก็บกักน  าที่ตกเหนืออ่างฯให้ได้มากที่สุด
2. ลุ่มน  าคลองนาท่อม ผันน  าจากคลองล าเข้าสู่ คลองระบายน  าล าเบด็ 

(ความสามารถในการระบายน  าสูงสุดที่ 177 ลบ.ม./วินาที ) เพื่อระบายลงสู่ทะเลสาบ
สงขลา เป็นการตัดยอดน  าที่จะไหลเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองพัทลุง
3. ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงอาคารบงัคับน  าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้

ตามปกติ
4. ขุดลอกคลองระบายน  าและก าจัดวัชพืชในคลองชลประทาน รวมทั งก าจัดเศษไม้

และเศษวัสดุที่กีดขวางการไหลของน  าบรเิวณปากคลองส่งน  า/ท่อลอดถนน/ท่อลอด
คลองต่างๆ 
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดพัทลุง

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานพัทลุง นายสุรศักดิ์ คันธา
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานพัทลุง

0-7461-1269
082-456-3434

นายธนิษฐ์ หยทูอง 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการชลประทาน

0-7461-7150
081-990-2270

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ท่าเชียด

นายยงยุทธ เกิดสินธช์ัย 
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาทา่เชียด

0-7482-9787
086-697-7988
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดปัตตานี

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 10 แห่ง อยู่ ในความ
รับผิดชอบของส านักงานชลประทานท่ี 17 10 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 10 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- ส านักงานชลประทานที่ 17 ด าเนินการก าจัดวัชพืชแล้ว
เสร็จ 10 จุด โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2560
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 
จุดละ 1 เครื่อง จ านวน 3 จุด
1. คลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งขวา กม.31+600,กม.33+700 
ต.ลางา อ.มายอ
2. บริเวณสะพานเดชานุชิต ต.อาเนาะรู อ.เมือง
3. บริเวณโรงพยาบาลหนองจิก ต.ตุยง อ.หนองจิก 

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดปัตตานี

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. สถานี X.275 บ้านบลิดอ
2. สถานี X.272 บ้านลาคอ
3. บริเวณพื นที่ ต.เขาตูม
4. ชุมชุนริมฝั่งแม่น  าปัตตานี อ.เมืองปัตตานี 
5. ชุมชุนริมฝั่งแม่น  าสายบุรี อ.สายบุรี
6. ชุมชุนริมฝั่งคลองยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง
7. โรงพยาบาลหนองจิก ต.ตุยง อ.หนองจิก
8. หน้ามหาวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 
ต.สะบารัง อ.เมือง
9. โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
ลุ่มน  าสายบุรี 
- ควบคุมระดับน  าที่สถานี X.272 บ้านลาคอ หากมีระดับน  าเกินกว่า 
3.60 ม. ท าการแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่เขต อ.สายบุรี และ อ.กะพ้อ
ลุ่มน  าปัตตานี
- ระบายน  าผ่านทางน  าล้นฉุกเฉิน ในอัตรา 182.40 ลบ.ม./วินาที
- ระบายผ่านเขื่อนทดน  าปัตตานี ในอัตรา 587 ลบ.ม./วินาที
- ผันน  าเข้าคลองตุยง ที่อัตรา 109 ลบ.ม./วินาที และเร่งระบายน  าลง
ทะเลที่ ปตร.ตุยง ในอัตรา 53 ลบ.ม./วินาที
- ผันน  าเข้า ปตร.D8 ที่อัตรา 94 ลบ.ม./วินาที และเร่งการระบายน  าลง
ทะเล ในอัตรา 155 ลบ.ม./วินาที
- เร่งระบายน  าลงสู่แม่น  าปัตตานี ในอัตรา 328 ลบ.ม./วินาที
- เร่งระบายน  าที่ ปตร.D2 ในอัตรา 133.3 ลบ.ม./วินาที
- เร่งระบายน  าที่ ปตร.D1 ในอัตรา 56 ลบ.ม./วินาที

การเตรียมความพร้อม
- เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลและ
เจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด24 ชม.

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

240



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดปัตตานี 

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานปัตตานี นายชินวัฒน์ พรหหมมาณพ 
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานปัตตานี

0-7334-0535
081-542-6501

นายมิตร  บุญจันทร์  
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน 

โครงการชลประทานปัตตานี

0-7334-0232
080-239-3222
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดยะลา

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 8 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านักงานชลประทานที่ 17 8 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 8 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- ส านักงานชลประทานที่ 17 ด าเนินการก าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ 4 
จุด ในเขต อ.เมือง ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ท่ีเคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1
เครื่อง จ านวน 2 จุด

1. โครงการฟาร์มตัวอย่างวังพญา-ท่าธง ต.วังพญา อ.รามัน
2. เรือนจ ายะลา ต.สะเตง อ.เมือง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดยะลา

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. มีการประชุมเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ท างานอย่างบูรณาการร่วมกันโดยมีค าสั่ งแต่งตั งภารกิจหน้าที่
รับผิดชอบ

2. ติดตามสถานการณ์น  าในแม่น  าปัตตานีอย่างใกล้ชิดจากสถานีวัดน  า
ต่างๆตั งแต่ต้นน  าจนถึงปลายน  า

3. ด าเนินการประสานงานการบริหารจัดการน  า ระหว่างเขื่อนบางลาง
และเข่ือนทดน  าปัตตานีในการระบายน  าจากเข่ือนทั งสอง

4. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนราษฎรในเขตพื นที่ดังกล่าว เมื่อเกิดฝน
ตกหนักและปริมาณน  าในแม่น  าปัตตานีเริ่มสูงขึ น โดยใช้ค่าระดับน  าจาก
สถานีวัดน  าที่มีอยู่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. พื นที่ลุ่มริมตลิ่งของแม่น  าปัตตาน ี
2. พื นที่ในเขต อ.รามัน
3. พื นที่ชุมชุนริมฝั่งแม่น  าลุ่มน  าสายบุรี 
4. พื นที่เทศบาลนครยะลา ต.สะเตง และ ต.ยุโป อ.เมืองยะลา

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตั งเครื่องสูบน  าขับด้วยเคร่ืองยนต์ ขนาด 8 นิ ว จ านวน 9 เครื่อง
2. ติดตั งเครื่องสูบน  าขับด้วยเคร่ืองยนต์ ขนาด 10 นิ ว จ านวน 3 เครื่อง
3. ติดตั งเครื่องสูบน  าขับด้วยเคร่ืองยนต์ ขนาด 12 นิ ว จ านวน 1 เครื่อง
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดยะลา 

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานยะลา นายชูศักดิ์ สุทธิ
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานยะลา

09-8274-7972

นายเถลิงกิตต์ิ สุวรรณโชติ 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการชลประทานยะลา

08-9198-1105
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  จังหวัดนราธิวาส

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 56  แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบ
ของส านักงานชลประทานที่ 17 56 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 56 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- ส านักงานชลประทานที่ 17 ด าเนินการก าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ 
16 จุด ในเขต อ.ยี่งอ อ.เมือง อ.ระแงะ อ.สุไหงปาดี และ อ.ตาก
ใบ
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นท่ีที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 
1 เครื่อง
จ านวน 14 จุด
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนราธิวาส
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ลุ่มน  าบางนรา ข้อมูลวัดระดับน  าที่สถานี X73 บ้านต้นยังมัส สามารถแจ้ง

เตือนน  าล่วงหน้าที่อ.เมือง ได้ประมาณ 24 ชม.
2. ลุ่มน  าโก-ลก ข้อมูลวัดระดับน  าที่สถานี X274 บ้านบูเก๊ะตา สามารถแจ้ง

เตือนน  าท่วมล่วงหน้าที่ อ.สุไหงโก-ลก ได้ประมาณ 12 ชม. สถานี X119A 
สะพานลันตู สามารถแจ้งเตือนน  าท่วมล่วงหน้าที่ตลาดมูโนะ ได้ประมาณ 6 ชม. 
และสถานี X119 บ้านมูโนะ สามารถแจ้งเตือนน  าท่วมล่วงหนาที่บ้านนาคอีบู
อ.ตากใบ ได้ประมาณ 4 ชม.
3. ลุ่มน  าสายบุรี ข้อมูลระดับน  าที่สถานี X184 หากมีระดับน  าเกินกว่า 32.80 ม. 

อีก 8-9 ซม. ถัดมาระดับน  าที่สถานี X99 บ้านท่าเรือ สูงถึงระดับ 24.50 ม. น  าล้น
ตลิ่งเข้าท่วมพื นที่ลุ่มต่ า อ. รือเสาะ จ.นราธิวาส

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. สถานี X.73 คลองตันหยงมัส ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ
2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง
3. ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง
4. พื นที่รอบขอบพรุโต๊ะแดง
5. เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก พื นที่โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาโกลก 
6. บริเวณในเขต อ.เมืองนราธิวาส 
7. พื นที่ริมแม่น  าบางนราและริมคลองยะกัง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตั งเครื่องสูบน  าขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 นิ ว 6 เครื่อง
2. ติดตั งเครื่องสูบน  าขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 10 นิ ว 1 เครื่อง
3. ติดตั งเครื่องสูบน  าขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 12 นิ ว 10 เครื่อง
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนราธิวาส 

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานนราธิวาส นายเดช  เล็กวิชัย
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนราธิวาส

0-7351-1531
081-898-6272

นายสิทธิพร  พฤฒิพิบูลธรรม
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน 

โครงการชลประทานนราธิวาส

0-7351-1485
084-747-6446

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
บางนรา

นายมะรอสะลี หามะ
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางนรา

0-7354-2056
081-738-0038
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