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ค้าน้า
ประเทศไทยต้องประสบกับภัยอันเกิดจากน้า (ฤดูฝน) โดยเฉพาะสภาพน้าท่วมในพืนที่ลุ่มน้า
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ความพร้อมล่วงหน้าไว้รองรับสถานการณ์ การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561 (กลุ่มภาคกลาง 26
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กรมชลประทาน
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ส้านักเครื่องจักรกล ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่วนราชการ
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561
1. บทนา
1.1 แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนา (ฤดูฝน) พ.ศ. 2561
1.1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อใช้เป็ น แผนปฏิ บั ติการของกรมชลประทานในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาภั ย
อันเกิดจากน้า (ฤดูฝน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทราบแผนการด้ า เนิ น การตามภารกิ จ และขอบเขต
ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ไม่ก่อให้เกิดความซ้าซ้อนของการปฏิบัติงาน
3) เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆ
สามารถประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทราบล่วงหน้าและให้การช่วยเหลือได้รวดเร็วตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

1.1.2 ขอบเขตพืนที่รับผิดชอบ
พืนที่รับผิดชอบของกรมชลประทานจะครอบคลุมพืนที่ในเขตชลประทานทั่วประเทศที่อยู่ใน
ความดูแลของส้านักงานชลประทานและโครงการชลประทานต่างๆ นอกจากนียังติดตามเฝ้าระวังสภาพน้า ใน
ล้าน้าสายหลัก และพืนที่เสี่ยงภัยต่างๆ ในจุดที่ก้าหนดไว้ เพื่อแจ้งข้อมูลให้ทางจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ราษฎร
ในพืนที่ที่ได้รับผลกระทบทราบและเตรียมการป้องกันหรืออพยพสิ่งของให้อยู่ในที่ปลอดภัย โดยมีศูนย์ประมวล
วิเคราะห์ ส ถานการณ์ น้ าในระดับ จั งหวัด ระดับ ส้ านัก งานชลประทาน และในส่ ว นกลาง เพื่ อประสานงาน
สั่งการ เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึน
ส้าหรับการเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องจักร-เครื่องมือ เครื่องสูบน้า เครื่องผลักดันน้า รถขุด
เรือขุด วัสดุอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่จะมุ่งเน้นให้การช่วยเหลือในเขตชลประทานเป็นหลักและสนับสนุนหน่ว ยงาน
ต่างๆ เกี่ยวข้องเป็นครังคราวตามค้าร้องขอความช่วยเหลือ

1.1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมชลประทานมีความพร้อม
ที่จะให้การช่วยเหลือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันท่วงที ทังก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
2) สร้างความเข้าใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบภารกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบของ
กรมชลประทาน ไม่ก่อให้เกิดความซ้าซ้อน
3) ท้าให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลพืนฐานของแต่ละหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
4) เกิดประโยชน์กับประชาชนที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึน

1.1.4 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พ.ศ. 2561
1.1.4.1 สาเหตุของนาท่วม
 สภาพฝนตกหนัก เกิดภาวะน้าท่วมขังในพืนที่ที่ มีประสิทธิภาพการระบายน้าไม่
เพียงพอโดยเฉพาะในพืนที่ที่มีความลาดชันน้อยหรือพืนที่ความลุ่มต่้าเป็นแอ่งกระทะ
ส่วนบริหารจัดการน้า ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
-1-

 สภาพน าป่ า ไหลหลากในพื นที่ ล าดชั น สู ง ความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ นในกรณี นี จะ

รุนแรงกว่าสาเหตุอื่นๆ และบางครังยังเกิดปัญหาแผ่นดินถล่มหรือการไหลของทะเลโคลน (Mud Flow) ตามมา
 สภาพนาเหนือไหลหลาก เกินขีดความสามารถของล้าน้า จนบ่าท่วมล้นตลิ่งล้าน้า
 สภาพนาอัดเอ่อและนาทะเลหนุนสูง ส่งผลให้น้าล้นตลิ่ง และลดประสิทธิภาพการ
ระบายน้าของพืนที่
 การทรุดตัวของแผ่นดิน เป็นอุ ปสรรคต่อการระบายน้าของพืนที่ เป็นปัญหาของ
พืนที่มีผลกระทบมากในบริเวณภาคกลาง เนื่องจากมีการใช้น้าบาดาลสูง
แผนการบริ ห ารและจั ด การน้ าในพื นที่ ต่ างๆ กรมชลประทานจะก้ าหนดกิ จ กรรม
ด้าเนินการตามช่วงเวลาของสถานการณ์น้าแบ่งได้เป็น 3 ระยะ
1.1.4.2 แผนงานก่อนนามา (ก่อนถึงฤดูฝน) ประกอบด้วย
1) แผนงานที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
 การคาดการณ์ แ ละการติ ด ตามสภาวะทางอุ ตุ -อุ ท กวิ ท ยาอย่ า งใกล้ ชิ ด
ประกอบด้วยสภาพภูมิอากาศ สภาพน้าฝน สภาพน้าท่า สภาพน้าในอ่างฯ สภาพน้าท่วม และพายุจร เพื่อให้
การบริหารจัดการน้าและการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
 การบริ ห ารน าในอ่ า งเก็ บ น า โดยใช้ Reservoir Operation Study (ROS) ,
Reservoir Operation Simulation , Operation Rule Curve และ Reservoir Routing กรมชลประทาน
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าของอ่างเก็บน้าขนาด
ใหญ่ และขนาดกลางที่ อยู่ ในความรับ ผิ ดชอบของทั งสองหน่ว ยงาน ทังในส่ วนกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค เพื่ อ
ก้าหนดการเก็บกักน้าและการระบายน้าให้เป็นไปตามเกณฑ์การเก็บกักน้าในอ่างฯ (Rule Curve) ที่ก้าหนดไว้
ในแต่ละช่วงเวลา ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบจากสภาพน้าหลากล้นอ่างฯ อย่างรุนแรงและเกิดภาวะน้าท่วมด้าน
ท้ายน้า ตลอดจนเร่งเก็บกักน้าให้ได้มากที่สุดช่วงปลายฤดูฝนเพื่อเป็นน้าต้นทุนส้าหรับใช้ในช่วงฤดูแล้ง
 การใช้ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์นาและเตือนภัย เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามสถานการณ์ น้ าในแบบเวลาจริง ตลอดจนพยากรณ์ สถานการณ์ น้าในลุ่มน้าที่อาจจะเกิดขึนได้ เพื่ อ
ประโยชน์ในการเตือนภัยล่วงหน้า
 การเฝ้ า ระวั ง พื นที่ เสี่ ย งภั ย น าท่ ว ม และการบริ ห ารน้ า หลากที่ ไม่ ส ามารถ
ควบคุมได้จะก้าหนดวิธีการในการติดตาม เฝ้าระวังและคาดการณ์สภาพน้าที่จะเกิดขึน แจ้งเตือนให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ เตรียมการป้องกันและให้การช่วยเหลือ หรือส่งน้าบางส่วนเข้าไปในระบบชลประทาน โดยไม่ให้
เกิดปัญหากับการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร เพื่อลดระดับน้าสูงสุดในล้าน้า
 ศูนย์ปฏิบัติการนาอัจฉริยะ กรมชลประทาน ท้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้าอย่าง
ใกล้ชิดและจัดท้ารายงานรวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามผังการติดต่อ
และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ (รูปที่ 1) ขณะนีได้เปิดให้บริการสายด่วนแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อสอบถามข้อมูล
เรื่องน้ าได้ที่เบอร์ 1460 โดยในระดับภูมิภาคจะมีศูนย์ ปฏิบัติการน้าอัจฉริยะ ในระดับโครงการชลประทานและ
ระดับส้านักงานชลประทานของแต่ละพืนที่ ดูแลรับผิดชอบและเฝ้าระวังพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมในแต่ละลุ่มน้า
ส่วนบริหารจัดการน้า ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
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ส้าหรับกรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 3 (สาธารณภัยขนาดใหญ่) และกรณี
เกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 4 (สาธารณภัยขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง) จะด้าเนินการภายใต้แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ “บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้าและอุทกภัย” ดังแสดงใน (รูปที่ 2 และ 3)
 คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ นา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จาก
กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรมทรัพยากรน้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผัง
เมือง และ กปร. ร่วมเป็ นคณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ ประสานงานแลกเปลี่ ยนและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อติดตาม
สภาพภูมิอากาศ น้าฝน น้าท่า และวิเคราะห์แนวโน้มสภาพน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้า โดยมี
การประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้าและวางแผนบริหารจัดการน้าทุกสัปดาห์
 การบริหารข้อมูล น้าฝน น้าในอ่างฯ น้าท่าและน้าท่วม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลพืนฐาน
ของหน่ ว ยงานต่ างๆ ทั งภายในและภายนอก ให้ ท ราบสถานการณ์ ที่ รวดเร็ว ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ โดยระบบ
สารสนเทศ การรับ -ส่งข้อมูลด้วยระบบ Internet : www.rid.go.th , http://wmsc.rid.go.th (รูปที่ 4 และ 5)
หรื อ E-mail : rid_flood@yahoo.com , wmsc@gmail.com และโทรสาร ตลอดจนการส่ งข่าวสารผ่ าน
SMS ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทังนีส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา ร่วมกับ
ศูนย์สารสนเทศ ด้าเนินการพัฒนาโปรแกรม/แอพพลิเคชั่น WMSC (รูปที่ 6) เพื่อเรียกใช้ข้อมูลที่ได้สังเคราะห์ที่
จัดเก็บในฐานข้อมูล ให้สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
และเป็นประโยชน์ต่อการบริการข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานอื่นและประชาชนทั่วไป อีกทังทางกรมชลประทาน
ยังมีเว็บ บอร์ ดรายงานสถานการณ์ น้ า ในช่องทางอื่นๆทาง Social Network อีกหลายช่องทางเพื่อติดตาม
สถานการณ์น้า
 การประสานงานกับคณะกรรมการทรัพ ยากรนาแห่งชาติ (กนช.) ท้าหน้าที่ในการ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมติดตาม ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพน้าในลุ่มน้า
และเขื่อนหรือที่ กักเก็บ น้ า เพื่ อน้ าข้อ มูล มาวิเคราะห์ และประเมิน ผลให้ การด้าเนิ นงานการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรน้าสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์

ส่วนบริหารจัดการน้า ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
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รูปที่ 1 แผนผังการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานกับหน่วยงานราชการ

รูปที่ 2 แผนผังกรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 3 (สาธารณภัยขนาดใหญ่)

รูปที่ 3 แผนผังกรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 4 (สาธารณภัยขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง)

ส่วนบริหารจัดการน้า ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
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รูปที่ 4 Webpage ของกรมชลประทาน : (http://www.rid.go.th/2009)

รูปที่ 5 Webpage ของ ศูนย์ปฏิบัติการน้าอัจฉริยะ กรมชลประทาน : (http://wmsc.rid.go.th/)
ส่วนบริหารจัดการน้า ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
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รูปที่ 6 แสดงหน้าแรกเมื่อเข้าสู่แอพพลิเคชั่น WMSC และเว็บบอร์ดติดตามรายงานสถานการณ์น้า
ในช่องทางอื่นๆ
2) แผนงานที่ใช้สิ่งก่อสร้าง
 แผนงานขุดลอกและก้าจัดวัชพืชในคลองชลประทาน และในอ่างเก็บน้าต่างๆ
ทั่วประเทศตามแผนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้า และการระบายน้า ประกอบด้วย
- งานขุดลอกคลอง/อ่างเก็บน้า จ้านวน 439 แห่ง คิดเป็นปริมาณดินขุดที่สามารถ
เพิ่มความจุในการรับน้าได้ 32.92 ล้านลูกบาศก์เมตร
- งานก้าจัดวัชพืช บริเวณคลอง คิดเป็นพืนที่ 624,134 ไร่
 งานซ่อมแซมบ้ารุงรักษา จ้านวน 1,844 แห่ง
 การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานต่างๆ เช่น คันกันน้ า
ประตูระบายน้า ประตูน้าและสถานีสูบน้า เป็นต้น
1.1.4.3 แผนงานระหว่างนามา หรือขณะเกิดภัย (ช่วงฤดูฝน)
เป็นแผนงานที่ก้าหนดขึนเพิ่มเติมจากแผนงานก่อนน้ามา ทังมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้าง
และไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ตามความเหมาะสมในแต่ละพืนที่ โดยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างประกอบด้วยการส่งน้าเข้า
ระบบชลประทานในพืนที่การเกษตรโดยใช้ประโยชน์จากระบบชลประทานเพื่อลดปริมาณยอดน้าสูงสุดการ
ปรับแผนการระบายน้าจากอ่างเก็บน้าเพื่อลดผลกระทบน้าท่วมด้านท้าย รวมทังการเตรียมความพร้อมของ
เครื่ อ งจั ก ร-เครื่ อ งมื อ วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ในช่ ว งฤดู ฝ น ปี 2561 โดยจะมุ่ ง เน้ น ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในเขต
ชลประทานเป็นหลักและสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ เป็นครังคราวตามการร้องขอ
ส้าหรับมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างประกอบด้วยการเสริมประสิทธิภาพของอาคารชลประทานใน
บริเวณต่างๆ ที่พบว่ายังไม่มีศักยภาพเพียงพอกับขนาดของสถานการณ์น้าหลากที่คาดว่าจะเกิดขึน งานเสริม
คันกันน้า/คันคลองส่งน้าหรือคลองระบายน้า, งานปิดท่อลอดท้านบชั่วคราว, การสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือ
เข้าช่วยเหลือ, การเร่งซ่อมแซมอาคารที่ช้ารุดให้ใช้งานได้ชั่วคราว และงานอื่นๆ
ส่วนบริหารจัดการน้า ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
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แผนการด้าเนินงาน

- ประเมินศักยภาพของปริมาณน้้าต้นทุน เพือ่ ช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้ง

- เร่งส้ารวจความเสียหายของอาคารชลประทาน

- เร่งส้ารวจพืน้ ทีก่ ารเกษตรทีไ่ ด้รับผลกระทบ

ค) สิน้ สุดฤดูฝน

- การแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์

- การติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

- เร่งซ่อมแซมอาคารชลประทานทีช่ ้ารุดให้ใช้งานได้ชั่วคราว

- สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือเข้าช่วยเหลือ

- เสริมความแข็งแรงของอาคารชลประทาน คันกั้นน้้า และอื่นๆ

และระบายน้้าผ่านคลองระบายน้้า

- การควบคุมปริมาณน้้าผ่านอาคารบังคับน้้าในปริมาณทีเ่ หมาะสม

- การส่งน้้าชลประทานเข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร เพือ่ ลดยอดน้้า

- ปรับแผนการระบายน้้าจากอ่างเก็บน้้าเพือ่ ลดผลกระทบด้านท้ายน้้า

- รายงานสถานการณ์อุทกภัย การคาดการณ์แนวโน้ม พร้อมรูปถ่าย จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

- ประชุมคณะท้างานเพือ่ ประมวลวิเคราห์สถานการณ์น้า

ข) ในช่วงฤดูฝน

- การเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือต่าง ๆ

- การเฝ้าระวังพืน้ ทีเ่ สี่ยงภัย และการบริหารน้้าหลาก

- การบริหารน้้าในอ่างเก็บน้้าโดยใช้ ROS และ Operation Rule Curve

- การซ่อมแซมบ้ารุงรักษาอาคารชลประทาน ระบบส่งน้้า และระบบระบายน้้า

- การขุดลอกและก้าจัดวัชพืชในคลองชลประทาน / อ่างเก็บน้้า

- การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานต่าง ๆ

และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านสื่อต่างๆ

- การจัดการระบบข้อมูล เพือ่ แจ้งให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

- การคาดการณ์และติดตามสภาวะทางอุตุ-อุทกวิทยา

- การตัง้ คณะท้างาน และศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้า

ก) ก่อนถึงฤดูฝน

กิจกรรม
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

2561
ก.ย.

พ.ย.

เมือ่ เกิดเหตุการณ์

ต.ค.

ธ.ค.

ม.ค.

เขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ (ตอนบน)

ตารางที่ 1 หลักการปฏิบัติการบริหารจัดการนาในช่วงฤดูฝน ปี 2561

ก.พ.

2562
มี.ค.

เม.ย.

1.1.4.4 แผนงานหลังอุทกภัย หรือช่วยเหลือหลังน้าท่วม
 เร่งส้ารวจพืนที่การเกษตรในเขตชลประทานที่ได้รับผลกระทบน้าท่วม ภายหลังที่
สภาพน้าลดระดับลง เพื่อประเมินความเสียหายและก้าหนดแนวทางช่วยเหลือ
 เร่งส้ารวจความเสียหายของระบบชลประทาน เพื่อซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติโดยเร็ว
 ประเมิ น ศั ก ยภาพของปริ ม าณน้ า ต้ น ทุ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง รวมทั ง
เตรียมการสนับสนุนเครื่องสูบน้าเคลื่อนที่และรถยนต์บรรทุกน้า

ส่วนบริหารจัดการน้า ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
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ภาคกลาง
10

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 1 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่ง
น้าและบ้ารุงรักษาพระพิมล 1 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 1 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุก
ปี 1 จุด (เสนอแผนในเดือนกรกฎาคม 2561)
1. บริเวณคลองล้าปลาทิว (ชุมชนฟลอร่าวิล) แขวงล้าผักชี เขตหนองจอก
กทม.

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
11

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ควบคุมปริมาณนาบริเวณคลองแสนแสบ ที่ ปตร. มีนบุรี ต.
แสนแสบ อ.มีนบุรี กทม.
2.ควบคุ ม ปริ ม าณน าบริ เ วณคลองลาดกระบั ง ที่ ปตร.
ลาดกระบัง ต.ลาดกระบัง อ.ลาดกระบัง กทม.
3. ควบคุมปริมาณนาบริเวณคลองแสนแสบ ที่ สน.หนองจอก
ต.กระทุ่มราย อ.หนองจอก กทม.
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. บริเวณชุมชนฟลอร่าวิล แขวงลาผักชี เขตหนองจอก กทม.

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
12

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พืนที่/โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตใต้

นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล
ผู้อานวยการโครงการโครงการส่งนาและบารุงรักษา
รังสิตใต้

0-2531-2913
08-4874-6207

โครงการส่งนาและบารุงรักษาชลหาร
พิจิตร

นายชัยพร พรหมสุวรรณ
ผู้อานวยการโครงการโครงการส่งนาและบารุงรักษา
ชลหารพิจิตร

0-2330-1516
0-2330-1213
08-4874-6174
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอ่างทอง
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จ านวน 14 แห่ ง อยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของโครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาบางบาล 1 แห่ง
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาชัณสูตร 3 แห่ง โครงการส่งน้า
และบ้ารุงรักษายางมณี 10 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 14 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- แม่ น าน้ อ ย โครงการส่ ง น าและบ ารุ ง รั ก ษายางมณี
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชอย่างสม้าเสมอ ที ปตร.ยางมณี
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนา
ท่วมประจาทุกปี จานวน 10 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอ่างทอง
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ประสานเขื่อนเจ้าพระยาควบคุมการระบายท้ายเขื่อน ไม่เกิน 1,700 ลบ.ม./วิ
- เฝ้า ระวังนาจากแม่นาเจ้าพระยาที่เ ข้าคลองโผงเผงแล้ วไหลย้อนขึน
แม่นาน้อย
- แม่นาน้อย ควบคุม ปตร.ยางมณี ระบายไม่เกิน 120 ลบ.ม./วิ
- รั บ น าเข้ า พื นที่ รั บ น าและระบายออกแม่ น าเจ้ า พระยา แม่ น าน้ อ ย
และคลองระบายตามจุดที่กาหนดไว้
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. บริเวณพืนที่ลุ่มต่าทุ่งบางบาล ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
2. บริเวณพืนที่ทุ่งบางกุ้ง 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 เ ทศบาลเมื อ งอ่ า งทองบริ เ วณศาลากลางจั ง หวั ด น าใน
แม่นาเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าท่อระบายนา
7. เฝ้า ระวัง นาจากแม่นาเจ้าพระยาเข้า คลองโผงเผงแล้ วไหลย้อนขึ น
แม่นาน้อยเข้าท่วมพืนที่ อ.เมือง และ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเตรียมความพร้อม
- ติ ด ตั งเครื่ อ งสู บ น าเพื่ อ ระบายน าในเขตชุ ม ชน เขตเศรษฐกิ จ และ
พืนทีก่ ารเกษตร จานวน 37 เครื่อง
- เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือ
ตลอด24 ชม.
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอ่างทอง
พืนที่/โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานอ่างทอง

นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ
ผู้อานวยการโครงการชลประทานอ่างทอง

08-6769-3608

นายทนงศักดิ์ มูลเมือง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

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

นายวรวิทย์ บุณยเนตร
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาบางบาล

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

นายประเวศน์ ศิริศิลป์
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษามหาราช

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

นายรวินท์ กลิ่นศรีสุข
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษายางมณี

08-9796-9695

โครงการส่งนาและบารุงรักษาบางบาล

โครงการส่งนาและบารุงรักษามหาราช

โครงการส่งนาและบารุงรักษายางมณี
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดชัยนาท
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จ านวน 19 แห่ ง อยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของโครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาพลเทพ 3 แห่ง
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาท่าโบสถ์ 3 แห่ง โครงการส่งน้า
และบ้ า รุ ง รั ก ษาบรมธาตุ 11 แห่ ง โครงการส่ ง น้ า และ
บ้ารุงรักษาเจ้าพระยา 1 แห่ง โครงการชลประทานชัยนาท
1 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 19 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- คลองระบายน าสายซอย 1 ซ้ า ย ชั ย นาท-ป่ า สั ก 1
โครงการส่ งนาและบารุงรักษามโนรมย์ ด้าเนินการก้าจัด
วัชพืช ตังแต่วันที 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที ปตร.แหลมหว้า กม.
14+400
- โครงการชลประทานชัยนาท ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้ว
เสร็จ ที คลองระบายน้า ต. หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.สิงห์บุรี
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนา
ท่วมประจาทุกปี จานวน 19 จุด
การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดชัยนาท
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ควบคุมปริมาณนาไหลผ่า นเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 1,800
ลบ.ม./วิ ถ้าเกินกว่านีจะพิจารณาระบายนาเข้าระบบชลประทาน
ฝั่งตะวันตกและตะวันออก ตามศักยภาพได้ 700 ลบ.ม./วิ
2. ผันนาเข้าเก็บกักในแก้มลิงต่างๆ ที่สามารถรับนาได้
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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.โพนางดาตก
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
4. บริเวณ ปตร.พลเทพ ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
5. บริเวณเขต ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
6. พืนที่ทุ่งเชียงราก ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเตรียมความพร้อม
- ติดตังเครื่องสูบนาขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 นิว จานวน 60 เครื่อง
- ติดตังเครื่องสูบนาขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 12 นิว จานวน 10 เครื่อง
- เตรียมพร้อมเจ้าหน้าทีเ่ ข้าให้ความช่วยเหลือตลอด24 ชม.
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดชัยนาท
พืนที่/โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานชัยนาท

นายชานนท์ เสือพิทักษ์
ผู้อานวยการโครงการชลประทานชัยนาท

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

นายณัฐพิสิษฐ์ ออนสาลี
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

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

นายสมยศ แสงมณี
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษามโนรมย์

08-1707-1998

นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาเจ้าพระยา

0-5640-5266
08-4874-6063

โครงการส่งนาและบารุงรักษาบรมธาตุ

นายวิชัย พาตา
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาบรมธาตุ

0-5640-5523
08-1876-6115

โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่าโบสถ์

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาบรมธาตุ

0-5648-9836
08-1783-5089

โครงการส่งนาและบารุงรักษามโนรมย์
โครงการส่งนาและบารุงรักษา
เจ้าพระยา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดลพบุรี
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จ านวน 24 แห่ ง อยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของโครงการชลประทานลพบุรี 9 แห่งโครงการ
ส่งน้าและบ้ารุงรักษาโคกกะเทียม 6 แห่ง โครงการส่งน้า
และบ้ารุงรักษาช่องแค 2 แห่งโครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษา
ป่าสักชลสิทธิ์ 7 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 24 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- สานักงานชลประทานที่ 10 ด้าเนินการก้าจัด วัชพืช 7
แห่ง ตังแต่เดือนเมษายน 2561 ที คลองระบาย 1ขวา 1ซ้าย
4ซ้าย, คลองระบายเลียบคลองชัยนาท-ป่าสัก, คลองระบาย 1
ซ้ าย ลพบุ รี , คลองระบาย ใหญ่ ม หาราช 1, แม่ น้ าป่ าสั ก
ดาเนินการเสร็จแล้ว ส่วนคลองระบาย ชัยนาท-ป่าสัก 3, และ
คลองระบายใหญ่ ม หาราช 2 (กลางคลอง) อยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการ
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติด ตังเครื่ องสูบ นาพืนที่ ที่เ คยเกิด นาท่ว มประจาทุ ก ปี
จุดละ 1 เครื่อง จานวน 13 จุด
การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
20

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดลพบุรี
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
บริหารจัดการน้าเพือป้องกันภาวะน้าท่วมโดย
- ควบคุมปริมาณน้าผ่าน ปตร.มโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท และ ปตร.ช่องแค
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
- สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าฝั่งซ้าย ริมคลองชัยนาท-ป่าสัก สูบน้า ระบายลงคลอง
ชัยนาท-ป่าสัก พืนที อ.บ้านหมี จ้านวน 6 แห่ง อ.เมืองลพบุรี จ้านวน 8 แห่ง
- ติดตังเครืองสูบน้าเคลือนทีบริเวณพืนทีลุ่มต้า อ.บ้านหมี ตามความจ้าเป็น
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. เฝ้าระวังพืนที อ.โคกเจริญ อ.สระโบสถ์ อ.หนองม่วง อ.โคกส้าโรง หากเกิด
ฝนตกหนักติดต่อกันอาจก่อให้เกิดน้าบ่าไหลหลากลงสู่พืนทีลุ่มต้า 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. เฝ้าระวังน้าป่าไหลหลากจากเทือกเขาพระงาม เขาสามยอด ล้าน้าห้วยใหญ่
เข้าท่วมเขตชุมชน ที บ้านเสาธง ต.เขาพระงาม บ้านป่ากล้วย ต.ท่าแค หมู่บ้าน
สิรัญญา ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง ปริมาณน้าดังกล่าวได้ไหลมารวมบริเวณพืนทีฝั่งซ้าย
คลองชัยนาท-ป่าสัก ซึงมีความลาดเท
3. เฝ้าระวังน้าป่าไหลหลากจากล้าห้วยซับเหล็ก ท้าให้น้าท่วมถนนพหลโยธินช่วงที
ผ่านตัวเมืองลพบุรี รวมทังท่วมเขตชุมชนเมือง ที ต.นิคมสร้างตนเอง ต.ป่าตาล
อ.เมือง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตังเครืองสูบน้าพืนทีทีเคยเกิดน้าท่วมประจ้าทุกปีก้าหนดติดตังเครืองสูบน้า
จ้านวน 13 เครือง
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดลพบุรี
พืนที่/โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานลพบุรี

นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์
ผู้อานวยการโครงการชลประทานลพบุรี

0-3648-6633
08-9961-1886

นายวัลลภ โฉมเรือง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3648-6633
09-2260-5330

โครงการส่งนาละบารุงรักษาโคกกะเทียม

นายสุภเวช ยวนแหล
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาโคกกะเทียม

0-3648-6361
08-1888-3786

โครงการส่งนาละบารุงรักษาช่องแค

นายสุรศักดิ์ รังรองธานินทร์
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาช่องแค

0-5626-9224
08-1379-1791

โครงการส่งนาละบารุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์

นายสุภชัย มโนการ
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์

0-3649-4291
08-4874-6179

โครงการส่งนาละบารุงรักษามหาราช

นายประเวศน์ ศิริศีลป์
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษามหาราช

โครงการส่งนาละบารุงรักษาเริงราง

นายนรินทร์ นิ่มวิญญา
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาเริงราง

0-3651-0236-7
08-1972-6322
0-326-1944
08-4628-2288
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครปฐม
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 137 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการส่งนา้ และบ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ 11 แห่งโครงการส่งน้าและ
บ้ารุงรักษาพระพิมล 22 แห่ง โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาภาษีเจริญ
12 แห่ง โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษานครปฐม 61 แห่ง โครงการส่งน้า
และบ้ า รุ ง รั ก ษานครชุ ม 2 แห่ ง โครงการส่ ง น้ า และบ้ า รุ ง รั ก ษา
ก้าแพงแสน 12 แห่ง โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาบางเลน 17 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 122 แห่ง และอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 15 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- โครงการส่งนาและบารุงรักษาภาษีเจริญ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้ว
เสร็จ ที สถานีสูบน้า ปตร. บางซือ
- คลองระบายนา โครงการส่งนาและบารุงรักษานครปฐม ด้าเนินการ
ก้าจัดวัชพืช ตังแต่เดือนมกราคม 2561
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติ ด ตั งเครื่ อ งสู บ น าพื นที่ ที่ เ คยเกิ ด น าท่ ว มประจ าทุ ก ปี จุ ด ละ 1
เครื่อง จ้านวน 21 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครปฐม
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
- บริเวณในเขตพืนที่ อ.บางเลน อ.พุทธมณฑล และ อ.นครชัยศรี

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนครปฐม
ฤดูฝน
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทาน
นครปฐม

นายสมชาย เตียวเจริญกิจ
ผู้อานวยการโครงการชลประทานนครปฐม

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

นายวินัย อุทัยแสน
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3426-2218
09-1415-5619

โครงการส่งนาและบารุงรักษานครปฐม

นายวิรัตน์ เจนจบ
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษานครปฐม

08-1881-5076

โครงการส่งนาและบารุงรักษากาแพงแสน

นายฐิติพงษ์ โสภณางกูร
ผู้อานวยโครงการส่งนาและบารุงรักษากาแพงแสน

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

โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระยาบรรลือ

นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาพระยาบรรลือ

0-2571-2128
08-4874-6201

(ตาแหน่งว่าง)
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาพระพิมล

0-3429-9045

โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระพิมล
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนนทบุรี
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 37 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานนนทบุรี 21 แห่ง โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ 7
แห่ง โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาพระพิมล 9 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 37 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- คลองขุน ศรี โครงการส่งนาและบารุ งรักษาพระยาบรรลือ ด้าเนินการ
ก้าจัดวัชพืช ตังแต่วันที 1 เมษายน 2561 ที ปตร. ปากคลองขุนศรี
- คลองพระอุดม โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระยาบรรลือ ด้าเนินการ
ก้าจัดวัชพืช ตังแต่วันที 1 เมษายน 2561 ที ปตร. พระอุดม
- คลองบางบั ว ทอง โครงการส่ ง น าและบ ารุ ง รั ก ษาพระยาบรรลื อ
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช ตังแต่วันที 1 เมษายน 2561 ที ปตร. บางบัวทอง
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี 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
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนนทบุรี
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. รั บน าจากคลองพระยาบั นลื อคลองแนวขวาง ที่ เชื่ อมต่ อระหว่ างแม่ น าท่ า จี น กั บแม่ น า
เจ้าพระยา ในอัตรา 300 ลบ.ม./วินาที ผ่านคลองแนวตัง
ในพืนที่ทุ่งพระยาบันลือตามศักยภาพของคลองลงสู่คลองพระพิม ซึ่งเป็นคลองแนวขวางที่เชื่อมต่อ
กับแม่นาท่าจีน และแม่นาเจ้าพระยา
2. ระบายนาจากคลองพระพิ ม ล ซึง่ เป็นคลองแนวขวาง ทีเ่ ชื่อมต่อกับ แม่นาท่าจีน และแม่นา
เจ้าพระยา ในอัตรา 167 ลบ.ม./วินาที ผ่านคลองแนวตังในพืนที่ทุ่งพระพิมล ตามศั ก ยภาพของ
คลองลงสู่คลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นคลองแนวขวางที่เชื่อมต่อกับแม่นาท่าจีน และแม่นาเจ้าพระยา
3. ระบายนาจากคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นคลองแนวขวาง ทีเ่ ชื่อมต่อกับแม่
น าท่ า จี น และแม่น าเจ้า พระยาในอัต รา 91 ลบ.ม./วิ น าที ผ่ า นคลองแนวตั ง เข้ า สู่ พื นที่
กรุ ง เทพมหานคร และจั ง หวั ด นครปฐม ตามศั ก ยภาพของคลองเพื่ อ จะได้ ร ะบายลงสู่ แ ม่ น า
เจ้าพระยา และแม่นาท่าจีน ต่อไป
4. ควบคุ ม ปริ ม าณน าผ่ า นสถานี บ างไทร หากปริ ม าณน าเกิ น 2,000 ลบ.ม./วิ น าที และ
ระดับนาทะเลหนุนเกิน และระดับนาทะเลหนุนเกิน 1.0 ม.รทก. หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ทาการ
แจ้งเตือนแก่ประชาชนในพืนที่
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. บริเวณคลองลากค้อนเก่า หมู่ 1 ต. ลาโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
2. บริเวณคลองโยง-บางใหญ่ หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตังเครื่องสูบนาขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 - 12 นิว จานวน 133 เครื่อง
2. ติดตังเครื่องสูบนาขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 12 นิว จานวน 18 เครื่อง
3. ติดตังเครื่องสูบนาขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิว จานวน 2 เครื่อง
4. ติดตังเครื่องสูบนา ด้วยไฟฟ้า ขนาด 10 นิว Vertical Pump จานวน 2 เครื่อง
5. ติดตังเครื่องสูบนา ด้วยไฟฟ้า 0.5 ลบ.ม./วินาที Vertical Pump จานวน 3 เครื่อง
6. ติดตังเครื่องสูบนา ด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม 1.0 ลบ.ม./วินาที จานวน 4 เครื่อง
7. ติดตังเครื่องสูบนา ด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม 3.0 ลบ.ม./วินาที จานวน 156 เครื่อง
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนนทบุรี
พืนที่/โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทาน
นนทบุรี

นายอาภากร สนิกะวาที
ผู้อานวยการโครงการชลประทานนนทบุรี

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

นายไตรทิพย์ มังกโรทัย
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-2583-3337
08-1848-8264

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
พระยาบรรลือ

นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาพระยาบรรลือ

0-2571-2128
08-4874-6201

โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระพิมล

(ตาแหน่งว่าง)
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาพระพิมล

0-3426-3331
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดปทุมธานี

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 51 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานปทุ ม ธานี 19 แห่ ง โครงการส่ ง น้ า และ
บ้ารุง รักษาพระยาบรรลือ 1 แห่ง โครงการส่ง น้าและบ้ ารุง รักษา
รังสิตเหนือ 26 แห่ง โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษารังสิตใต้ 5 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 51 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- โครงการชลประทานปทุมธานี ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช ตังแต่เดือน
มีนาคม 2561 จ้านวน 10 จุด ในเขต อ.เมือง และ อ.สามโคก จ.
ปทุมธานี
- โครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตเหนือ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช
ตังแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 จ้านวน 38 จุด แล้วเสร็จ จ้านวน 21
จุด ในเขต อ.เมื อง อ.คลองหลวง อ.หนองเสื อ และ อ.ธัญ บุ รี จ.
ปทุมธานี
- คลองหกวาสายล่าง และคลองรังสิตประยูร ศักดิ์ โครงการส่งนา
และบ ารุงรั กษารั งสิต ใต้ ด้ าเนิน การก้ าจัด วัชพืช แล้วเสร็จ ตังแต่
เดือนเมษายน 2561
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี จุดละ 1
เครื่อง จานวน 16 จุด
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดปทุมธานี
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ควบคุมการระบายนา ในคลองริมแม่นาเจ้าพระยา ไม่ให้ความสูงของระดับ
นาเกินเกณฑ์ที่กาหนด
2. ควบคุมการระบายนาที่คลองพระยาบรรลือ โดยพิจารณาร่วมกับการระบาย
นาของ พื นที ่ต อนล่า ง เพื ่อ ควบคุม ระดับ น าไม่ใ ห้เ กิน เกณฑ์ที ่ก าหนด เสริม
กระสอบทรายบริเวณที่มีคันคลองต่า
3. ควบคุมการระบายนาที่ไ ซฟอนพระธรรมราชา และ ปตร.พระธรรมราชา
ไม่ให้เกินเกินระบายนาที่กาหนด
4. ควบคุมระดับนาคลองระพีพัฒน์แยกใต้ หากระดับนาเกิน +2.50 ม.รทก. ให้
ทาการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพืนที่

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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. ปากคลองระบายนาที่ 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.ลาลูกกา จ.
ปทุมธานี
8. ริมคลองหกวาสายล่าง ฝั่งทิศเหนือ ปลายคลอง 3 และ 4 ต.ลาดสวาย อ.ลาลูก
กา จ.ปทุมธานี
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดปทุมธานี
พืนที่/โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทาน
ปทุมธานี

นายสากล ชลคีรี
ผู้อานวยการโครงการชลประทานปทุมธานี

08-4874-6204

นายชาญศักดิ์ โกมลเกษรักษ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

09-5702-5445

นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาพระยาบรรลือ

0-2571-2128
08-4874-6201

โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระยาบรรลือ

โครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตเหนือ

โครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตใต้

นายสุรพล อนุสรหิรัญการ
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตเหนือ

นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตใต้

0-3536-1244
08-1973-9085

08-4874-6207
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 94 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้าและ
บ้ารุงรักษาเริงราง 3 แห่ง โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาป่าสักใต้ 7 แห่ง โครงการส่ง
น้าและบ้ารุงรักษานครหลวง 18 แห่ง โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาบางบาล 17 แห่ง
โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 8 แห่ง โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาพระยา
บรรลือ 5 แห่ง โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษารังสิตเหนือ 8 แห่ง โครงการส่งน้าและ
บ้ารุงรักษาเจ้าเจ็ด -บางยีหน 13 แห่ง โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษายางมณี 4 แห่ง
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาผักไห่ 11 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 94 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- คลองระพีพัฒน์สายใหญ่ โครงการส่งนาและบารุงรักษาป่าสักใต้ ด้าเนินการก้าจัด
วัชพืชแล้วเสร็จ ที ปตร.พระนารายณ์ และ ปตร. พระมหินทร์
- โครงการส่งนาและบารุงรักษานครหลวง ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ จ้านวน
8 จุ ด ในเขต อ.ท่ า เรื อ อ.นครหลวง อ.ภาชี อ.วั ง น้ อ ย และ อ.บางปะอิ น จ.
พระนครศรีอยุธยา
- คลองกระมั ง และคลองหั น ตรา โครงการชลประทานพระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช ตังแต่ 1 พฤษภาคม 2561 ที ปตร.กระมัง และ ปตร.หันตรา
- คลองลากฆ้อน และคลองขุดใหม่ โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระยาบรรลือ
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช ตังแต่วันที 1 เมษายน 2561 ที ปตร. ปากคลองลากฆ้อน และ
ปตร. ปากคลองขุดใหม่
- โครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตเหนือ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ จ้านวน
6 จุด
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จานวน 54
จุด
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. การปรับปฏิทินการเพาะปลูกในพืนที่ลุ่มต่าให้เร็วขึน
2. ใช้พืนที่ลุ่มต่าทั ง 6 ทุ่ง ครอบคลุมพืนที่ 5 จัง หวัด ในลุ่ม นาเจ้า พระยา ประกอบด้วย
จ.พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี ลพบุรี และสระบุรี ทาการหน่วงนาและกระจาย
นา เพื่อควบคุมการระบายนาผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,300 ลบ.ม./วินาที ได้แก่ ทุ่งป่า
โมก ทุ่งบางบาล ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งบางกุ้ง และทุ่งบางกุ่ม
3. ใช้แก้มลิง 2 แห่ง (แก้มลิงทุ่งมะขามหย่องและแก้มลิงทุ่งภูเขาทอง) พร่องนารอรับนา
หลากที่จะไหลลงท่วมพืนที่เกาะในตัวเมือง
4. ควบคุมระดับนาที่ ปตร.คลองตาเมฆ หากระดับเกิน +6.00 ม.รทก. ให้ทาการแจ้งเตือนแก่
ประชาชนในพืนที่
5. ควบคุมระดับนาที่ ปตร.พระอินทราชา หากระดับเกิน +2.50 ม.รทก. ให้ทาการแจ้งเตือน
แก่ประชาชนในพืนที่
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1.บริเวณพืนที่หมู่ 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. พืนที่ลุ่มต่าทุ่งบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
5. พืนที่ลุ่มต่าทุ่งบ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
6. พืนที่ริมแม่นาเจ้าพระยา อ.บางปะอิน อ.บางไทร และ อ.พระนครศรีอยุธยา
7. โรงพยาบาลเสนา ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
8. สถานี C.36 วัดนาคลองโผงเผง ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบบุง้ กี๋ตักเข้า แขนยาว จานวน 3 คัน
2. เรือขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบบุ้งกี๋ตักเข้า แขนยาว จานวน 7 ลา
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา

นายโบว์แดง ทาแก้ว
ผู้อานวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา

0-3534-5044
08-1785-7675

นายสุรวิทย์ มูลนานัด
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3564-5204
08-9627-6543

โครงการส่งนาและบารุงรักษาโคกกะเทียม

นายสุภเวช ยวนแหล
ผู้อานวยการโครงการโครงการส่งนาและบารุงรักษาโคกกะเทียม

0-3648-6361
08-1888-3786

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
เจ้าเจ็ด-บางยี่หน

นายวีระชัย จิตรบรรเทา
ผู้อานวยการโครงการโครงการส่งนาและบารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

0-3574-1299
084-874-6189

โครงการส่งนาและบารุงรักษาชัณสูตร

นายเกียรติณรงค์ นาคทิม
ผู้อานวยการโครงการโครงการส่งนาและบารุงรักษาชัณสูตร

0-3681-4780
08-1942-6275

โครงการส่งนาและบารุงรักษานครหลวง

นายสรายุทธ ช่วยชาติ
ผู้อานวยการโครงการโครงการส่งนาและบารุงรักษานครหลวง

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

โครงการส่งนาและบารุงรักษาบางบาล

นายวรวิทย์ บุณยเนตร
ผู้อานวยการโครงการโครงการส่งนาและบารุงรักษาบางบาล

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

โครงการส่งนาและบารุงรักษาป่าสักใต้

นายอาพล ฤทธิ์มณี
ผู้อานวยการโครงการโครงการส่งนาและบารุงรักษาป่าสักใต้

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

โครงการส่งนาและบารุงรักษาผักไห่

นายจานง ธรรมสอน
ผู้อานวยการโครงการโครงการส่งนาและบารุงรักษาผักไห่

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

โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระยาบรรลือ

นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร
ผู้อานวยการโครงการโครงการส่งนาและบารุงรักษาพระยาบรรลือ

0-2571-2128
08-4874-6201

โครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตเหนือ

นายสุรพล อนุสรหิรัญการ
ผู้อานวยการโครงการโครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตเหนือ

0-3536-1244
08-1973-9085

โครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตเริงราง

นายนรินทร์ นิ่มวิญญา
ผู้อานวยการโครงการโครงการส่งนาและบารุงรักษาเริงราง

0-3626-1944
08-4628-2288
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสมุทรปราการ

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 14 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้า
และบ้ารุงรักษาชลหารพิจิตร 10 แห่งโครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาพระองค์ไชยา
นุชิต 3 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรปราการ 1 แห่ง
ตรวจสอบแล้ ว มี ค วามพร้ อ มใช้ ง าน 11 แห่ ง และอยู่ ร ะหว่ า งการ
ดาเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 3 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- คลองด่า น โครงการส่งน าและบารุงรักษาชลหารพิจิต ร ด้าเนินการก้าจัด
วัชพืชแล้วเสร็จ ตังแต่วันที 30 เมษายน 2561 ที สถานีสูบน้าชลหารพิจิตร 1 และ
2
- คลองชายทะเล โครงการส่งนาและบารุงรักษาชลหารพิจิตร ด้าเนินการก้าจัด
วัชพืชแล้วเสร็จ ตังแต่วันที 31 ธันวาคม 2560 ที สถานีสูบน้าชลหารพิจิตร 1 และ
2
- คลองสาโรง โครงการส่งนาและบารุงรักษาชลหารพิจิตร ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช
แล้วเสร็จ ตังแต่วันที 30 เมษายน 2561 ที สถานีสูบน้าชลหารพิจิตร 1 และ 2
- โครงการส่ ง น าและบ ารุ ง รั ก ษาพระองค์ ไ ชยานุ ชิ ต อยู่ ระหว่ างเสนอแผน
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี 3
จุด (เสนอแผนในเดือนกรกฎาคม 2561)
1. บริเวณคลองชายทะเล (นิคมอุสาหกรรมบางปู)
2. บริเวณคลองบางปลา
3. บริเวณ ปตร.กลางคลองประเวศน์ฯ
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสมุทรปราการ
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
ฝั่งตะวันตก
1. กรณีปริมาณน้าผ่านสถานีวัดน้าบางไทรเกิน 1,000 ลบ.ม./วินาที จะบริหารจัดการน้า ปตร.
คลองลัดโพธิ์ ตามอิทธิพลน้าขึน/ลง เมือระดับน้าด้านเหนือน้าสูงกว่าท้ายน้า ควบคุมความเร็ว
กระแสน้าไม่เกิน 1 เมตร/วินาที และปริมาณน้าผ่าน ปตร. ไม่เกิน 500 ลบ.ม./วินาที เพือเร่ง
ระบายน้าออกสู่ทะเล ไม่ให้เกิดผลกระทบพืนทีตอนบนของแม่น้าเจ้าพระยา
ฝั่งตะวันออก
1. กรณีปริมาณฝนและน้าเหนือไหลมาสมทบมากจนมีระดับสูงกว่าระดับเฝ้าระวัง จะพร่องน้าใน
คลองชายทะเล โดยสถานีสูบน้าต่างๆ ซึงเป็นแก้มลิงออกสู่ทะเล ควบคุมให้อยู่ในระดับ 0.00 ม.
รทก.
2. ตามแนวคันพระราชด้าริ จะควบคุมอาคารชลประทานไม่ให้น้าหลากเข้าไปใน กรุงเทพฯ
(พืนทีชันใน)
3. กรณีคลองแสนแสบ คลองประเวศน์บุรีรมย์ และคลองส้าโรง มีระดับสูงกว่าระดับเฝ้าระวังจะ
ประสานกั บ ส้ า นั ก งานระบายน้ า กรุ ง เทพมหานคร และ อปท. เพื อระบายน้ า ผ่ า นแนวคั น
พระราชด้าริ ออกสู่แม่น้าเจ้าพระยา
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. บริเวณนิคมอุสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
2. ชุมชนคลองบางปลา ต.บางปลา อ.บางพลี
3. ชุมชนบางพลี (คลองสาโรง) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
4. ปตร.กลางคลองประเวศน์ฯ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ
5. ประตูระบายนาคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อ.ทรงคะนอง อ.พระประแดง
การเตรียมความพร้อม
1. ติดตังเครื่องสูบนา ขนาด 3-25 ลบ.ม./วินาที จานวน 86 เครื่อง
2. ติดตังเครื่องสูบนา ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จานวน 40 เครื่อง
เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
36

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสมุทรปราการ
พืนที่/โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสมุทรปราการ

นายชัยพร พรหมสุวรรณ (รก.)
ผู้อานวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ

0-2323-9192
08-7554-3353

นายพีรพงษ์ เอี่ยมไผ่
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบ
ชลประทาน

0-2323-9192
08-9096-1991

โครงการส่งนาละบารุงรักษาชลหาร
พิจิตร

นายชัยพร พรหมสุวรรณ
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาชลหาร
พิจิตร

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

โครงการส่งนาละบารุงรักษาพระองค์
ไชยานุชิต

นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษา
พระองค์ไชยานุชิต

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

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จ านวน 39 แห่ ง อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
โครงการชลประทานสมุทรสาคร 5 แห่ง โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษา
ภาษี เ จริ ญ 10 แห่ ง โครงการส่ ง น้ า และบ้ า รุ ง รั ก ษานครปฐม 11 แห่ ง
โครงการส่ ง น้ า และบ้ า รุ ง รั ก ษานครชุ ม 1 แห่ ง โครงการส่ ง น้ า และ
บ้ารุงรักษาด้าเนินสะดวก 12 แห่ง
ตรวจสอบแล้ ว มี ค วามพร้ อ มใช้ ง าน 34 แห่ ง และอยู่ ร ะหว่ า ง
การดาเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 5 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- โครงการชลประทานสมุทรสาคร ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ตังแต่
วันที 10 พฤษภาคม 2561 ที สถานี สูบน้ า ปตร.อ้าแพง และสถานี สูบน้ า
ปตร.คลองอ้อมโรงหีบ
- โครงการส่ ง น าและบ ารุ ง รั ก ษาภาษี เ จริ ญ ด้ าเนิ นการก้ าจั ด วั ชพื ช
แล้วเสร็จ ตังแต่เดือนธันวาคม 2560 จ้านวน 11 จุด ในเขต อ.เมือง และ
อ.กระทุ่มแบน
- คลองระบายนาหนองสองห้อง โครงการส่ งนาและบารุงรักษานครชุม
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ตังแต่เดือนมกราคม 2561
- คลองระบายและคลองดาเนิ นสะดวก โครงการส่ งน าและบารุ งรั กษา
ดาเนินสะดวก ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ตังแต่เดือนมกราคม 2561
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
จ้านวน 1 จุด บริเวณ ปตร.คลองหวายลิงใหญ่
38

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสมุทรสาคร
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ใช้คลองที่มีอยู่ทังหมด เป็นคลองรับนาเพื่อการระบายนา
2. ใช้เครื่องสูบนาถาวรที่ติดตังอยู่ริมแม่นาท่าจีนเพื่อเร่งระบายนา
ในพืนที่
3. เสริมคันตลิ่งที่ทรุดต่าเป็นช่วงๆ
4. โครงการแก้ ม ลิ ง สถานี สู บ น าคลองมหาชั ย -คลองสนามชั ย
เพื่อสูบนาออกจากแก้มลิงผ่านคลองระบายนาออกสู่ทะเล
5. ประสานงานและบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. บริเวณริมแม่นาท่าจีนที่มีระดับหลังคันต่า
2. บริเวณคลองครุ เชื่อมต่อ ต.ท่าทราย อ.เมือง
3. คลองหวายลิง ต.โคกขาม อ.เมือง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสมุทรสาคร
พืนที่/โครงการ

โครงการชลประทานสมุทรสาคร

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

นายชุตมิ ันต์ สกุลพราหมณ์
0-3483-9036
ผู้อานวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร 08-7554-3353
นายภูมิวิทย์ นารถสกุล
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบ
ชลประทาน

0-3483-9036
08-1627-0408
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสมุทรสงคราม
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 22 แห่ง อยู่ในความรับผิด ชอบของ
โครงการชลประทานสมุ ท รสงคราม 16 แห่ ง โครงการส่ ง น้ า และ
บ้ารุงรักษาด้าเนินสะดวก 6 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 21 แห่ง และอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 1 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ
ตังแต่วันที 30 เมษายน 2561 จ้านวน 16 จุด ในเขต อ.อัมพวา
- โครงการส่งนาและบารุงรักษาภาษีเจริญ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้ว
เสร็จ ตังแต่เดือนธันวาคม 2560 จ้านวน 11 จุด
- คลองดาเนินสะดวก โครงการส่ งนาและบารุงรักษาด าเนิน สะดวก
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ตังแต่เดือนมกราคม 2561
ที ปตร.บางนกแขวก

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสมุทรสงคราม
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตลอด
- เฝ้าระวังถ้ามี ปริมาณนาฝนตกเกิน 100 มม. รีบแจ้งเตือน
ประชาชน
- พร่องนาในลาคลองเพื่อเตรียมรองรับนาฝน
- ยกบานประตูระบายตามความเหมาะสม
- ประสานงานหน่ว ยงานราชการตลอดเวลา หากขอความ
ช่วยเหลือ
- ตังศูนย์ช่วยเหลือทางภัยพิบัติ

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
- บริเวณประตูระบายนาทับเทียม ต.แพรกหนามแดง
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสมุทรสงคราม
พืนที่/โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสมุทรสงคราม

นายสุรชัย นานาพล
ผู้อานวยการโครงการชลประทาน
สมุทรสงคราม

0-3475-6646
08-9195-5680

นายสมบัติ วานิชชินชัย
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบ
ชลประทาน

0-3475-6646
08-1920-9309
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสระบุรี

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 16 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ส่งน้าและบ้ารุงรักษาป่าสักใต้ 10 แห่งโครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาคลอง
เพรียว-เสาไห้ 1 แห่งโครงการชลประทานสระบุรี 2 แห่ง โครงการส่งน้าและ
บ้ารุงรักษารังสิตเหนือ 3 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 16 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- คลองชัยนาท-ป่าสักโครงการส่งนาและบารุงรักษาเริงราง ด้าเนินการ
ก้าจัดวัชพืช ตังแต่วันที 6 พฤษภาคม 2561
- คลองระพี พั ฒ น์ ส ายใหญ่ โครงการส่ ง น าและบ ารุ ง รั ก ษาป่ า สั ก ใต้
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ที ปตร. พระเอกาทศรถ ปตร.พระศรีศิลป์
ปตร.พระศรีเสาวภาค
- อ่างเก็บนาคลองเพรียว โครงการส่งนาและบารุงรักษาคลองเพรียว-เสา
ไห้ ด้าเนินการก้าจัด วัชพืช ตังแต่วันที 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที ปตร.คลอง
เพรียว
- คลองระบาย โครงการส่งนาและบารุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ด้าเนินการ
ก้าจัดวัชพืช ตังแต่วันที 24 มกราคม 2561
- คลองระบายน าที่ 10 โครงการส่ ง น าและบ ารุ ง รั ก ษารั ง สิ ต เหนื อ
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ที ปตร.ปากคลองระบายน้าที 10
- คลองระพี พั ฒ น์ แ ยกใต้ โครงการส่ ง น าและบ ารุ ง รั ก ษารั ง สิ ต เหนื อ
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ที ปตร.ศาลาครุ และ ปตร.แยก1ขวา
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- อยู่ระหว่างเตรียมติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี
จานวน 5 จุด (เดือนกันยายน-ตุลาคม 2561)
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสระบุรี
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ผันนาจากคลองชัยนาท-ป่าสัก เข้าพืนที่รับนาทะเลสาบบ้านหมอ
ในอัตรา 1-2 ลบ.ม./วินาที
- ผั น น าจากแม่ น าป่ า สั ก เข้ าพื นที่ รั บ น าอ่ างเก็ บ น าคลองเพรีย ว
ในอัตรา 2 ลบ.ม./วินาที
- ควบคุมปริมาณนาไหลผ่านเขื่อนพระรามหก ให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน
700 ลบ.ม./วินาที
- ควบคุ ม ระดั บ น าที่ ค ลองระพี พั ฒ น์ แ ยกตก หากระดั บ น าเกิ น
2.50 ม.รทก. ให้ทาการแจ้งเตือนประชาชนในพืนที่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. บริเวณพืนที่ พืนที่หมู่ 2 และ 10 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
2. บริเวณพืนที่ พืนที่หมู่ 4 และ 6 ต.ป่าหวาย อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี
3. พืนที่เกษตรกรรมริมคลองชัยนาท-ป่าสัก และพืนที่เขตนิคม
อุตสาหกรรม
การเตรียมความพร้อม

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

- ติ ด ตั งเครื่ อ งสู บ น า จานวน 10 เครื่ อ ง เพื่อ ระบายน าลงคลอง
ระพีพัฒน์
- เตรี ย มพร้ อ มอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งจั ก รกลและเจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ให้
ความช่วยเหลือตลอด24 ชม.
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสระบุรี
พืนที่/โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสระบุรี

นายมาโนช วัฒนโชติ
ผู้อานวยการโครงการชลประทานสระบุรี

08-1533-9001

นายวรกร เจริญวงศ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

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

นายศุภชัย มโนการ
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์

0-3649-4291
08-4874-6179

นายธวัชชัย ใบเจริญ
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้

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

โครงการส่งนาและบารุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์

โครงการส่งนาและบารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสิงห์บุรี
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จ านวน 19 แห่ ง อยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของโครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาบรมธาตุ 4 แห่ง
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาชัณสูตร 1 แห่ง โครงการส่งน้า
และบ้ารุงรักษายางมณี 5 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี
9 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 19 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- แม่ น าน้ อ ย โครงการส่ ง น าและบ ารุ ง รั ก ษาชั ณ สู ต ร
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชอย่างสม้าเสมอ ที ปตร. บางระจัน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนา
ท่วมประจาทุกปี จานวน 24 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสิงห์บุรี
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ประสานเขื่อนเจ้าพระยาควบคุมการระบายท้ายเขื่อน ไม่เกิน 1,700 ลบ.ม./วินาที
คลองชัยนาท-อยุธยาและคลองชัยนาท-ป่าสัก
- ระบบส่งนาสูงสุด 65 ลบ./วินาที (ในคลองชัยนาท-อยุธยา)
- ระบบส่งนาสูงสุด 210 ลบ./วินาที (ในคลองชัยนาท-ป่าสัก)
- เนื่ อ งจากเขตนี มี พื นที่ รั บ น านองที่ เ ขตทุ่ ง เชี ย งราก 6,000 ไร่ , พื นที่ น าฝั่ ง ซ้ า ย
แม่ น าเจ้ าพระยาถึ ง แม่ น าลพบุ รี ป ระมาณ 1 แสนไร่ ระบายน าลงพื นที่ น าประมาณ
34 ล้าน ลบ.ม.
แม่นาน้อยและคลอง 1 ซ้ายบรมธาตุ
- เนื่ องจากเขตนี มี พื นที่ รั บน านองที่ เขตทั บยา- แม่ ลา14,000 ไร่ และเขตเชิ งกลั ด
พักทัน และบางระจัน อีก 15,000 ไร่ เพื่อรับนาระบายลงพืนที่นาประมาณ 9 ล้าน ลบ.ม.

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. บริเวณพืนที่ทุ่งเชียงราก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
2. บริเวณหมูท่ ี่ 1 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
3. บริเวณเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
4. คลองระบายใหญ่ แม่นาน้อย 2 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
5. พื นที่ ต.ประศุ ก ต.ทั บ ยา อ.อิ น ทร์ บุ รี น าในคลอง 1 ซ้ า ย ไหลเข้ า พื นที่ ลุ่ ม ต่ า
และข้ามคันคลอง
6. พืนที่ ต.เชิงกลัด ต.พักทัน อ.บางระจัน นาในคลอง 1 ขวา และ 4 ซ้าย – 1 ขวา(บรมธาตุ)
ไหลเข้าพืนที่ลุ่มต่าและข้ามคันคลอง

การเตรียมความพร้อม

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

- ติดตังเครื่องสูบนาเพื่อเร่งระบายนาระหว่างพืนที่คลองส่งนาสาย 1 ซ้าย (บรมธาตุ) กับ
คลองสายใหญ่แม่นาน้อย 2
- ติดตังเครื่องสูบนาเพื่อระบายนาในเขตชุมชน เขตเศรษฐกิจและตัวเมือง
- รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบบุ้งกี๋ตักเข้า แขนยาว จานวน 2 คัน
- เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสิงห์บุรี
พืนที่/โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

นายชิษณุพงศ์ นิลวดีพุฒธิพัชระ
ผู้อานวยการโครงการชลประทานสิงห์บุรี

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

(ตาแหน่งว่าง)
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3652-1511
0-3652-3478

โครงการส่งนาและบารุงรักษาช่องแค

นายสุรศักดิ์ รังรองธานินทร์
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาช่องแค

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

โครงการส่งนาและบารุงรักษามหาราช

นายประเวศน์ ศิริศิลป์
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษามหาราช

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

โครงการส่งนาและบารุงรักษายางมณี

นายรวินท์ กลิ่นสีสุข
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษางมณี

0-3561-0572
0-3659-5555
08-9796-9695

โครงการชลประทานสิงห์บรุ ี
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสุพรรณบุรี
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 56 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้า
และบ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ 2 แห่ง โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยีหน
9 แห่ง โครงการส่งนา้ และบ้ารุงรักษาท่าโบสถ์ 4 แห่ง โครงการส่งนา้ และบ้ารุงรักษาสามชุก
12 แห่ง โครงการส่ งน้าและบ้ ารุงรักษาโพธิ์พ ระยา 10 แห่ง โครงการส่งน้ าและ
บ้ า รุ ง รั ก ษาดอนเจดี ย์ 5 แห่ ง โครงการส่ ง น้ า และบ้ า รุ ง รั ก ษาชั ณ สู ต ร 1 แห่ ง
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษากระเสียว 1 แห่ง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
2 แห่ ง โครงการส่ ง น้ า และบ้ า รุ ง รั ก ษาสองพี น้ อ ง 5 แห่ ง โครงการส่ ง น้ า และ
บ้ารุงรักษาบางเลน 5 แห่ง
ตรวจสอบแล้ วมี ความพร้อมใช้ ง าน 55 แห่ ง และอยู่ร ะหว่ า งการด าเนิ น การ
ปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 1 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- แม่นาท่าจีน โครงการส่งนาและบารุงรักษาโพธิ์พระยา ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช
อย่างต่อเนือง ทีหน้า ปตร.โพธิ์พระยา
- แม่น้าท่าจีน โครงการส่งนา้ และบ้ารุงรักษาสามชุก ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชอย่างต่อเนือง
ทีหน้า ปตร.ชลมารควิจารณ์
- โครงการส่ งน าและบ ารุ งรั กษาดอนเจดี ย์ ด้ าเนิ นการก้ าจั ดวั ชพื ช ตั งแต่ เดื อน
มีนาคม-พฤษภาคม 2561 ทีคลองระบาย ร7 ข. สามชุก 2
- ลาห้วยกระเสียว โครงการส่งนาและบารุงรักษากระเสียว ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชอย่าง
ต่อเนือง ที ปตร. กม.26+300
- โครงการส่งนาและบารุงรักษาสองพี่น้อง ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช ที ร.3L-3R สองพีน้อง
และ ร.2R บ้านยาง แล้วเสร็จ

จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา

- ติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
จ้านวน 58 จุด
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสุพรรณบุรี
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ควบคุมปริมาณนาให้ไหลผ่าน ปตร. ชลมารคพิจารณ์ ในอัตราไม่เกิน 170 ลบ.ม./วินาที
- เกณฑ์การเฝ้าระวังด้านเหนือ ปตร.ชลมารคพิจารณ์ ระดับ +9.40 ม.รทก.
- เกณฑ์การเฝ้าระวังด้านท้ายนา ปตร.ชลมารคพิจารณ์ ระดับ +7.70 ม.รทก.
- จุดเฝ้าระวังปริมาณนาฝนที่ หัวงาน โครงการฯ ปริมาณฝน มากกว่า 70 มม./วัน
2. ควบคุมปริมาณนาให้ไหลผ่าน ปตร. กระเสียว-ท่าระกา ในอัตราไม่เกิน 53 ลบ.ม./วินาที
- เกณฑ์การเฝ้าระวังด้านเหนือ ปตร.กระเสียว-ท่าระกา ระดับ +7.00 ม.รทก.
- เกณฑ์การเฝ้าระวังด้านท้ายนา ปตร.กระเสียว-ท่าระกา ระดับ +6.80 ม.รทก.
- จุดเฝ้าระวังปริมาณนาฝนที่ โครงการฯท่าโบสถ์
- เกณฑ์การเฝ้าระวังด้านเหนือ ปตร.โคกยายเกตุ ระดับ +3.00 ม.รทก.
- เกณฑ์การเฝ้าระวังด้านท้ายนา ปตร.โคกยายเกตุ ระดับ +3.00 ม.รทก.
- จุ ดเฝ้ า ระวั งปริ มาณน าฝนที่ โครงการฯสามชุ ก โครงการฯดอนเจดี ย์ และ
โครงการฯโพธิ์พระยา
3. ควบคุ มปริมาณนาท้ า ยปตร.โพธิ์ พระยา ในอั ตราไม่ เ กิ น 200 ลบ.ม./วิ นาที
ระดับ +4.50 ม.รทก.

การเตรียมความพร้อม
- ปตร.บางปลาม้า จานวน 4 เครื่อง
- ปตร.บางแม่หม้าย จานวน 4 เครื่อง
- ปตร.เภาทะลาย จานวน 6 เครื่อง
- ปตร.สองพี่น้อง จานวน 4 เครื่อง
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
- บริเวณในเขต อ.บางปลาม้า อ.สองพี่น้อง อ.เดิมบางนางบวช อ.เมือง อ.ด่านช้าง
และ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสุพรรณบุรี
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสุพรรณบุรี

นายชัยรัตน์ เหมือนพลอย
ผู้อานวยการโครงการชลประทานสุพรรณบุรี

0-3553-5720
08-1911-3403

นายพ่องเหมาะ พลเสน
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3553-5991
08-1977-6200

โครงการส่งนาและบารุงรักษาสามชุก

นายยศดนัย น้อยแก้ว
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาสามชุก

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

โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่าโบสถ์

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาท่าโบสถ์

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

โครงการส่งนาและบารุงรักษาดอนเจดีย์

นายรุ่งธรรม บ่อเกิด
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาดอนเจดีย์

0-3559-1200
08-1874-8061

โครงการส่งนาและบารุงรักษาสองพี่น้อง

นายวรพจน์ เพชรนรชาติ
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาสองพี่น้อง

0-3555-3019
08-1942-7643

โครงการส่งนาและบารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บาง
ยี่หน

นายวีระชัย จิตรบรรเทา
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

0-3574-1299
08-4874-6189
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา

จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- ปตร. จานวน 12 แห่ง อยู่ในความ
รั บ ผิ ด ชอบ ของฝ่ า ย ส่ ง น าแล ะ
บารุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทาน
ฉะเชิงเทรา

งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- แม่นาบางปะกง หน่วยปฏิบัติการ
รถขุด ที่ 5 ดาเนินการกาจัด ตังแต่
วันที่ 15 ก.พ. 61 คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในวันที่ 30 มิ.ย. 61
- การเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือ ใน
งานกาจัดวัชพืช
1. รถ Backhoe ลงโป๊ะจานวน 6 ชุด
2. รถ Backhoe ยืนบกจานวน 3 คัน
จุ ด ติ ด ตั งเครื่ อ งสู บ น าในพื นที่ น า
ท่วมเป็นประจา
- ติดตังเครื่องสู บนาขนาด 12 นิว,
10 นิ ว และ 8 นิ ว บริ เ วณตลาด
เกาะขนุน ตาบลเกาะขนุน อาเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
บริหารจัดการน้าเพื่อป้องกันภาวะน้า
ท่วมขังพืนที่ลุ่มต่้าโดย :
- เปิ ดระบายน้าผ่ าน ปตร. ริม แม่น้ า
บางปะกงทังสองฝั่ง ในขณะน้าลง
- สูบน้าทีสถานีสูบน้าไฟฟ้า ในขณะน้า
ขึนหรือน้าทะเลหนุนสูง โดยศักยภาพ
การสูบน้าบนพืนทีฝั่งขวาแม่น้าบางปะกง
315 ลบ.ม./วินาที หรือวันละ 27.216
ล้าน ลบ.ม. ส่วนพืนทีฝั่งซ้ายแม่น้าบาง
ปะกง สูบได้ 48 ลบ.ม./วินาที หรือวันละ
4.147 ล้าน ลบ.ม. รวมทังสองฝั่งสามารถ
ระบายน้าได้วันละ 31.363 ล้าน ลบ.ม.
- ติดตังเครืองสูบน้าเคลือนที เพือช่วย
เร่งระบายน้าพืนทีฝั่งซ้าย
เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. จุดตัดคลองทรายมูลลอดท่อส่งนาเขื่อนบางปะกง ตาบลดอนทราย อาเภอบ้านโพธิ์
2. จุดตัดคลองทรายมูลลอดทางรถไฟ ตาบลดอนทราย อาเภอบ้านโพธิ์
3. พืนที่ อบต.หนองบัว ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านโพธิ์
4. จุดตัดคลองหลอดยายคาลอดคลองส่งนาเขื่อนบางปะกง ตาบลดอนทราย อาเภอบ้านโพธิ์
5. บริเวณตลาดเกาะขนุน ตาบลเกาะขนุน อาเภอพนมสารคาม

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบนาขนาด 8 นิว จานวน 8 เครื่อง
2. เครื่องสูบนาขนาด 10 นิว จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสูบนาขนาด 12 นิว จานวน 1 เครื่อง
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา

นายธเนศ ปลืมคิด
ผู้อานวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
นายสมชาย ไกรริน
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการส่งนาและบารุงรักษาคลองสียัด
โครงการส่งนาและบารุงรักษาบางปะกง

โครงการส่งนาและบารุงรักษาบางพรวง
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
โครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตใต้

นายวิบูลย์ หันหาบุญ
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาคลองสียัด
นายธัญญะสิน เหล่าเรืองธนา
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาบางปะกง
นายสนธยา คุ้มชุ่ม
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาบางพรวง
นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตใต้

เบอร์โทรติดต่อ
0-3858-7093
0-3858-7094
08-1823-3189
0-3858-7093
0-3858-7094
08-4945-9426
08-7041-8777
08-1852-2572

08-9845-1900
06-1679-7887
08-4874-6207
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครนายก
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จ านวน 26 แห่ ง อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาขุนด่านปราการชล 4 แห่ง โครงการส่งน้า
และบ้ารุงรักษานครนายก 15 แห่ง โครงการชลประทานนครนายก 5 แห่ง
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษารังสิตใต้ 2 แห่ง
ตรวจสอบแล้ ว มี ค วามพร้ อ มใช้ ง าน 22 แห่ ง และอยู่ ร ะหว่ า งการ
ดาเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 4 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- โครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิต ใต้ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช ตังแต่
วันที 12 มีนาคม 2561 ทีบริเวณคลอง 15 สายกลาง และคลอง 16 สาย
กลาง
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี 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
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครนายก
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. พร่องนาในอ่างเก็บนาที่มีปริมาณนามากลงแม่นานครนายก
2. ดูแลและเสริมคันกันนาที่มีอยู่เดิมในเขตโครงการคลองยาง ให้มีระดับสูงและ
แข็งแรงพอที่จะป้องกันนาไม่ให้ไหลล้นข้ามไปท่วมพืนที่เพาะปลูก
3. ควบคุมดูแลปริมาณนา และระดับนาให้เหมาะสมกับพืนที่การเกษตร โดยใช้
คลองบ้า นนาเป็น หลักในการควบคุ มและระบายน าลงคลอง 29 และแม่น า
นครนายกต่อไป
4. ควบคุมระดับนาบริเวณสถานี Ny.1B ต.สาลิกา อ.เมือง
หากระดับนามากกว่า +7.79 ม.รทก. ให้ทาการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพืนที่
5. ประสานงานกันหน่วยราชการ องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อระบายนาตาม
อาคารชลประทานต่าง ให้ข้อมูลสภาพนา ปริมาณนาของโครงการฯ แก่หน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. บริเวณชุมชนวัดทองย้อย ต.บ้านนา อ.บ้านนา
2. บริเวณชุมชนตลาดบ้านโพธิ์ปากพลี ต.ปากพลี อ.ปากพลี
3. บริเวณ ต.ป่าขะ อ.บ้านนา

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนครนายก
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทาน
นครนายก

นายพิทักษ์ ยุวานนท์
ผู้อานวยการโครงการชลประทานนครนายก

08-1880-1593

นายยงยศ รุจิทิพย์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3738-4357
08-9832-9246

58

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดจันทบุรี
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 6 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานจันทบุรี 6 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 6 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- โครงการชลประทานจันทบุรี ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแนวคลองตามงาน
บ้ารุงรักษา
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
บริเวณพืนที่เศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดจันทบุรี
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ควบคุมปริมาณนาไหลผ่าน สถานีวัดนา Z.57 ไม่ให้เกิน 500 ลบ.ม./วินาที
2. ผันนาเข้าคลองผันนา (คลองภักดีราไพ) ผ่าน ปตร.ปากคลองผันนาในอัตรา 300 ลบ.ม./วินาที
3. ปิด ปตร.ด้านทิศตะวันตกของคลองภักดีราไพ เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับเข้าตัวเมืองจันทบุรี
4. เปิด ปตร.ด้านทิศตะวันออกของคลองภักดีราไพเพื่อรับนาจากทุ่งสระบาป
5. เปิด ปตร.คลองอ่างและ ปตร.คลองตะเคียน เพื่อระบายนาออกสู่ทะเล อัตราสูงสุด 350 ลบ.ม./
วินาที
6. หากอยู่ในช่วงนาทะเลหนุนให้ปิด ปตร. คลองตะเคียน พร้อมเดินเครื่องสูบนาระบายนาออกสู่
ทะเลในอัตรา 30 ลบ.ม./วินาที
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. บริเวณสถานี Z.13, Z.14, ฝายยางท่าระม้า และ Z.57
2. บริเวณตัวเมืองจันทบุรี
3. ติดตามปริมาณนาไหลผ่านแม่นาจันทบุรใี ต้ถนนสุขุมวิท ไม่ให้มากกว่าที่ความจุลานาจะรับได้
คือ 500 ลบ.ม./วินาที
4. บริเวณตลาดวรรณการ ต.พลับพลา ตลาดเจริญสุข ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี
5. พืนที่ตาบลวังสรรพรส และ บ้านสะพานหินบน ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง
6. บริเวณบ้านคลองครก บ้านเนินจาปา ต.พวา อ.แก่งหางแมว
7. บริเวณบ้านผักกาด ต.คลองใหญ่ อ.โป่งนาร้อน
8. บริเวณบ้านดงจิก บ้านพังงอน ต.ทับไทร อ.โป่งนาร้อน
9. บริเวณบ้านเครือหวาย ต.โป่งนาร้อน อ.โป่งนาร้อน
10. บ้านดอนเงน ต.ทรายขาว อ.โป่งนาร้อน
11. เตรียมความพร้อมคลองผันนา (คลองภักดีราไพ)
เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. เตรียมเครื่องสูบนาสนับสนุนเขตชุมชน หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดจันทบุรี
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานจันทบุรี

(ตาแหน่งว่าง)
ผู้อานวยการโครงการชลประทานจันทบุรี

0-3943-3469

นายพิเชษฐ ปิ่นแก้ว
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบ
ชลประทาน

0-3943-3400
0-3943-3471
08-1004-2828
08-9245-9455
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดชลบุรี
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 12 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานฉะเชิ ง เทรา 1 แห่ ง โครงการส่ ง น้ า และ
บ้ารุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร 2 แห่ง โครงการชลประทานชลบุรี
9 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 11 แห่ง และอยู่ระหว่าง
การดาเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 1 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- คลองชลประทานพานทอง โครงการชลประทานชลบุ รี
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช ตังแต่วันที 10 พฤษภาคม 2561 ที ปตร. ต้น
คลองชลประทาน 2 จุด
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี 2 จุด
1. บริเวณสถานีสูบน้าบางแสม จ้านวน 4 เครือง
2. บริเวณประตูระบายน้าคลองต้ารุ จ้านวน 2 เครือง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดชลบุรี
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ควบคุมปริมาณนาอ่างเก็บนาคลองหลวง
2. ควบคุม ปตร.ทุ่งสะเดา , ปตร.บ้านดอนกรอก,ปตร.ทดท่าฉิม ให้สัมพันธ์กับปริมาณนาลงสู่
พืนที่ตอนล่าง
3. ผันนาโดยใช้เครื่องผลักดันนาและเครื่องสูบนาให้ลงสู่คลองพานทองและคลองชลประทาน
พานทอง
4. ระบายนาจากคลองชลประทานพานทอง และคลองพานทอง ลงสู่แม่นาบางปะกง
4.1 ในกรณีน้าทะเลลงต้าให้เปิดบานเต็มศักยภาพ
4.2 ในกรณีน้าทะเลขึนสูงให้ปิดบานประตูและสูบน้าโดยใช้เครืองสูบน้าด้วยไฟฟ้าขนาด
3 ลบ.ม./วินาที จ้านวน 3 เครือง
5. ความคุมระดับนาบริเวณประตูระบายนาต้นคลองชลประทาน ตาบลพานทอง
อาเภอพานทองจังหวัดชลบุรี หากระดับนามากกว่า +1.30 ม.รทก. ให้ทาการแจ้งเตือนแก่
ประชาชนในพืนที่
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. บริเวณอ่างเก็บนาคลองหลวง
2. บริเวณคลองป่าแดงและคลองห้วยยาง
3. บริเวณคลองท่าลาด
4. บริเวณคลองเมือง โดยเฉพาะตาบลไร่หลักทอง
5. บริเวณฝายดอนกอก ต.นาเริก อ.พนัสนิคม
6. บริเวณคลองหัวถนน ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม
7. บริเวณอาคารทดนาวัดใต้ต้นลาด ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม
การเตรียมความพร้อม
1. ติดตังเครื่องสูบนาขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 นิว จานวน 50 เครื่อง
2. ติดตังเครื่องสูบนาขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 12 นิว จานวน 5 เครื่อง
เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดชลบุรี

พืนที่/โครงการ
โครงการชลประทานชลบุรี

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
คลองหลวงรัชชโลทร

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

นายนิพนธ์ ฟูศรี
ผู้อานวยการโครงการชลประทานชลบุรี

0-3834-1041
0-385-7975
08-6327-8236
08-4874-6159

นายชาคริต ไทยประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3835-7975
08-1949-2682

นายวุฒิชัย นรสิงห์
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษา
คลองหลวงรัชชโลทร

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

64

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดปราจีนบุรี

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 21 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ส่ ง น้ า และบ้ า รุ ง รั ก ษานฤบดิ น ทรจิ น ดา 2 แห่ ง โครงการชลประทาน
ปราจีนบุรี 9 แห่ง โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาบางพลวง 10 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 21 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- โครงการส่งนาและบารุงรักษาบางพลวง ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ
2 จุด คือ บริเวณคลองดักลอบ ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี และคลอง
หาดยาง ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
จ้านวน 4 จุด
1. บริเวณชุมชนตลาดเก่ากบินทร์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี
2. ชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี
3. ตลาดท่าประชุม ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ
4. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง
การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดปราจีนบุรี
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. บริหารจัดการนา อ่างเก็บนานฤบดินทรจินดา ซึ่งเริ่มกักเก็บนาตังแต่สิงหาคม
2559 และสามารถแก้ไขปัญหานาท่วมในพืนที่เสี่ยงบริเวณตลาดเก่ากบินทร์บุรี โดย
การกักเก็บนาในอ่างฯ ลดปริมาณนาในแควหนุมานไม่ให้เอ่อล้นตลิ่ง
2. ใช้พืนที่ทุ่งท่าแห เป็นพืนที่รับนาโดยผันนาเข้าทุ่งเพื่อลดปริมาณนา ป้องกันนา
ท่วมพืนที่เสี่ยงบริเวณตลาดเก่ากบินทร์บุรีและบริเวณเทศบาลเมืองศรีมหาโพธิ ซึ่ง
สามารถรับนาได้ 147 ล้าน ลบ.ม.
3. ใช้พืนที่ทุ่งบางพลวง เป็นพืนที่รับนาโดยผันนาเข้าทุ่ง เพื่อลดปริมาณนา ในแม่นา
ปราจีนบุรี ป้องกันนาท่วมพืนที่ชุมชนบริเวณเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ซึ่งสามารถรับ
นาได้ 720 ล้าน ลบ.ม.
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. ควบคุมระดับนาบริเวณสถานี KGT.3 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี หากระดับนา
มากกว่า +8.20 ม.รทก. ให้ทาการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพืนที่
2. บริเวณสถานี Kgt.1 ต.ในเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี
3. บริเวณชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตังเครื่องสูบ จานวน 37 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดปราจีนบุรี
พืนที่/โครงการ

รายชื่อ

นายธีรคมน์ อริยสุนทร
โครงการชลประทานปราจีนบุรี
ผู้อานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี

นายธัญญา ศิรวัชรินทร์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบ
ชลประทาน

เบอร์โทรติดต่อ
0-3720-0416
0-3721-2178
08-1870-1544
0-3720-0417
0-3721-2178
08-9245-9455
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดระยอง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 7 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานระยอง 2 แห่ง โครงการส่ง น้าและบ้ ารุงรักษาประแสร์ 5 แห่ ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 7 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- โครงการชลประทานระยอง ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช ตังแต่วันที 1 มกราคม 2561
ทีบริเวณคลองคา, คลองระบายน้าสาย 3, คลองน้าหู , คลองระบายน้าสาย 1,
แม่น้าระยองเหนือฝายบ้านค่าย, คลองโพล้, คลองน้าโจน และอ่างเก็บน้าคลองใหญ่
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี 12 จุด
1. หมู่บ้านสวนแก้ว จ้านวน 3 เครือง
2. หมู่บ้านกรุงไทย จ้านวน 2 เครือง
3. หมู่บ้านโมเดิร์นซิตี จ้านวน 2 เครือง
4. หมู่บ้านโชคดี จ้านวน 2 เครือง
5. หมู่บ้านระยองเลค จ้านวน 1 เครือง
6. หน้าสวนอาหารต้นทางรัก จ้านวน 1 เครือง
7. หมู่บ้านศักดิ์ทิพย์ 2 จ้านวน 1 เครือง
8. หน้าห้างฯ เซ็นทรัลระยอง จ้านวน 1 เครือง
9. สะพานคลองกิว จ้านวน 1 เครือง
10. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ้านวน 2 เครือง
11. ร้านบุญฟ้าการยาง จ้านวน 1 เครือง
12. สะพานเทศบาล11 (ผัดไทยชายคลอง) จ้านวน 1 เครือง
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดระยอง
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. เฝ้ า ระวั ง ปริ ม าณน าท่ า ที่ ฝ ายบ้ า นค่ า ย ต าบลบางบุ ต ร อ าเภอบ้ า นค่ า ย
จังหวัดระยอง หากปริมาณนามากกว่า 100 ลบ.ม./วินาที ให้ทาการแจ้งเตือนแก่
ประชาชนในพืนที่
2. เฝ้าระวังปริมาณนาท่าที่สถานี Z.38 ตาบลทับมา อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
หากระดับนามากกว่า +2.50 ม.รทก. ให้ทาการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพืนที่
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. บริเวณวัดทับมา, หมู่บ้านโมเดิร์นซิตี และหมู่บ้านกรุงไทย ต.ทับมา อ.เมือง
2. บริเวณซอยหน้าเทศบาล บ้านค่ายพืนที่หมู่ที่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย
3. บริเวณหน้าที่ว่าการอาเภอบ้านค่าย เขตเทศบาลบ้านค่าย หมู่ที่ 1,2 และหลังวัด
บ้านค่าย หมู่ที่ 5 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย
4. บริเวณจุดตัดปตร.คลองจากา ต.พลงตาเอี่ยม 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
การเตรียมความพร้อม
1. ติดตังเครื่องสูบนาขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 12 นิว จานวน 13 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดระยอง
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานระยอง

นายประสานต์ พฤกษาชาติ
ผู้อานวยการโครงการชลประทานระยอง

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

นายอรุษ เทียนสว่าง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3861-1155
0-3862-4551
09-2461-4261
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสระแก้ว
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 6 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานสระแก้ว 6 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 6 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- โครงการชลประทานสระแก้ว ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแนวคลองตามงาน
บ้ารุงรักษา
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
จ้านวน 3 จุด
1. บริเวณพืนทีเทศบาลอ้าเภอเขาฉกรรจ์
2. บริเวณพืนทีเทศบาลเมืองสระแก้ว
3. บริเวณพืนทีโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อ.เมือง จ.สระแก้ว

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสระแก้ว
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- พร่องนาจากอ่างเก็บนาคลองพระสะทึงให้ได้มากที่สุดก่อนเข้าสู่
ฤดูฝนเมื่อฝนตกใช้อ่างเก็บนาคลองพระสะทึงเก็บนาเหนืออ่างเพื่อ
ไม่ให้ลงไปเพิ่มนาที่สถานี KGT.9 เทศบาลอาเภอเขาฉกรรจ์
จ.สระแก้ว และ KGT.10 อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. บริเวณตลาดโรงเกลือ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
2. พืนที่เทศบาลอาเภอเขาฉกรรจ์
3. เฝ้าระวังพืนที่เทศบาลเมืองสระแก้ว
4. เฝ้าระวังพืนที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อ.เมือง จ.สระแก้ว
การเตรียมความพร้อม
- ติดตังเครื่องสูบนาขับด้วยเครื่องยนต์ จานวน 3 เครื่อง
และเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสระแก้ว

พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสระแก้ว

นายทินกร สุทิน
ผู้อานวยการโครงการชลประทานสระแก้ว

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

นายยศพล สยามไชย
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

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

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 9 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานตราด 9 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 8 แห่ง และอยู่ระหว่างการดาเนินการ
ปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 1 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- โครงการชลประทานตราด ด้ าเนิ นการก้ าจั ดวั ชพื ชแนวคลองตามงาน
บ้ารุงรักษา
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
บริเวณพืนทีการเกษตรในเขตอ้าเภอบ่อไร่ อ้าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดตราด
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. การพร่องนาในอ่างเก็บนาขนาดกลางทัง 7 อ่างฯ อยู่ที่ประมาณ 30 % ของ
ความจุอ่างฯ เพื่อรอบรับปริมาณฝนที่ตกในพืนที่
2. ควบคุมการระบายนาทางประตูระบายนาให้สอดคลองกับจังหวะการขึน-ลง ของ
นาทะเล
3. ผันนาเข้าเก็บกักในระบบแก้มลิงต่างๆ ที่มีช่องว่างรับปริมาณนา
4. กรณี ที่ น ามาปริ ม าณมากจะผั น น าเข้ า ทุ่ ง ในเขตชลประทานพื นที่ ป ระมาณ
13,000 ไร่
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. พืนที่การเกษตรในเขต อ.บ่อไร่ ได้แก่ ต.บ่อพลอย ต.นนทรีย์
2. พืนทีก่ ารเกษตรในเขต อ.เขาสมิง ได้แก่ ต.สะตอ ต.ประณีต ต.เทพนิมิต
ต.แสนตุ้ง ต.ทุ่งนนทรี ต.วังตะเคียน
3. พืนที่ในเขต 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. การเฝ้าระวังพืนที่เสี่ยงภัยร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดตราด
พืนที่/โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานตราด

นายสุริยพล นุชอนงค์
ผู้อานวยการโครงการชลประทานตราด

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

นายชัยรัตน์ เป้ามาลา
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3951-2800
0-3951-2801
06-2961-4544
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดกาญจนบุรี

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จ้ า นวน 18 แห่ ง อยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของโครงการชลประทานกาญจนบุรี 11 แห่ ง
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาพนมทวน 2 แห่ง โครงการส่ง
น้าและบ้ารุงรักษานครปฐม 5 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความ
พร้อมใช้งาน 18 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช 3 แห่งด้าเนินการแล้วเสร็จ 3 แห่ง
- โครงการชลประทานกาญจนบุ รี เริมด้า เนิ น การตังแต่
เดือนมกราคม 2561 ที อ่างเก็บน้าล้าตะเพิน, อ่างเก็บน้าพุ
ตะเคียน
- โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษานครปฐม คลองระบายน้า
สายท่าเรือ-บางพระ
- โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาสองพีน้อง ร.6R และคลอง
ร.7R จรเข้สามพัน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
ตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา 11 จุด
-โครงการชลประทานกาญจนบุรี บ้านถ้ามังกรทอง
ต. เกาะส้าโรง อ.เมือง
-โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาก้าแพงแสน บริเวณคลอง
ร.9 ข.ท่าสาร-บางปลา กม.10+170 ม.7
-โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาพนมทวน ติดตังเครืองสูบน้า
9 จุด
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดกาญจนบุรี
การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบนาขนาด จานวน 11 เครื่อง

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
การเฝ้าระวังระดับนาและระบบการเตือนภัย สาเหตุของ
ปัญหานาท่วมบริเวณพืนที่เสี่ยงภัยปริมาณฝนที่ตกในพืนที่
ถ้ามีปริมาณ 80 มิลลิเมตรต่อวันขึนไป ก้าหนดพืนทีเสียง
ภัยน้าท่วมในลุ่มน้าล้าภาชี ได้แก่ บริเวณบ้านหนองไผ่ บ้าน
หินแด้น และบ้านท่าพะยอม อ.ด่านมะขามเตีย จ.กาญจนบุรี
และวิเคราะห์ ข้อมูลระดับน้าทีสถานีวัดน้าท่าในล้าน้าภาชี 3
แห่ง คือ K.17 K.61 และ K.62 การเฝ้าระวังภัยน้าท่วมที
สถานีท้ายน้า K.62 (บ้านหินแด้น อ.ด่านมะขามเตีย)
พืนที่เสี่ยงนาทวม 2,900 ไร
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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.ด่านมะขามเตีย จ.กาญจนบุรี

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดกาญจนบุรี
แผนการบริหารจัดการนาฤดูฝน

พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานกาญจนบุรี

นายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรณ

08-5600-4999

ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี

นายวัฒนศักดิ์ วงศ์แก้ว

08-9816-0696

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการชลประทานกาญจนบุรี

79

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดราชบุรี
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จ้ า นวน 33 แห่ ง อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาราชบุรีฝั่ง ขวา 1 แห่งโครงการส่งน้าและ
บ้ารุงรักษาท่ามะกา 11 แห่ง โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษานครปฐม 11
แห่ง โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษานครชุม 10 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 33 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- คลองระบายนา โครงการส่งนาและบารุงรักษานครปฐม ด้าเนินการ
ก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จตังแต่เดือนมกราคม 2561 จ้านวน 3 จุด
- คลองระบายนาโพหัก-บัวงาม โครงการส่งนาและบารุงรักษานครชุม
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จตังแต่เดือนมกราคม 2561
- คลองระบายนา โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่ามะกา ด้าเนินการ
ก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จตังแต่เดือนมีนาคม 2561 จ้านวน 6 จุด
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- อยู่ระหว่างดาเนินการติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
จุดละ 1 เครื่อง จานวน 1 จุด (เดือนกันยายน 2561)
1. โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษานครชุม

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดราชบุรี
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- สถานีวัดนา ตลาดริมนา ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
ที่ติดตังโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก เฝ้าระวังโดย
ประเมินจากการระบายนาท้ายเขื่อนแม่กลอง ติดตามระดับนาเมื่อ
มีการระบายนาท้ายเขื่อนตังแต่ 800 ลบ.ม./วินาที
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. อ่างฯชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึง
2. อ่างฯห้วยสานักไม้เต็ง ต.นาพุ 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
การเตรียมความพร้อม
- เตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือต่างๆ และเจ้าหน้าที่เข้า
ช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดราชบุรี
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานราชบุรี

นายสุชาติ กาญจนวิสัย

08-1457-3868

ผู้อานวยการโครงการชลประทานราชบุรี

นายธีระ อุนทะอ่อน

09-6882-6204

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการชลประทานราชบุรี

โครงการส่งนาและบารุงรักษานครชุม

นายวิเชียร เจริญศรี

08-4874-6237

ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษานครชุม

นายวีระศักดิ์ ทองมาก

08-1072-5939

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการส่งนาและบารุงรักษานครชุม
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดเพชรบุรี
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 117 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการส่ ง น้ า และบ้ า รุ ง รั ก ษาเพชรบุ รี 116 แห่ ง โครงการ
ชลประทานเพชรบุรี 1 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 117 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- โครงการส่งนาและบารุงรักษาเพชรบุรี ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้ว
เสร็จ 16 จุด
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี จุดละ 1
เครื่อง จ้านวน 43 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดเพชรบุรี
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. เขื่อนเพชร ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง หากปริมาณนามากกว่า 800 ลบ.ม./วินาที ให้ทาการแจ้งเตือน
แก่ประชาชนในพืนที่
2. สะพานคสล. หลังอาเภอท่ายาง ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง หากปริมาณนามากกว่า 400 ลบ.ม./
วินาที ให้ทาการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพืนที่
3. สะพานคสล.หลังอาเภอบ้านลาด ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด หากปริมาณนามากกว่า 250 ลบ.ม./
วินาที ให้ทาการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพืนที่
4. สะพานคสล.หลังจวนผู้ว่าฯ เพชรบุรี ต.คลองกระแชง อ.เมืองฯ หากปริมาณนามากกว่า 150
ลบ.ม./วินาที ให้ทาการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพืนที่
5. สะพานคสล.วัดใหม่สุทธาวาส ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองฯ หากปริมาณนามากกว่า 100 ลบ.ม./วินาที
ให้ทาการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพืนที่
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. พืนทีล่ ุ่มต่าบริเวณฝั่งซ้าย ของแม่นาเพชรบุรี บริเวณ ต.บ้านลาด, ตาหรุ อ.บ้านลาด
2. พืนทีล่ ุ่มต่าบริเวณฝั่งซ้าย ของแม่นาเพชรบุรี บริเวณ ต.บ้านหม้อ, คลองกระแชง, ไร่ส้ม, บ้าน
กุ่ม, ธงชัย, บางจาก อ.เมือง
3. พืนทีล่ ุ่มต่าบริเวณฝั่งซ้าย ของแม่นาเพชรบุรี บริเวณ ต.บางครก อ.บ้านแหลม
4. พืนที่ลุ่มต่าบริเวณฝั่งขวา ของแม่นาเพชรบุรี บริเวณ ต.ท่าเสน, ถารงค์, สมอพลือ
อ.บ้านลาด
5. พืนที่ลุ่มต่าบริเวณฝั่งขวา ของแม่นาเพชรบุรี บริเวณ ต.ท่าราบ, ต้นมะม่วง, หนองโสน อ.
เมืองฯ
6. พืนที่ลุ่มต่าบริเวณฝั่งขวา ของแม่นาเพชรบุรี บริเวณ ต.ท่าแร้ง, ท่าแร้งออก, บางครก, บ้าน
แหลม, บางขุนไทร อ.บ้านแหลม

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตัง เครื่องสูบนาขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 - 12 นิว จานวน 23 เครื่อง

84

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดเพชรบุรี
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานเพชรบุรี

นายสันต์ จรเจริญ

08-1445-4736
08-9895-9861
08-1986-2030

ผู้อานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี

นายประสิทธิ์ อยู่ดี
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการชลประทานเพชรบุรี

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
เพชรบุรี

นายกรณรมย์ วรรณกุล

08-4874-6260

ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาเพชรบุรี

นายทองล้วน เผ่าวิจารณ์

08-1880-8731

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการส่งนาและบารุงรักษาเพชรบุรี
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 9 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 8 แห่ง โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาปราณบุรี
1 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 9 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- โครงการส่งนาและบารุงรักษาเพชรบุรี ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ 1
จุด ที คลองระบายน้าพระราชด้าริ กม.40+000 ถึง กม.32+250
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
จ้านวน 6 จุด
1. บริเวณโรงเรียนกิตติคุณ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ
2. บริเวณก่อนขึนสะพานต่างระดับข้ามทางรถไฟเข้าตัวเมืองหัวหิน ต.หนอง
แก อ.หัวหิน
3. คลองพระราชด้าริ ข้างวัดเขาลันทม ต.หนองแก อ.หัวหิน
4. บริเวณโรงพยาบาลบางสะพาน ต.ก้าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
5. ฝ่ายส่งน้าที 3 ต.สามกระทาย อ.สามร้อยยอด
6. ฝ่ายส่งน้าที 4 ต.กุยบุรี ต.กุยบุรี
การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
การเฝ้าระวังระดับนาและระบบการเตือนภัย ดังนี
1. ทาสีตอม่อสะพานเพื่อแจ้งระดับเตือนภัย ที่สถานี GT.7 บ้านวังยาว
2. ติดตังบอร์ดดิจิตอลเพื่อแจ้งระดับเตือนภัย ที่สถานี GT.20 หน้ารร. อนุบาลบางสะพาน
3. เฝ้าระวังจุดใกล้วิกฤตสถานี GT.9 บ้านกลาง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพืนที่
4. ทาสีตอม่อสะพานเพื่อแจ้งระดับเตือนภัย ที่สถานี GT.10 บ้านหนองหญ้าปล้อง
5. เฝ้าระวังจุดใกล้วิกฤตสถานี PR-1 เขาน้อย ปราณบุรี เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพืนที่
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. บริเวณสวนนาวานานาวา ต.หนองแก อ. หัวหิน
2. บริเวณก่อนขึนสะพานต่างระดับข้ามทางรถไฟเข้าตัวเมืองหัวหิน ต.หนองแก อ. หัวหิน
3. บริเวณวัดเขาลั่นทม ต.หนองแก อ. หัวหิน
4. บริเวณชุมชนหลังเทสโก้ โลตัส ประจวบคีรีขันธ์ ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบฯ
5. บริเวณหลังโรงพยาบาลบางสะพาน ต.กาเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
6. บริเวณชุมชนในเขตเทศบาล ต.กาเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
7. บริเวณตาบลเขาน้อย อ.ปราณบุรี
การเตรียมความพร้อม
1. ติดตัง เครื่องสูบนาขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 - 12 นิว จานวน 17 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทาน
ประจวบคีรีขันธ์

นายยงยุทธ จุลานนท์

08-1924-0400

ผู้อานวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์

นายเอกพล ฉิมพงษ์

08-1900-3966

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
ปราณบุรี

นายไพโรจน์ คาถอน

08-4874-6248

ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาปราณบุรี

นายอุรัต สุบรรณเสนี

08-9254-5839

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการส่งนาและบารุงรักษาปราณบุรี
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