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ค้าน้าค้าน้า  
 

ประเทศไทยต้องประสบกับภัยอันเกิดจากน ้า (ฤดูฝน) โดยเฉพาะสภาพน ้าท่วมในพื นที่ลุ่มน ้า
ต่างๆ มาโดยตลอด โดยมีระดับความรุนแรงมากน้อยต่างกันไปในแต่ละปี ขึ นอยู่กับปริมาณฝน และสภาพของ
แต่ละพื นที่ เพ่ือลดความสูญเสียจากภัยอันเกิดจากน ้า (ฤดูฝน) ที่เกิดขึ นกับเกษตรกรหรือประชาชนให้มากท่ีสุด
จึงจ้าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือในช่วงฤดูฝน  

กรมชลประทานได้ตระหนักถึงความส้าคัญนี  เพ่ือช่วยเหลือ และลดความสูญเสียจากภัย 
อันเกิดจากน ้า จึงได้จัดท้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561 (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 
จังหวัด) ฉบับนี  โดยน้าการบริหารจัดการ (แผนเผชิญ เหตุ ) พื นที่ เสี่ยงน ้ าท่วมเป็นประจ้า ในกลุ่ม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด มาเป็นเครื่องมือส้าคัญในการเตรียมความพร้อม เครื่องจักร-เครื่องมือ 
รวมทั งการด้าเนินการก้าจัดวัชพืชในแม่น ้า คลองต่างๆ การตรวจสอบความมั่นคงของอาคารชลประทานให้
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ช่วยในการระบายน ้าออกจากพื นที่น ้าท่วมหรือลงสู่ทะเลโดยเร็ว นอกจากนี ยังได้
ก้าหนดผู้รับผิดชอบเฝ้าจุดเสี่ยงอุทกภัย เพ่ือเตรียมความพร้อมล่วงหน้าไว้รองรับสถานการณ์ การเตรียมความพร้อม
รับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561 (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด) ฉบับนี  เปรียบเสมือนเป็นคู่มือ
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า พ.ศ. 2561 ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในส้านักงานชลประทาน 
โครงการชลประทาน ส่วนกลาง ตลอดจนถึงผู้บริหารกรมชลประทาน  

กรมชลประทานขอขอบคุณทุกหน่วยงานของส้านักงานชลประทาน โครงการชลประทาน 
ส้านักเครื่องจักรกล ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่วนราชการ
ภายนอกที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จึงท้าให้การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561 
(กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด) ฉบับนี  ส้าเร็จด้วยดี หากมีข้อเสนอแนะอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การจัดท้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561 ขอให้เสนอแนะมาได้ที่ส้านักบริหารจัดการน ้าและ
อุทกวิทยา 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 ในช่องทางอ่ืนๆ ทาง Social Network อีกหลายช่องทางเพ่ือติดตาม
สถานการณ์น ้า 

 การประสานงานกับคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ (กนช.) ท้าหน้าที่ในการ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมติดตาม ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพน ้าในลุ่มน ้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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ส่วนบริหารจัดการน ้า  ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา 
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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 



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 11



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

16



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 18



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 20



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 21



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 23



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 24



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 26



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  าเม่ือระดับน  าชีสูงกว่าห้วยน  าเค็ม
 เตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน  าด้วยไฟฟ้าพื นที่

ป้องกันอุทกภัย 5,000 ไร่
 ปตร.ห้วยเชียงส่ง

 พร่องน  าในล าห้วยเชียงส่ง
 ปิดประตูระบายน  าเม่ือระดับน  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
พร้อมใชง้านทั 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 29



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 มี.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 32



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 เพื่อสูบน  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

นายสิทธพิงษ์ 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           
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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 36



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 นที่ท่ีเคยเกิดน  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 38



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 39



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 41



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 43



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 44



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 45



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 47



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 50



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 51



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

นายสิทธพิงษ์ 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 53



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 54



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 56



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 57



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 59



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 62



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
ที่อยู่ด้านเหนือน  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 63



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 65



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

66



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 68



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 69



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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