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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
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 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
ยังมีเว็บบอร์ดรายงานสถานการณ์ น้า ในช่องทางอื่นๆ ทาง Social Network อีกหลายช่องทางเพื่อติดตาม
สถานการณ์น้า
 การประสานงานกับคณะกรรมการทรัพ ยากรนาแห่งชาติ (กนช.) ท้าหน้าที่ในการ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมติดตาม ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพน้าในลุ่มน้า
และเขื่อนหรือ ที่ 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 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง 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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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอานาจเจริญ
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- ปตร.จานวน 6 แห่ง อยู่ในความรั บผิด ชอบของ
โครงการช ลประทานอ านาจเจริ ญ 6 แห่ ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 6 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
โครงการชลประทานอ านาจเจริ ญ ก าจั ด สิ่ ง กี ด
ขวางทางระบายนา (ผักตบชวา) 2 จุด ดังนี
- ล าห้ว ยปลาแดก ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง ดาเนินการ
เสร็จเรียบร้อย วันที่ 15 กพ. 61
-โครงการชลประทานอ านาจเจริ ญ ก าจั ด สิ่ ง กี ด
ขวางทางระบายนา (ผักตบชวา) ในคลองระบายนา
D3 อ่างฯพุทธอุทยาน ต.บุ่ง อ.เมือง ดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อย วันที่ 18 มค.61
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติ ด ตั งเครื่ อ งสู บ 1 จุ ด แบ่ ง เป็ น บริ เ วณ ต.บุ่ ง
อ.เมือง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอานาจเจริญ
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
บริหารจัดการนาเพื่อป้องกันภาวะนาท่วมขังพืนที่ลุ่มต่าโดย
1.ตรวจสอบปริมาณนาต้นทุน
2.กาหนดพืนที่ส่งนาเบืองต้น ตามปริมาณนาที่มี
3.ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC)
4.ดาเนินการส่งนาตามแผนการบริหารจัดการนา
5.ติดตามผลการส่งนาและปรับแผนการใช้นาให้สอดคล้องกับ
นาต้นทุน
6. แก้ไขปัญหาบ่อพักนาในบริเวณสถานีขนส่งฯ ให้การไหลลง
บ่อพักนาสะดวกขึน ซึ่งเป็นเหตุให้นาไหลท่วมถนนชยางกูร
7. จัดตังศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์นา
8. ประชาสัมพันธ์ผ่านคลื่นวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดอานาจเจริญ FM ความถี่ 103.25 MHz

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบนาขนาด จานวน 1 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1.หน้าโรงพยาบาลอานาจเจริญ มักมีนาท่วมขัง กรณีมีฝนตกหนักในเขตเทศบาล เป็นจุดรวมของท่อระบายนาในเขตเทศบาล
2. ถนนเลี่ยงเมืองอานาจเจริญ นาท่วมขังเนื่องจากระบายไม่ทัน เนื่องลาห้วยเดิมตืนเขิน สภาพการใช้พืนที่เปลี่ยนไป
3. ลาเซบาย บ.ดอนว่าน ต.หัวตะพาน และ บ.ท่ายางชุม ต.คาพร อ.หัวตะพาน นาท่วมเนื่องจากมีปริมาณนามากกว่าความจุของลานาประกอบกับเป็นที่ลุ่มต่า การระบายนาไม่
12
สะดวก

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอานาจเจริญ
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานอานาจเจริญ

นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง
ผู้อานวยการโครงการชลประทานอานาจเจริญ

0-4545-1554
08-1708-1230

(ตาแหน่งว่าง)
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4545-1554

นายสุพัฒน์ ฤทธิชู
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษาโดมน้อย

08-1955-0249
08-1265-1499

นายไกรสิทธิ์ ทองหมุน
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-4387-7753

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
โดมน้อย
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดบึงกาฬ

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 2 แห่งปตร.ห้วยบาง
บาด และ ปตร.ห้ ว ยคาด ตรวจสอบแล้ ว มี ค วาม
พร้อมใช้งาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี 1
จุด ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดบึงกาฬ
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1.ประตูระบายน้าห้วยบางบาด มีพร่องนาก่อนเข้าฤดูฝน และในช่วง
ฤดู ฝ นจะระบายน า โดยรั ก ษาระดั บ น าไม่ ใ ห้ เ กิ น ระดั บ น าสู ง สุ ด ที่
+ 151.75 เมตร ( รทก. )
2.ระดับเตือนภัยที่สถานีวัดนาท่า Kh.1 อ.เมือง จ.หนองคาย แจ้งเตือน
ที่ +11.00-13.00 ม.
การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบนาขนาด 8 -12 นิว จานวน 2 เครื่อง
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. สถานีวัดนาท่า Kh.100 บ้านพันลา อ.เมือง จ.บึงกาฬ ระดับเตือนภัยที่
+11.00-13.00 เมตร

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดบึงกาฬ
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานบึงกาฬ

นายประชา เกษลี
ผู้อานวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ

0-4249-0983
08-1999-1045

นายวศิน วิบูลย์ศริ ิรักษ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4249-0983
08-9569-4544
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดบุรีรัมย์
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จ านวน 27 แห่ ง อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของโครงการ
ชลประทานบุ รี รั ม ย์ 26 แห่ ง โครงการส่ ง น าและบ ารุ ง รั ก ษามู ล กลาง 1 แห่ ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 27 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
แผนการดาเนินการกาจัดวัชพืช 7 แห่ง
 ดาเนิการแล้วเสร็จ 35 แห่ง ได้แก่ กาจัดวัชพืชในเขตโครงการชลประทาน
บุรีรัมย์ 28 แห่ง กาจัดวัชพืชในเขตโครงการส่งนาและบารุงรักษาลานางรอง 7
แห่ง ดาเนิการแล้วเสร็จไม่มีวัชพืชกีดขวาง
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี 1 จุด
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดบุรีรัมย์
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1.ก่อนเกิดภัย ได้แก่ การเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การตรวจวัดนาในลานา เพื่อการเตือนภัย
2.ขณะเกิดภัย ได้แก่ การให้การช่วยเหลือ ประชาชนและทรัพย์สิน การแก้ไขและ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเพิ่มมากขึน เช่น สูบนา ผลักดันนา การปิดกันนา การผันนา
(ผันนาจากอ่างฯห้วยจระเข้มากผ่านคลองเชื่อมไปยังอ่างฯห้วยตลาดเพื่อระบายลงลาห้วยตลาด แทนการระบายนาลงห้วยจระเข้มากที่จะไปทาให้เกิดนาท่วมพืนที่
เศรษฐกิจในตัวอาเภอเมืองบุรีรัมย์)
การเตรียมความพร้อม
3.หลังเกิดภัย ได้แก่ การฟื้นฟูความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึนกับทุกระบบ การเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
-- เครื่องสูบนา ขนาด 8 นิว จานวน 9 เครื่อง
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. ฝายบ้านเขว้า สถานีวัดนาแม่นามูล (สถานี M.104) อ.คูเมือง
2. ปตร.ลาพังชู สถานีวัดนาลาพังชู (สถานี M.108) อ.นาโพธิ์
3. ลาสะแทด (ฝายบุ่งเบา) อ. พุทไธสง
4. ลาแอก (สถานี M.125) ห้วยตะกั่ว (สถานี M.12) อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
5. ลาปะเทีย อ.ละหานทราย
6. ลาปลายมาศ ตรงทางหลวงหมายเลข 2119 ถนนปะคา - เสิงสาง ที่ กม. 61+010 อ.ปะคา
7. ลานางรอง บริเวณถนนโนนดินแดง อ. โนนดินแดง
8. ลาปะเทีย ตรงถนนนางรอง – เฉลิมพระเกียรติฯ อ. เฉลิมพระเกียรติ
9. ลานางรอง ลาปะเทีย ลาปลายมาศ ในพืนที่ อ.นางรอง
10. ลานางรอง ในพืนที่ อ.ชานิ
11. ลาชี ในพืนที่ อ.กระสัง
12. ลาห้วยราช อ.ห้วยราช
13. ห้วยตาเขียว อ.บ้านกรวด
14. ห้วยตะลุง อ. ประโคนชัย
15. ลาชี ในพืนที่ อ.พลับพลาชัย
16. ลาตะโคง(อ่างเก็บนาลาตะโคง) อ.แคนดง
17. แม่นามูล (M.6A) อ.สตึก

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดบุรีรัมย์
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานบุรีรัมย์

นายกิติกุล เศภาศีราภรณ์
ผู้อานวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์

08-4874-6151

นายปราโมท พลพณะนาวี
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4463-7205
09-1829-2175

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
ลาปลายมาศ

นายชยุธพงศ์ อารุงสุข
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษาลาปลายมาศ

0-4444-7252
08-1966-9050

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
ลานางรอง

นายสมชาย อังศิริลาวัลล์
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษาลานางรอง

08-1660-7269

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
มูลกลาง

นายคารณ เตียตระกูล
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษามูลกลาง

0-4463-4896
09-2261-5981
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดชัยภูมิ
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
อาคารชลประทาน จานวน 11 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานชัยภูมิ 6
แห่ง
- ปตร.โพธิ์ใหญ่-โนนทัน ลาห้วยปะทาว
- ปตร.เมืองเก่า ลาห้วยกุดแคน
- ปตร.กุดโง้ง ลาห้วยน้อย
- ปตร.กุดโง้ง ลาห้วยลาปะทาว
- ปตร.หนองคล้า แห่งที1่ ลาห้วยชีลอง
- ปตร.หนองคล้า แห่งที2่ ลาห้วยชีลอง
- โครงการชลประทานชีบน 4 แห่ง
- River Outlet ลาคันฉู
- ปตร.ปากจาบ ลาคันฉู
- ปตร.กุดหวาย แม่นาชี,บึงกุกหวาย
- ปตร.แสนแสบ บึงละหาน
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพรม-เชิญ 1 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 11 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางนา
โครงการชลประทานชัยภูมิ กาจัดวัชพืชในลาห้วยชีลอง และลาห้วยประทาว อ.เมือง
โครงการส่งนาและบารุงรักษาชีบน กาจัดวัชพืชลาห้วยลาคันฉูหน้าฝายโคกเพชร คลองส่งนา
ฝายปากจาบ คลองส่งนาฝายโคกสว่าง ในเขต อ. บาเหน็จณรงค์ คลองห้วยหลัว อ.เมือง และบึง
ละหาน อ.จัตุรัส

จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี จุดละ 1เครื่อง
จานวน 6 จุด ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ และ อ.บาเหน็จณรงค์
การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดชัยภูมิ
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ผันนาจากลาปะทาวลงลาห้วยดินแดงลงลาชีลอง
- ผันนาเข้าเก็บกักในแก้มลิงสองฝั่งแม่นาชี
- ระบายนาลงแม่นาชี เพื่อรองรับนาใหม่
- ลดระดับนาในอ่างเก็บนาลาคันฉู และชะลอนาโดย ปตร.
ปากจาบ
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
- เฝ้าระวังพืนที่ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
- เฝ้าพืนที่ลุ่มต่าริมสองฝั่งแม่นาชี ในเขต อ.บาเหน็จณรงค์ อ.
จัตุรัส และ อ.เมือง
- ติดตังเครื่องสูบนา และเครื่องผลักดันนาในเขตเทศบาลเมือง
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

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบนาขนาด 8-12 นิว จานวน 26 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดชัยภูมิ
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

โครงการชลประทานชัยภูมิ

นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ

เบอร์โทรติดต่อ
0-4481-3204
08-4874-6166

นายสุรพล ตามควร
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4481-7052
08-1975-6567

โครงการส่งนาและบารุงรักษาชีบน

นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง (รก.)
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษาชีบน

08-1801-8199

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
พรม-เชิญ

นายสมบัติ มีลักษณะสม
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษาพรม-เชิญ

0-4342-4288
08-6460-2933
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดกาฬสินธุ์
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
-โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาปาว ตรวจสอบอาคาร
ชลประทาน 36 แห่ง ในเขตพืนที่ อ.เมือง 9 แห่ง อ.ฆ้อง
ชั ย 5 แห่ ง และเขต อ.กมลาสั ย 22 แห่ ง รวมอาคาร
ชลประทานที่ ต รวจสอบแล้ ว มี ค วามพร้ อ มใช้ ง าน
ทังหมด 36 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
-โครงการชลประทานกาฬสิ น ธุ์ ก าจั ด สิ่ ง กี ด ขวางทาง
ระบายนา (ผักตบชวา) อ่างเก็บนาห้วยสีทน ต.โพนทอง
อ.เมือง ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยวันที่ 28 พ.ค. 61
-โครงการส่ ง น าและบ ารุ ง รั ก ษาล าปาว ก าจั ด สิ่ ง กี ด
ขวางทางระบายนา (ผักตบชวา) ลานาปาว

จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี 7
จุด ในบริเวณ อ.กมลาไสย และ อ.เมือง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดกาฬสินธุ์
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
บริหารจัดการนาเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย
 พืนที่ลุ่มนาลาปาว
บริหารจัดการนาเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย
- พร่องนาในลาห้วยต่างๆ ที่เป็นสาขา ก่อนนาเอ่อหนุน
- บริหารจัดการนาในอ่างเก็บนาให้เป็นไปตามเกณฑ์การบริหาร
จัดการนา (Rule Curve) ตามช่วงระยะเวลา
- เตรียมความพร้อมของสถานีสูบนา , เครื่องสูบนา
เคลื่อนที่
- เฝ้าระวังสถานการณ์นา นาชีเริ่มไหลย้อนเข้าห้วยสาขา
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1.เฝ้าระวังสถานี E.75 บ้านหนองม่วง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
2. เฝ้าระวังสถานี E.87 อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
3.เฝ้าระวังพืนที่ฟันหลอ นาเอ่อท่วมขังบริเวณริมแม่นาลาปาว
4.เตรียมพร้อมอุป กรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบนาขนาด 8-12 นิว จานวน 37 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดกาฬสินธุ์
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์

นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น
ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์

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

นายสุทธิพันธ์ ตันตระกูล
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4387-3182
08-1391-4091

โครงการส่งนาและบารุงรักษาชีกลาง

นายเกริกกรุง สุภัควนิช
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษาชีกลาง

0-4361-1186
09-5741-5283

โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาปาว

นายฤาชัย จาปานิล
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษาลาปาว

0-4381-4394
08-1380-2805

25

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดขอนแก่น
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จ านวน 15 แห่ ง อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของโครงการ
ชลประทานขอนแก่น 11 แห่ง โครงการชลประทานหนองหวาย 3 แห่ง โครงการส่ง
นาและบารุงรักษาพรม-เชิญ 1 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 13 แห่ง
อยู่ระหว่างการซ่อมแซมปี 2561 2 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
แผนการดาเนินการกาจัดวัชพืช 7 แห่ง
 ดาเนิการแล้วเสร็จ 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บนาแก่งละว้า, อ่างเก็บนาหนองกอง
แก้ว และเขื่อนชนบท
 อยู่ระหว่างดาเนินการ 1 แห่ง ได้แก่ ปตร.ห้วยพระคือ
 อยู่ระหว่างการขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บนา
กุดละว้า, อ่างเก็บนาแก่งละว้า และอ่างเก็บนาหนองกองแก้ว

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา

จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี 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.ประตูระบายนาปากคลองระบายนา D๙ บ้านท่ากระเสริม ต.ท่ากระเสริม
อ.นาพอง จ.ขอนแก่น
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดขอนแก่น

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. หน้าฝายหนองหวาย ต.นาพอง อ. นาพอง จ.ขอนแก่น เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย นาเริ่มล้นตลิ่ง
ที่ระดับวิกฤต 163.750 เมตร รทก.
2.สถานี E.22B ต.ม่วงหวาน อ.นาพอง จ.ขอนแก่น เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย นาพองเริ่มไหล
ย้อนเข้าห้วยสาขาเมื่อระดับนาที่สถานี 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.พร่องนาในอ่างเก็บนา ประตูระบายนาในในแม่นาชี และพืนที่แก้ม
ลิงเพื่อเตรียมรับนาในฤดูฝน
2. ผลักดันนาเข้าพืนที่แก้มลิงในช่วงฤดูนาหลาก
3.ใช้เครื่องสูบนาในการช่วยระบายนาออกจากพืนที่นาท่วม บริเวณ
ปตร.ห้วยพระคือ ปตร.ห้วยนาเค็ม และปตร.ห้วยเชียงส่ง
 ปตร.ห้วยพระคือ
 พร่องนาในลาห้วยพระคือ
 ปิดประตูระบายนาเมื่อระดับนาชีสูงกว่าห้วยพระคือ
 เตรียมความพร้อมของเครื่องสูบนาด้วยไฟฟ้า
 ปตร.ห้วยนาเค็ม
 พร่องนาในลาห้วยนาเค็ม
 ปิดประตูระบายนาเมื่อระดับนาชีสูงกว่าห้วยนาเค็ม
 เตรี ย มความพร้ อ มของเครื่ อ งสู บ น าด้ ว ยไฟฟ้ า พื นที่
ป้องกันอุทกภัย 5,000 ไร่
 ปตร.ห้วยเชียงส่ง
 พร่องนาในลาห้วยเชียงส่ง
 ปิดประตูระบายนาเมื่อระดับนาชีสูงกว่าห้วยเชียงส่ง
 เตรี ย มความพร้ อ มของเครื่ อ งสู บ น าด้ ว ยไฟฟ้ า พื นที่
ป้องกันอุทกภัย 20,000 ไร่
การเตรียมความพร้อม
1. โครงการชลประทานขอนแก่นและโครงการส่งนาและบารุงรักษาหนองหวาย
เตรียมความพร้อมติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี 8 จุด
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดขอนแก่น
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานขอนแก่น

นายเรืองโชค ชัยคารงค์กุล
ผู้อานวยการโครงการชลประทานขอนแก่น

0-4333-4087
08-9712-3283

นายกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4324-2748
08-1661-9455

โครงการส่งนาและบารุงรักษาชีกลาง

นายเกริกกรุง สุภัควนิช
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษาชีกลาง

0-4350-1526
09-5741-5283

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
พรม-เชิญ

นายสมบัติ มีลักษณะสม
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษาพรม-เชิญ

0-4342-4288
08-6460-2933

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
หนองหวาย

นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษาหนองหวาย

0-4347-3073
08-4874-6143
08-1661-3694
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดเลย
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทานจานวน 4 แห่ง ในแม่นา
เลย ได้แก่ โครงการฝายยางบ้านท่าทิศเฮือง
โครงการฝายทดน าล าน าเลยบ้ านทรายขาว
โครงการ ปตร.บ้านบุ่งกกตาล และโครงการ
ฝายยางบ้านติด ต่อ ตรวจสอบแล้ วมีความ
พร้อมใช้งานทัง 4 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
กาจัดสิ่งกีดขวางทางระบายนา (ผักตบชวา) 1
จุด ในพืนที่ จ.เลย
- ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ 1 จุ ด ได้ แ ก่ คลอง
RMC , LMC ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
จุ ด ติ ด ตั งเครื่ อ งสู บ น าในพื นที่ น าท่ ว มเป็ น
ประจา
- ตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจา
ทุกปี 3 จุด ในบริเวณ ตาบลนาอาน
อาเภอเมือง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดเลย
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. เฝ้าระวังพืนที่เขตเทศบาลวังสะพุง
2. เฝ้าระวังพืนที่เขตเทศบาลเมืองเลย
3. เฝ้าระวังอ่างเก็บนานาเลยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. เฝ้าระวังอ่างเก็บนาห้วยนาหมาน
5. เฝ้าระวังสถานการณ์นา สถานี Kh.28 อ.วังสะพุง จ.เลย ระดับนาเตือนภัยที่ 7.80-9.80 ม. อัตราการไหล
430-679 ลบม./วินาที

บริหารจัดการนาเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย
 การเตรียมการป้องกันอุทกภัย
- ระบายน าออกจากอ่ า งเก็ บ น าน าเลยอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ และ อ่างเก็บนาห้วยนา
หมาน เพื่อรองรับนาหลาก
- กาจัดวัชพืชตามลานาหมานเพื่อให้นาเดินทาง
สะดวก
- เร่งดาเนินการโครงการแก้มลิงห้วยนาหมานและ
แก้มลิงฝายกกต้อง
- ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้ มีสภาพ
พร้อมใช้งาน
- เตรีย มความพร้อ มอุ ป กรณ์ เครื่อ งจั กรกลและ
เครื่องสูบนา
 การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ควบคุมการระบายนาจากอ่างเก็บนานาเลยอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ และอ่างเก็บนาห้วยนาหมาน
- ผันนาเข้าแก้มลิงห้วยนาหมานและแก้มลิงฝาย
กกต้อง
- ติดตังเครื่องสูบนาเพื่อระบายนาในที่ลุ่มต่าในเขต
ชุมชนของเทศบาลเมือง จานวน 5 เครื่อง
- จัดเจ้าหน้าที่ประจาจุดต่างๆ และพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบนาขนาด 8 นิว จานวน 10 เครื่อง
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดเลย
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานเลย

นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ
ผู้อานวยการโครงการชลประทานเลย

0-4281-1111
06-1586-5999

นายชัยยันต์ สุรสรณ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1974-4441
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดมหาสารคาม
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- ปตร.จ านวน 33 แห่ ง อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
โครงการชลประทานมหาสารคาม 16 โครงการส่งนาและ
บารุงรักษาเสียวใหญ่ 15 แห่งโครงการชลประทานหนอง
หวาย 2 แห่ง ตรวจสอบแล้ วมีความพร้อมใช้งาน 31
แห่ง
อยูร่ ะหว่างซ่อมแซมจะให้เสร็จก่อนนามา 2 แห่ง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา

งานวัชพืชกีดขวางทางนา
-โครงการชลประทานมหาสารคาม กาจัดสิ่งกีดขวางทาง
ระบายนา (ผักตบชวา) 1 จุด ในห้วยคะคางตอนล่าง/ลง
แม่นาชีดาเนินการเสร็จเรียบร้อยวันที่ 1 มี.ค.61
- กาจัดสิ่งกีดขวางทางระบายนา (ผักตบชวา) ในลาห้วย
คะคางตอนกลาง อยู่ในความรับผิด ชอบของเทศาบาล
เมือง
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
จุ ด ติ ด ตั งเครื่ อ งสู บ น าในพื นที่ น าท่ ว มรวม18 จุ ด
แบ่งเป็น
- พืนที่โครงการชลประทานมหาสารคาม ติดตังเครื่องสูบ
13 จุด แบ่งเป็น บริเวณ อ.เมือง 10 จุด อ.กันทรวิชัย 1 จุด
และ อ. โกสุมพิสัย 2 จุด
- พื นที่ โครงการส่ งน าและบ ารุ งรั กษาหนองหวายในพื นที่
อ. โกสุมพิสัย จานวน 5 จุด
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดมหาสารคาม
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
บริหารจัดการนาเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย
 พืนที่ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
- ผัน นาออกจากตัวเมืองผ่ านคลองผั นนาท่าสองคอน สู่
สถานีสูบนาท่าสองคอน
- จั ดเตรี ย มเคลื่ องสู บน าเคลื่ อ นที่ เพื่ อ สูบ น าลงล าห้ ว ย
คะคางสู่สถานีสูบนาบ้านท่าตูม
 พืนที่ลุ่มนาชี
บริหารจัดการนาเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย
- พร่องนาในลาห้วยต่างๆ ที่เป็นสาขาของลานาชี ก่อนแม่นาชี
เอ่อหนุน
- เตรียมความพร้อมของสถานีสูบนา , เครื่องสูบนา
เคลื่อนที่
- เฝ้าระวังสถานการณ์นา สถานี E.91 อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม ระดับนาเตือนภัยที่ 10.70-11.70 ม.
อัตราการไหล 686-868 ลบม./วินาที
- เฝ้าระวังสถานการณ์นา นาชีเริ่มไหลย้อนเข้าห้วยสาขา
เมื่อระดับนาที่สถานี E.91 สูงกว่า 146.500 เมตร รทก.
เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1.เฝ้าระวังพืนที่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
2.เฝ้าระวังพืนที่ฟันหลอ นาเอ่อท่วมขังบริเวณริมแม่นาชี
3.เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบนาขนาด จานวน 18 เครื่อง
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดมหาสารคาม
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานมหาสารคาม

นายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม

0-4372-1576
08-4874-6180

นายสมเกียรติ กิติวุฒิชูศิลป์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4371-1218
08-1975-7189

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
ชีกลาง

นายเกริกกรุง สุภัควนิช
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษาชีกลาง

0-4350-1526
09-5741-5283

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
พัฒนาลุ่มนาลาเสียวใหญ่

นายสิทธิพงษ์ กระทอง
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษา
พัฒนาลุ่มนาลาเสียวใหญ่

0-4377-1345
08-6321-9608

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
หนองหวาย

นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษาหนองหวาย

0-4347-3073
08-1661-3694
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดมุกดาหาร
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
โครงการชลประทานมุกดาหารตรวจสอบอาคาร
ชลประทาน จานวน 4 แห่ง ดังนี
- ฝายบ้านติว ลุม่ นาห้วยบางทราย ต.บางทรายน้อย
อ.หว้านใหญ่
- อ่างฯห้วยชะโนด ลุ่มนาห้วยชะโนด ต.หว้านใหญ่
อ.หว้านใหญ่
- ฝายยางห้วยบังอี่ ลุ่มนาห้วยบังอี่ ต.หนองสูงเหนือ
อ.หนองสูง
- อ่างฯห้วยมุก ลุ่มนาห้วยมุก ต.ผึ่งแดด อ. เมือง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 4 แห่ง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
35

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดมุกดาหาร
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1.ควบคุมระดับนาในลาห้วยที่มีบานประตูระบายนา
2.แจ้งเตือนภัยในระดับเตือนภัย
3.ใช้ เ ครื่ อ งสู บน าในการช่ ว ยระบายน าออกจากพื นที่ น าท่ ว ม
บริเวณ พืนที่เสี่ยง
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

 ลุ่มนาโขง
1.เฝ้าระวังสถานการณ์นา สถานี Kh.16B แม่นาโขง บ้านท่าควาย อ.
เมือง จ.นครพนม ระดับนาเตือนภัยที่ 11.0-13.0 ม.
2.เฝ้าระวังระดับนาโขง จากKh.104 แม่นาโขง วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง
จ.มุกดาหาร ระดับนาเตือนภัยที่ 11.0-13.0 ม.
3.พืนที่เสี่ยงคือบริเวณริมตลิ่งแม่นาโขง
4.เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร และตลาดอินโดจีนชันใต้ดิน
5.พืนที่เสี่ยงริมแม่นาที่เป็นลุ่มต่า

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดมุกดาหาร
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานมุกดาหาร

นายสัมพันธ์ เตือนศิริรัตน์
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร

0-4261-1569
08-1856-6425

นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-5102-4247
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครพนม
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จ านวน 9 แห่ ง อยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของโครงการชลประทานนครพนม 3 แห่ง และ
โครงการส่งนาและบารุงรักษานาก่า 6 แห่ง ตรวจสอบแล้ว
มีความพร้อมใช้งาน 9 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี 7 จุด
ติ ด ตั งเครื่ อ งสู บ น าพื นที่ ที่ เ คยเกิ ด น าท่ ว ม ในเขตพื นที่
โครงการชลประทานนครพนม ต.ในเมือง อ.เมือง จานวน
5 จุ ด และในพื นที่ โ ครงการส่ ง น าและบ ารุ ง รั ก ษาน าก่ า
ต.นาขาม อ.วังยาง 2 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครพนม
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- บริหารจัดการนาโดยใช้พืนที่แก้มลิงเพื่อ แก้ปัญหานาท่วมลุ่มนาทัง
ระบบก่อนระบายลงสู่แม่นาโขง
- พร่องนาจากประตูระบายนา 9 แห่ง ลงสู่แม่นาโขง ดังนี
1.ประตูระบายนาปากอูน
2.ประตูระบายนาห้วยทวย
3.ประตูระบายนาบ้านตับเต่า
4.ประตูระบายนาบ้านนาบัว
5.ประตูระบายนาบ้านหนองบึง
6.ประตูระบายนาบ้านนาคู่
7.ประตูระบายนาห้วยแคน
8.ประตูระบายนาบ้านนาขาม
9.ประตูระบายนาธนณิศนฤมิต
- กรณีนาโขงเอ่อหนุนสูบนาได้ประมาณ 7,700 ลบ.ม/ชม. จาเป็นต้อง
ใช้เครื่องสูบนาช่วยในการระบายสู่แม่นาโขง
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
- เฝ้าระวังที่ประตูระบายนาทัง 9 แห่ง
- ลานาสงคราม ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม
- สะพานห้วยบังกอ ต.ท่าค้อ อ.เมือง
- สะพานห้วยบังฮวก ต.ดอนนางหงษ์ อ.ธาตุพนม

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนครพนม
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานนครพนม

นายปริญญา คัชมาตย์
ผู้อานวยการโครงการชลประทานนครพนม

0-4251-3350
08-1409-3426

นายคชาทัช กาสินธุ์พิลา
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4251-3350
08-5014-3545

นายพิศิษฐ ผลิสินเอี่ยม
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษานาก่า

08-1873-1579

นายภาณุวัฒน์ บุญรอด
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4205-9266
08-2959-9292

โครงการส่งนาและบารุงรักษานาก่า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จ านวน 82 แห่ ง อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของโครงการ
ชลประทานนครราชสีมา 42 แห่ง โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาตะคอง 14 แห่ง
โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาพระเพลิง 12 แห่ง โครงการส่งนาและบารุงรักษา
มูลบน-ลาแชะ 5 แห่ง โครงการส่งนาและบารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 5 แห่ง โครงการส่ง
นาและบารุงรักษามูลกลาง 3 แห่ง และโครงการส่งนาและบารุงรักษาลาปลายมาศ
1 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 82 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- โครงการชลประทานนครราชสีมา กาจัด วัชพืชในลาเชียงไกร ห้วยสามบาท วัง
ห้วยกะทะ รวมทังหมด 69 จุด
- โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาตะคอง กาจัดวัชพืชในลาตะคอง ต.พระพุทธ
อ. เฉลิมพระเกียรติ ดาเนิการแล้วเสร็จ
- โครงการส่งนาและบารุงรักษามูลบน-ลาแชะ กาจัดวัชพืชในลามูล ต.จระเข้หิน
อ. ครบุรี 1 จุด ในลาแชะ ต. โคกกระชาย อ. ครบุรี 1 จุด ดาเนิการแล้วเสร็จ
- โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาปลายมาศ กาจัดวัชพืชในพืนที่ ต.เสิงสาง อ. เสิง
สาง แล้วเสร็จ 28 กุมภาพันธ์ 2561
- โครงการส่งนาและบารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ กาจัดวัชพืชในลามูล 3 จุด และลาจัก
ราช 1 จุด ดาเนิการแล้วเสร็จ
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี 10 จุด
1. ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา 4 จุด
2. โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาตะคอง 3 จุด
3. โครงการส่งนาและบารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 3 จุด
การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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.พืนที่ลุ่มต่าริมแม่นา

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
แนวทางการบริหารจัดการพืนที่นาท่วมขังบริเวณเทศบาลนคร
นครราชสีมา
- แต่งตังคณะทางานบริหารจัดการและแก้ไขจุดนาท่วมแต่ละจุด
- ดาเนินการตามแผนบริหารจัดการเส้นทางการระบายนาที่ 1-5
ดังนี
เส้นทางระบายนาที่ 1 อ่างฯกองบิน 1 – ขรน.ข่อยงาม
เส้นทางระบายนาที่ 2 ขรน.คนชุม – ขรน.ข่อยงาม
เส้นทางระบายนาที่ 3 คลอง LMC ขรน.คนชุม – ขรน.
ข่อยงาม
เส้นทางระบายนาที่ 4 ลาตะคองท้ายขรน.ข่อยงาม
เส้นทางระบายนาที่ 5 แยกหัวทะเล – คลองระบายนาเทศบาล
นครนครราชสีมา
- ติดตามสภาวะภูมิอากาศ เพื่อเตรียมคน , อุปกรณ์ และเครือง
มือ ในการช่วยการระบายนา
- กาจัดเศษขยะในระบบระบายนา
- พร่องนาตามจุดรับนาต่าง ๆ เช่น อ่างฯ 80 พรรษา , อ่างฯบุ่ง
ตาหลั่ว , นาหน้าขรน.คนชุม , นาหน้าขรน.ข่อยงาม
- เตรียมเจ้าหน้าที่ประจาจุดต่าง ๆ ช่วยในการระบายนา
การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบนาขนาด 6-12 นิว จานวน 94 เครื่อง
2. เครื่องสูบนาขนาด 12 นิว จานวน 40 เครื่อง
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานนครราชสีมา

นายเทิดพงษ์ ไทยอุดม
ผู้อานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

0-4435-4255
08-1261-8658

นายอธิวัฒน์ ธนวุฒิศิรวัชร์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1878-0220

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
ลาตะคอง

นายโสภิญญา เกิดสกุล
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษาลาตะคอง

0-4424-2086
08-9856-4976

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
ลาพระเพลิง

นายกฤษณ์ วิไลกิจ
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษาลาพระเพลิง

0-4475-6381
08-1790-8196

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
มูลบน-ลาแชะ

นายจักรี ยิ่งเจริญ
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษามูลบน-ลาแชะ

0-4475-6958
08-1599-0613

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
ลาปลายมาศ

นายชยุธพงศ์ อารุงสุข
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษาลาปลายมาศ

0-4444-7252
08-1966-9050

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
ทุ่งสัมฤทธิ์

นายพจน์ เกษชุมพล
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษาลาทุ่งสัมฤทธิ์

0-4447-1606
08-4874-6221

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
มูลกลาง

นายคารณ เตียตระกูล
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษามูลกลาง

0-4463-4896
09-2261-5981
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดหนองบัวลาภู
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
-อาคารชลประทาน 2 แห่ง คือ อาคารระบาย
น าอ่ า งเก็ บ น าห้ ว ยเหล่ า ยาง ต.หนองบั ว
อ.เมือง และอาคารระบายนาอ่างเก็บนาห้วย
นาบอง ต.โคกม่วง อ.โนนสัง ตรวจสอบแล้วมี
ความพร้อมใช้งาน 2 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- ล าพะเนี ย ง ต.หั ว นา อ.เมื อ ง ไม่ มี สิ่ ง กี ด
ขวางทางระบายนา
จุ ด ติ ด ตั งเครื่ อ งสู บ น าในพื นที่ น าท่ ว มเป็ น
ประจา
- ติ ด ตั งเครื่ อ งสู บ 1 จุ ด ในพื นที่ บ ริ เ วณ
ต.หนองบัว อ.เมือง จ. หนองบัวลาภู

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดหนองบัวลาภู
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือจักรกลและเจ้าหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือ
- ได้เตรียงเครื่องสูบนาพร้อมช่วยเหลือเขตพืนที่เสี่ยงนาท่วม
- มีเจ้าหน้าที่อยู่ในพืนที่ตลอดช่วงเวลาวิกฤติ
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
- พืนที่เสี่ยงเกิดเกิดนาท่วมซาซากริมลาพะเนียงช่วงอาเภอ
เมืองถึงเขื่อนอุบลรัตน์ พืนที่ประสบภัยนาท่วม มี 6 อาเภอ
ได้แก่ อ.เมือง อ.โนนสัง อ.ศรีบุญเรือง อ.นากลาง อ.สุวรรณ
คูหา อ.นาวัง
- เฝ้าระวังสถานการณ์นา สถานี E.64 อ.โกสุมพิสัย
จ.หนองบัวลาภู ระดับนาเตือนภัยที่ 3.00-4.00 ม. อัตราการ
ไหล 0.30-7.2 ลบม./วินาที

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบนาขนาด 8 นิว จานวน 10 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดหนองบัวลาภู
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานหนองบัวลาภู

นายบุญชัย ตันฑชุณห์
ผู้อานวยการโครงการชลประทานหนองบัวลาภู

0-4231-5760
08-1976-0078

นายอภิสิทธิ์ มาเมือง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1708-4021
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดหนองคาย
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 16 แห่ง โดย
แบ่งเป็น สถานีสูบนา 8 แห่ง ทรบ. 4 แห่ง
ประตูระบายนา 3 แห่ง และอาคารควบคุม
ระดับนา (Regulator) 1 แห่ง ตรวจสอบแล้ว
มีความพร้อมใช้งาน 16 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
ดาเนินการกาจัดวัชพืช 3 แห่ง
 ดาเนิการแล้วเสร็จ 3 แห่ง ได้แก่
- นาโมง ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ
- ด้านหน้าอาคารระบายนาอ่างฯห้วย
บังพวน ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ
- หน้าอาคารระบายนา อ่างฯหนองสอง
ห้อง ต.หนองสองห้อง อ.เมือง
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุก
ปี 3 จุด ในบริเวณ อ.โพนพิสัย อ.ท่าบ่อ และ
อ.ศรีเชียงใหม่

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดหนองคาย
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1.ควบคุมระดับนาในลาห้วยที่มีบานประตูระบายนา
2.แจ้งเตือนภัยในระดับเตือนภัย
3.ใช้ เ ครื่ อ งสู บน าในการช่ ว ยระบายน าออกจากพื นที่ น าท่ ว ม
บริเวณ พืนที่เสี่ยง
4.ระบายนาในอ่างฯห้วยโมงและอ่างฯห้วยลาน ลงสู่นาโขงเพื่อ
รองรับปริมาณนา
5.สู บ น าในอ่า งห้ ว ยโมงออกสู่ แ ม่ น าโขง กรณี เ มื่อ ไม่ ส ามารถ
ระบายนาโดย Gravity ได้
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

 ลุ่มนาโขง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบนาขนาด 8-10 นิว จานวน 15 เครื่อง

1. เฝ้าระวังสถานการณ์นา สถานี Kh.97 อ.เชียงคาน จ.เลย ระดับนา
เตือนภัยที่ 17.00-19.00 ม.
2. เฝ้าระวังระดับนาโขง จากสถานีวัดนา Kh.1 อ.เมือง จ.หนองคาย
ระดับตลิ่ง +165.33 ม. ระดับเฝ้าระวัง +162.00 ม. ระดับเตือนภัย
+163.00 ม.
3.พืนที่เสี่ยงคือบริเวณริมตลิ่งนอกเขตพนังกันนาโขง
4.พืนที่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เมื่อระดับนาโขง +163.00 ม.
และมีฝนตกในพืนที่ 60 มม. จะมีปัญหาการระบายนาในเขตเทศบาล
จาเป็นต้องมีเครื่องสูบนาประจาท่อระบาย

 ลุ่มนาโมง
1. เฝ้าระวังนาท่วมในเขตพืนที่สถานีสูบ P7 ต.หนองปลาบาก อ.
ศรีเชียงใหม่
2.เฝ้าระวังพืนที่ที่จะเกิดนาท่วม สถานี P.7 P.8 P.9 และ P.10 48

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดหนองคาย
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานหนองคาย

นายภัทรพล ณ หนองคาย
ผู้อานวยการโครงการชลประทานหนองคาย

08-7857-7999

นายภานุวัฒน์ สีตะวัน
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1886-2454
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดร้อยเอ็ด
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- ปตร.จ านวน 31 แห่ ง อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
โครงการชลประทานร้ อ ยเอ็ ด 14 โครงการส่ ง น าและ
บ ารุ ง รั ก ษาเสี ย วใหญ่ 12 แห่ ง โครงการส่ ง น าและ
บารุงรักษาชีกลาง 5 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อม
ใช้งาน 6 แห่ง อยู่ระหว่างซ่อมแซมจะให้เสร็จก่อนนามา
25 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
-โครงการชลประทานร้ อ ยเอ็ ด ก าจั ด สิ่ ง กี ด ขวางทาง
ระบายนา (ผักตบชวา) 2 จุด ดาเนินการเสร็จเรียบร้อย
วันที่ 12 ธ.ค. 60
- โครงการส่ ง น าและบ ารุ ง รั ก ษาชี ก ลาง ก าจั ด สิ่ ง กี ด
ขวางทางระบายนา (ผักตบชวา) 3 จุด ดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อยวันที่ 9 พ.ค. 61
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
จุ ด ติ ด ตั งเครื่ อ งสู บ น าในพื นที่ น าท่ ว มรวม14 จุ ด
แบ่งเป็น
-โครงการชลประทานร้อยเอ็ด พืนที่ อ.ทุ่งเขาหลวง ติดตัง
เครื่องสูบ 4 จุด อ.เชียงขวัญ 7 จุด และ อ.พนมไพร 1 จุด
- พื นที่ โ ครงการส่ ง น าและบ ารุ ง รั ก ษาชี ก ลางในพื นที่
อ.เชียงขวัญ จานวน 2 จุด
การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดร้อยเอ็ด
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
บริหารจัดการนาเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย
 พืนที่ลุ่มนาชี
บริหารจัดการนาเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย
- พร่องนาในลาห้วยต่างๆ ที่เป็นสาขาของลานาชี ก่อนแม่นาชี
เอ่อหนุน
- เตรียมความพร้อมของสถานีสูบนา , เครื่องสูบนา
เคลื่อนที่
- เฝ้าระวังสถานการณ์นา นาชีเริ่มไหลย้อนเข้าห้วยสาขา
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1.เฝ้าระวังสถานี E.66A แม่นาชี บ้านม่วงลาด อ.จังหาร จ.
ร้อยเอ็ด ระดับนาเตือนภัยที่ 10.50-11.50 ม. อัตราการไหล
602-744 ลบม./วินาที
2. เฝ้าระวังสถานี E.18 แม่นาชี อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
ระดับตลิ่ง 9.50 ม. ความจุลานา 977 ลบม./วินาที
3. เฝ้าระวังสถานี E.87 อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ระดับตลิ่ง
6.90 ม. ความจุลานา 191 ลบม./วินาที
4.เฝ้าระวังพืนที่ฟันหลอ นาเอ่อท่วมขังบริเวณริมแม่นาชี
5.เตรียมพร้อมอุป กรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบนาขนาด 8-12 นิว จานวน 34 เครื่อง
เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดร้อยเอ็ด
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด

นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์
ผู้อานวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด

0-4351-5985
08-1544-5142

นายภูเบศ ฝอยทอง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4351-3824
08-1380-1020

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
ชีกลาง

นายเกริกกรุง สุภัควนิช
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษาชีกลาง

0-4350-1526
09-5741-5283

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
พัฒนาลุ่มนาเสียวใหญ่

นายสิทธิพงษ์ กระทอง
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษา
พัฒนาลุ่มนาเสียวใหญ่

0-4377-1345
08-6321-9608

นายธีรพงษ์ เจริญผ่อง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4377-1345
08-1799-6797
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสกลนคร
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- ปตร.จานวน 24 แห่ง แบ่งเป็นประตูระบาย
นา 7 แห่ง ท่อลอด ไซฟอน 8 แห่ง สถานีสูบ
นา 3 แห่ ง อาคารทิงน า 6 แห่ ง ตรวจสอบ
แล้วมีความพร้อมใช้งาน 24 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- คลองระบาย D3-1 กม.0+000 -กม.3+000
ต.ฮางโฮง อ.เมือง แผนดาเนินการ 1 มิถุนายน
2561
จุ ด ติ ด ตั งเครื่ อ งสู บ น าในพื นที่ น าท่ ว มเป็ น
ประจา
- อยู่ระหว่าดาเนินการติดตังเครื่องสูบ 4 จุด
แบ่งเป็นบริเวณ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม 1 จุด
และ ต. ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 2 จุด และ ต.ด่านม่วง
คา อ. โคกศรีสุพรรณ

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสกลนคร
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- อ่างเก็บนาขนาดกลาง /เล็ก พยายามกักเก็บนาที่ไหลมาจาก
ภูเขาหรือบางแห่งทาหน้าที่เป็นแก้มลิง หน่วงนาก่อนระบายลง
สู่ลานาสายหลัก
- ปริมาณนาเก็บกักใกล้ถึง 70-80 % ของความจุอ่างแล้ว จะ
ทยอยระบายนาลงสู่พืนที่ด้านล่าง เพื่อให้อ่างฯสามารถรอรับนา
ได้อีก
- ได้เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือจักรกลและเจ้าหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือ
- มีเจ้าหน้าที่อยู่ในพืนที่ตลอดเวลาช่วงวิกฤติ

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
- เฝ้าระวังสถานการณ์นา สถานี Kh.93 แม่นาสงคราม บ้านโคก
คาไหล อ.บ้านดง จ.อุดรธานี ระดับนาเตือนภัยที่ 4.00-5.00 ม.
อัตราการไหล 30-70 ลบม./วินาที
- เฝ้าระวังพืนที่นาท่วมคลองระบายนา D1 กม. 25+000 –
29+400 พืนที่นาท่วมซาซาก
- เฝ้าระวังพืนที่นาท่วมคลองระบายนา D1 กม. 18+000 –
22+000 พืนที่นาท่วมซาซาก
- เฝ้าระวังพืนที่นาท่วมคลองระบายนา D1 กม. 19+000 –
10+000 พืนที่นาท่วมซาซาก

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบนาขนาด 8 นิว จานวน 10 เครื่อง
เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสกลนคร
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสกลนคร

นายนิพนธ์ มังกรแก้ว
ผู้อานวยการโครงการชลประทานสกลนคร

0-4374-7219
08-1877-1425

นายวัชรพงศ์ ศรีสาราญ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4374-7219
08-1873-9567

นายพิศิษฐ ผลิสินเอี่ยม
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษานาก่า

0-4205-9266
08-1873-1579

นายภาณุวัฒน์ บุญรอด
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4205-9266
08-2959-9292

โครงการส่งนาและบารุงรักษานาก่า
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดศรีสะเกษ
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 3 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานศรี ส ะเกษ 1 แห่ ง โครงการส่ ง น าและ
บารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 2 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 3 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- งานกาจัดวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน
ศรี ส ะเกษ ได้ แ ก่ บริ เ วณล าห้ ว ยคล้ า ด าเนิ น การแล้ ว ในเดื อ น
มกราคม 2561
- งานกาจัดวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของ โครงการส่งนาและ
บารุงรักษามูลล่าง ได้แก่ บริเวณแม่นามูล ยังไม่มีผักตบชวา
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี 9 จุด
1. บริเวณเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
2. บริ เ วณ อ าเภอเมื อ ง, อ าเภอศิ ล าลาด, อ าเภอกั น ทรารมย์ ,
อาเภอราศีไศล และอาเภอยางชุมน้อย
การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดศรีสะเกษ
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- พืนที่ด้านท้ายเขื่อนราษีไศล - เขื่อนหัวนาเป็นพืนที่รับนาอยู่แล้วจึงไม่เกิดปัญหานาท่วม จะมี
เพียงพืนที่ลุ่มต่าติดลานา และพนังกันนาที่นาท่วม ซึ่งทางโครงการได้เตรียมเครื่องสูบนาเพื่อ
ระบายนาในพืนที่
- แนวทางการบริหารจัดการปัญหานาท่วมในเขตพืนที่ จะปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ่น ร่วมกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการณ์ร่วมกัน

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. บริเวณอาเภอภูสิง ห์ ได้แก่ พื นที่อ่างฯห้ว ยสาราญ, อ่างฯห้ วยติ๊ กชู, อ่ างฯห้วยศาลา และ
อ่างฯห้วยโอตาลัต
2. บริเวณอาเภอขุขันธ์ ได้แก่ พืนที่อ่างฯหนองสอางค์
3. บริเวณอาเภอเมือง ได้แก่ พืนที่อ่างฯห้วยคล้า, อ่างฯห้วยซัน, อ่างฯห้วยนาคา และบ้านหนองคา
4. บริเวณอาเภอขุนหาญ ได้แก่ พืนที่อ่างฯห้วยตาจู, อ่างฯหนองสิ, อ่างฯห้วยทา และอ่างฯห้วยตะแบง
5. บริเวณอาเภอกันทรลักษ์ ได้แก่ พืนที่อ่างฯห้วยด่านไอ, อ่างฯห้วยตามาย และอ่างฯห้วยขนุน
6. บริเวณอาเภอราศีไศล ได้แก่ พืนที่อ่างฯห้วยนาเค็ม และบ้านสวนสวรรค์
7. บริเวณอาเภอศิล าลาด ได้แก่ พืนที่ บ้า นโนนสมบู รณ์, บ้ านทั บส่ วย, บ้ านหนองพอก และ
บ้านหนองแห้ว
8. บริเวณอาเภอกันทรารมย์ ได้แก่ พืนที่บ้านหม้า
9. บริเวณอาเภอยางชุมน้อย ได้แก่ พืนที่บ้านกุดเมืองฮาม

การเตรียมความพร้อม

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

1. ตังศูนย์ประมวลผล และการบริหารจัดการสถานการณ์นา
2. ติดตังเครื่องสูบนาเพื่อระบายนาในเขตชุมชน เขตเศรษฐกิจ และพืนที่การเกษตรตามที่ได้รับ
การร้องขอ
3. เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง 57

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดศรีสะเกษ
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานศรีสะเกษ

นายประเทือง วันดี (รก.)
รักษาการผู้อานวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ

0-4561-2911
08-1390-3374

นายประวิทย์ ปานนาค
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4561-1911
08-1669-9575

นายภานรินทร์ ภาณุพินทุ
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษามูลล่าง

0-4582-6033
09-3519-3955

นายปัญญา ประชากูล
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4582-6033
08-9580-6532

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
มูลล่าง
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสุรินทร์
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 10 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานสุรินทร์ 5 แห่ง โครงการส่งนาและบารุงรักษา
มูลกลาง 5 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 10 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- โครงการชลประทานสุ รินทร์ ดาเนินการกาจัดวัชพืชแนวคลอง
ตามงานบารุงรักษา
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี 13 จุด
1. บริเ วณอ าเภอเมือ ง ได้แก่ ตาบลเฉนีย ง (บ้านละเอ๊ าะ) และ
ตาบลนอกเมือง (บ้านเฉลิมพระเกียรติ)
2. บริ เ วณอ าเภอรั ต นบุรี ได้แก่ ต าบลดอนแรด (บ้านบั วเสี ย ว,
บ้านหาญฮี, บ้านบึง, บ้านยาง, บ้านโนนทราย และบ้านดอนแรด)
และตาบลหนองบัวทอง (บ้านขีเหล็ก, บ้านอ้อ และบ้านบัวทอง)
3. บริเวณอาเภอศึขรภูมิ ตาบลกุดหวาย บ้านนานวล
4. บริเวณอาเภอสาโรงทาบ ตาบลเกาะแก้ว บ้านตะมะ
การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสุรินทร์
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- มีจุดตรวจวัด (Check point) และจุดอ้างอิง (Bench mark) ในแม่นามูลและลาสาขา
เพื่อเฝ้าระวังระดับนาในแม่นามูล โดยขออนุมัติ ผส.ชป.8 ในการยุบยาง-พองยาง และ
ประชาสัมพันธ์ให้ฝ่ายปกครองและ อปท. ทราบ

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเตรียมความพร้อม
- กรณีเกิดนาท่วมในพืนที่ โครงการฯ ได้เตรียมเครื่องสูบนาดีเซลเคลื่อน
จานวน 8 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดของของราษฎร

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. บริเวณอาเภอกาบเชิง ได้แก่ พืนที่อ่างฯห้วยตาเกาว์, อ่างฯห้วยด่าน และอ่างฯห้วยเชิง
2. บริเวณอาเภอจอมพระ ได้แก่ พืนที่อ่างฯห้วยระหาร, ฝายยางเมืองลี ง และฝายยาง
บ้านเมืองลิง
3. บริเวณอาเภอชุมพลบุรี ได้แก่ พืนที่อ่างฯหนองกระทุ่ม, ฝายยางตะลุง และฝายยางบ้านตะลุง
4. บริเวณอาเภอท่าตูม ได้แก่ พืนที่อ่างฯลุงปุง และบ้านหนองบัว
5. บริเวณอาเภอบัวเชด ได้แก่ พืนที่อ่างฯบ้านจรัส และอ่างฯบ้านทานบ
6. บริเวณอาเภอปราสาท ได้แก่ พืนที่อ่างฯสุวรรณาภา, อ่างฯลุมพุก, ฝายยางทุ่งมน และ
ฝายยางบ้านทุ่งมน
7. บริเวณอาเภอเมือง ได้แก่ พืนที่อ่างฯห้วยเสนง, อ่างฯอาปึล, ปตร.ห้วยเสนง, ฝายยาง
ปอยเดิร, ฝายยางตระแสง, ฝายยางบ้านปอยเดิร, ฝายยางบ้านตระแสง และบ้านฉางข้าว
8.บริ เ วณอ าเภอรั ต นบุ รี ได้ แ ก่ พื นที่ อ่ า งฯห้ ว ยแก้ ว , อ่ า งฯหนองกา, ต าบลดอนแรด
(บ้านบัวเสียว, บ้านหาญฮี, บ้านบึง, บ้านยาง, บ้านโนนทราย และบ้านดอนแรด) และ
ตาบลหนองบัวทอง (บ้านขีเหล็ก, บ้านอ้อ และบ้านบัวทอง)
9. บริเวณอาเภอยางชุมน้อย ได้แก่ พืนที่บ้านกุดเมืองฮาม
10. บริเวณอาเภอศีขรภูมิ ได้แก่ อ่างฯห้วยลาพอก และฝายโชคชัย(ราเดง)
11. บริเวณอาเภอสังขะ ได้แก่ อ่างฯห้วยขนาดมอญ, อ่างฯห้วยกะเลงเวก, ฝายบ้านเลิศอรุณ
และฝายบ้านทุ่งราม
12. บริเวณอาเภอสาโรงทาบ ได้แก่ อ่างฯบ้านเกาะแก้ว
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสุรินทร์
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสุรินทร์

นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
ผู้อานวยการโครงการชลประทานสุรินทร์

08-1605-4225

นายสรัณกร สมภักดี
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4414-2577
06-2893-9554

โครงการส่งนาและบารุงรักษามูลกลาง

นายคารณ เตียตระกูล
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษามูลกลาง

0-4463-4896
09-2261-5981

โครงการส่งนาและบารุงรักษามูลล่าง

นายภานรินทร์ ภาณุพินทุ
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษามูลล่าง

0-4582-6033
09-3519-3955

นายปัญญา ประชากูล
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4582-6033
08-9580-6532
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 7 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานอุ บลราชธานี 2 แห่ ง โครงการส่ ง น าและ
บ ารุ ง รั ก ษาชี ล่ า งและเซบายล่ า ง 2 แห่ ง โครงการส่ ง น าและ
บารุงรักษาโดมน้อย ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 7 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- แผนการดาเนินการกาจัดวัชพืช 3 แห่งอยู่ระหว่างดาเนินการ 3
แห่ง โครงการชลประทานอุบลราชธานี เริ่มดาเนินการตังแต่ เดือน
มกราคม 2561 ที่ อ่า งเก็บนาหนองช้างใหญ่ , อ่ างเก็บนาหนอง
เหล่าหิน และเขื่อนลาโดมใหญ่

จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี 3 จุด
1. บริเวณประตูระบายนา แห่งที่ 2 ชุมชนหาดสวนยา
2. บริเวณประตูระบายนา แห่งที่ 2 ชุมชนท่าบ้งมั่ง
3. สี่แยกหนองตาโพ้น
การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
การวางแผนบริหารจัดการระบบลุ่มนาอย่างสัมพันธ์และเชื่อมโยง เช่น การระบายนาของเขื่อนหรืออ่างเก็บนา
ที่อยู่ด้านเหนือนาและท้ายนา จะต้องมีการวางแผนในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทังลุ่มนา เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อพืนที่ด้านท้ายลุ่มนา
1. เขื่อนลาเซบก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์นา ในแต่ละห้วงเวลา รวมทังใช้กลไกของคณะกรรมการบริหาร
จัดการนาเขื่อนลาเซบก (JMC) ในการพิจารณาปิด -เปิดเขื่อน ทังนีเพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรในพืนที่ มี
ส่วนร่วม
2. เขื่ อ นล าโดมใหญ่ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ น า ในแต่ ล ะห้ ว งเวลารวมทั งใช้ ก ลไกของคณะ
กรรมการบริหารจัดการนาเขื่อนลาโดมใหญ่ (JMC)ในการพิจารณาปิด-เปิดเขื่อน
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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. เขื่อนลาเซบก (บ้านโอด) ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 110.80 111.30 ม.รทก.
4. เขื่อนลาโดมใหญ่ (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 เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัยที่ระดับนาต่ากว่าตลิ่ง
มากกว่า 1 เมตร
7. เขื่อนธาตุน้อย ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 116.00 - 116.50 ม.รทก.
8. สถานีวัดนา M179A ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 115.00 - 118.00
ม.รทก.
9. เขื่อนลาเซบายอุบลราชธานี ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 114.30 - 114.80 ม.รทก.

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบนาขนาด จานวน 10 เครื่อง
2. รถยนต์บรรทุกนา 6,000 ลิตร 2 คัน
3. รถยนต์บรรทุก 9 คัน
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานอุบลราชธานี

นายไพทูรย์ สุขต่าย
ผู้อานวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี

08-9846-9084

นายราเมศ พวงพรหม
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4584-1685
08-1977-8688

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
ชีล่างและเซบายล่าง

นายทินกร เหลือล้น
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง

0-4584-0640
08-5024-1739

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
โดมน้อย

นายสุพัฒน์ ฤทธิชู
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษาโดมน้อย

08-1955-0249
08-1265-1499
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอุดรธานี
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทานจานวน 35 แห่ ง เช่ น
ประตูระบายนาห้วยดานประตูระบายนาอ่าง
เก็บนาหนองสาโรง ประตูระบายนาสามพร้าว
เขื่ อ นระบายน าห้ ว ยหลวง เดิ ม เป็ น ต้ น
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 35 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางนา
กาจัดสิ่งกีดขวางทางระบายนา (ผักตบชวา) 8
จุด ในพืนที่ จ.อุดรธานี
- ดาเนินการแล้วเสร็จ 5 จุด ได้แก่ อ่างเก็บ
นาหนองหาน ห้วยดาน ห้วยสามพาด โสกรัง เป็นต้น
- อยู่ระหว่างดาเนินการ 1 จุด คืออ่างเก็บนา
หนองหาน (85% แผนแล้วเสร็จ 30 มิ.ย.60)
- อยู่ระหว่างเตรียมการ 2 จุด คือ คลองส่งนา
ฝั่งขวา และคลองส่งนาฝั่งซ้าย โครงการส่งนา
และบารุงรักษาห้วยหลวง
จุ ด ติ ด ตั งเครื่ อ งสู บ น าในพื นที่ น าท่ ว มเป็ น
ประจา
- ตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจา
ทุก ปี 6 จุ ด ในบริ เ วณ อ.กุ ม ภวาปี อ.กู่ แ ก้ ว
และ อ.เมือง
การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอุดรธานี
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
บริหารจัดการนาเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย
 ควบคุมการระบายน าที่ประตู ระบายนาสามพร้า ว
โดยติดตามปริมาณนาท่าที่สถานี วัด นา kh.103 ห้วย
หลวงต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี การระบายนาจาก
อ่างฯห้วยหลวง และอ่างฯหนองสาโรง การระบายนา
จากในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
 กรณี ฝ นมากกว่ า ปกติ เช่ น ปี 2554 ติ ด เครื่ อ ง
ผลักดันนา ในลาห้วยหลวง ช่วยระบาย เพิ่มในอัตรา
30 ลบม./วิ และเคร่องสู บ น าช่ ว ยระบายลงโขงใน
อัตรา 150 ลบม./วิ และใช้การบริหารจัดการอ่างฯ
ห้วยหลวง ช่วยชะลอนา

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบนาขนาด 6-12 นิว จานวน 15 เครื่อง
2. เครื่องสูบนาขนาด 8-10 นิว จานวน 11 เครื่อง
เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. เฝ้าระวังพืนที่จุดเสี่ยงนาท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี
2. เฝ้าระวังสถานการณ์นา สถานี Kh.53 บ้านหนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ระดับนาเตือนภัยที่ 3.304.80 ม. อัตราการไหล 71 ลบม./วินาที
3. เฝ้าระวังพืนที่จุดเสี่ยงนาท่วมขังพืนที่การเกษตร ระหว่างช่วงสถานีวัดนา Kh.103 ถึงประตูระบายนาสามพร้าว
4. เฝ้าระวังพืนที่จุดเสี่ยงนาท่วมขังพืนที่การเกษตร บริเวณนอกคลองผันนาฝั่งตะวันตก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุดรธานี
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานอุดรธานี

นายอภิชาต ชุมนุมมณี
ผู้อานวยการโครงการชลประทานอุดรธานี

0-4222-2873
08-1898-7272

นายทินกร แสงอาวุธ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1055-5686

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
กุมภวาปี

นายนพดล น้อยไพโรจน์
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษากุมภวาปี

0-4221-9875
08-1815-3175
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดยโสธร
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
อาคารชลประทานทีต่ รวจสอบแล้ว ทังหมด 7 แห่ง
-โครงการชลประทานยโสธร ตรวจสอบอาคารชลประทาน
6 แห่ง ดังนี ปตร.กุดนางช่วย ปตร.คันพนังกันนาลาเซบาย
สาย B C D และ E
-โครงการส่งนาและบารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง
ตรวจสอบอาคารชลประทาน 1 แห่ง เขื่อนยโสธร
รวมอาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้
งาน ทังหมด 7 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
-โครงการส่งนาและบารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง กาจัด
สิ่งกีดขวางทางระบายนา (ผักตบชวา) แม่นาชี ต.เขื่องคา
อ.เมือง ดาเนินการตามแผนวันที่ 1 มิ.ย 2561
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
-โครงการชลประทานยโสธรวางแผนติดตังเครื่องสูบ นา
จานวน 3 จุ ด ในพืนที่เ ทศบาลเมือ งยโสธร ต. สาราญ
และ ต.ค้อเหนือ อ.เมือง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดยโสธร
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
บริหารจัดการนาเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย
- พร่องนาในลาห้วยต่างๆ ที่เป็นสาขา ก่อนนาเอ่อหนุน
- เตรียมความพร้อมของสถานีสูบนา , เครื่องสูบนา
เคลื่อนที่
- เฝ้าระวังสถานการณ์นา นาชีเริ่มไหลย้อนเข้าห้วยสาขา
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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 นายัง บ้านท่างาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
4.เฝ้าระวังพืนที่ฟันหลอ นาเอ่อท่วมขังบริเวณริมแม่นา
5.เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดยโสธร
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานยโสธร

นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์
ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร

0-4322-1740
08-1579-8757

นายพงศพัศ คาศรี
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4584-0640
08-7444-7123

นายทินกร เหลือล้น
ผู้อานวยการส่งนาและบารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง

0-4584-0640
08-5024-1739

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
ชีล่างและเซบายล่าง
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