
เขื่อน.........

อําเภอ...............

เกณฑการบรหิารจัดการระบายนํ้าของเขื่อน..........

แม
น้ํา

...
...

...
...

...
...

...
ปริมาณนํ้าสูงสุด xxxx ลบ.ม./วิ

อางเกบ็นํ้า/เข่ือน ..........................................................

สํานักงานชลประทาน.....................................................

ความจุลํานํ้า…….......................................................... cms

River Outlet (สูงสุด)………………………........….……….. cms

Spillway (สงูสุด) ...…………………………........……….….. cms

1

2

3

4

ลําดับ

อัตราการระบายท่ี

เร่ิมสงผลกระทบ 

(cms)

พื้นท่ีไดรับผลกระทบ
พื้นท่ีนํ้าทวม 

(ไร)

หนวยงาน

รับผิดชอบและ

ตัดสินใจสั่งการ

xxx – xxx
ตําบล...............

อําเภอ.................
xxxx ระดับ 1

xxx - xxx ตําบล...............

อําเภอ.................
xxxx ระดับ 2

xxx - xxx ตําบล...............

อําเภอ.................
xxxx ระดับ 3

xxx - xxx
ตําบล...............

อําเภอ.................
xxxx ระดับ 4

1

2

3

4

แนบ 1

อําเภอ...............

อาํเภอ...............

อาํเภอ............... หมายเหตุ : หากกรณีมีข้อมูลหรือรายละเอียดเพมิเตมิ สามารถส่งแนบเพมิจากทกีาํหนดไว้เบอืงต้นได้



เข่ือนระบายนํ้า/ฝาย..............

เกณฑการบริหารจดัการระบายนํ้าของเข่ือนระบายนํ้า/ฝาย..........

แม
น้ํา

...
...

...
...

...
.

ปริมาณนํ้าสูงสุด xxxx ลบ.ม./วิ

เข่ือนระบายนํ้าน้ํา/ฝาย...................................................

สํานักงานชลประทาน.....................................................

ความจุลํานํ้า.........................................................cms

อัตราการระบาย(สูงสุด)………………………….……….. cms

1

2

3

4

ลําดับ

อัตราการระบายท่ี

เร่ิมสงผลกระทบ 

(cms)

พื้นท่ีไดรับผลกระทบ
พื้นท่ีนํ้าทวม 

(ไร)

หนวยงาน

รับผิดชอบและ

ตัดสินใจสั่งการ

xxx – xxx ตาํบล...............

อําเภอ.................

xxxx
ระดับ 1

xxx – xxx ตาํบล...............

อําเภอ.................

xxxx
ระดับ 2

xxx – xxx ตาํบล...............

อําเภอ.................

xxxx
ระดับ 3

xxx – xxx ตาํบล...............

อําเภอ.................

xxxx
ระดับ 4

1

2

3

4

แนบ 2

อาํเภอ...............

อาํเภอ.............

อาํเภอ...............

อาํเภอ............... หมายเหตุ : หากกรณีมีข้อมูลหรือรายละเอียดเพมิเตมิ สามารถส่งแนบเพมิจากทกีาํหนดไว้เบอืงต้นได้



15. เข่ือนชนบท จ.ขอนแกน

16. เข่ือนมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

17. เข่ือนวังยาง จ.กาฬสินธุ

18. เข่ือนรอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด

19. เข่ือนยโสธร จ.ยโสธร

20. เข่ือนลําเซบาย จ.อํานาจเจริญ

21. เข่ือนลําเซบก จ.อุบลราชธานี

22. เข่ือนปากมูล จ.อุบลราชธานี

23. เข่ือนลําโดมใหญ จ.อุบลราชธานี

24. เข่ือนลําเซบาย จ.อุบลราชธานี

25. เข่ือนหัวนา จ.ศรีสะเกษ

26. เข่ือนธาตุนอย จ.อุบลราชธานี

27. เข่ือนราศีไศล จ.ศรีสะเกษ

เข่ือนระบายน้ํา ทั้งประเทศ

3. เข่ือนเจาพระยา จ.ชัยนาท

4. เข่ือนพระรามหก จ.พระนครศรีอยุธยา

5. เข่ือนแมกลอง จ.กาญจนบุรี

6. เข่ือนเพชร จ.เพชรบุรี

13. เข่ือนบางนรา จ.ยะลา

11. เข่ือนบางประกง จ.ฉะเชงิเทรา

1. เข่ือนผาจุก จ.อุตรดติถ

10. เข่ือนนครนายก จ.นครนายก

2. เข่ือนนเรศวร จ.พิษณุโลก

12. เข่ือนปตตานี จ.ยะลา

รวมทั้งประเทศ 27 แหง แบงออกเปน

    ภาคเหนือ จํานวน 2 แหง

    ภาคกลาง จํานวน 2 แหง

    ภาคตะวนัออก จาํนวน 2 แหง

    ภาคตะวนัตก จํานวน 2 แหง

    ภาคใต จํานวน 6 แหง

    ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 13 แหง

8.ประตรูะบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ 

จ.นครศรีธรรมราช

7. ประตูระบายนํ้าคลองหัววังพนังตัก จ.ชุมพร

9.ประตูระบายน้ําคลองอูตะเภา

จ.สงขลา 14. ประตูระบายนํ้าปากคลองมโูนะ จ.นราธิวาส

แนบ 3



เกณฑการบริหารจัดการระบายนํ้าของเขื่อน

ปริมาณการระบายนํ้านอยกวา xxxx ลบ.ม./วินาที

หนวยงานเปนผูรับผิดชอบบริหารจัดการนํ้า

กรณีระบายนํ้ากอใหเกิดนํ้าทวมดานทายนํ้าหรือเหนือนํ้า

ปริมาณการระบายนํ้า xxxx – xxxx ลบ.ม./วินาที

รายงานตอคณะอนุกรรมการฯ ทราบ ภายใน 3 วัน

กรณีระบายนํ้ากอใหเกิดนํ้าทวมดานทายนํ้าหรือเหนือนํ้า

ปริมาณการระบายนํ้า xxxx – xxxx ลบ.ม./วินาที
ใหขออนุญาตรายงานตอคณะอนุกรรมการฯ ลวงหนา 3 วัน เพ่ือพิจารณาเหน็ชอบ

หากเปนกรณีฉุกเฉินใหขออนุญาตประธานคณะอนุกรรมการฯ 

พจิารณาเห็นชอบและใหรายงานคณะอนุกรรมการฯ ในโอกาสแรก

กรณีระบายนํ้ากอใหเกิดนํ้าทวมดานทายนํ้าหรือเหนือนํ้า
ปริมาณการระบายนํ้ามากกวา xxxx ลบ.ม./วินาที
ใหขออนุญาตตอ กนช. ลวงหนา 3 วัน เพ่ือพิจารณาเห็นชอบการปรับเพิม่ 

หากเปนกรณีฉุกเฉิน ใหขออนุญาตประธาน กนช. 

พจิารณาและใหรายงานตอ กนช. ในโอกาสแรก

หนวยงานรับผิดชอบและตดัสินใจสั่งการ

กรณีระบายนํ้าไมเกินความจลุาํนํ้าและไมกระทบตอพ้ืนท่ีทายนํ้า

ระดับ 2

ระดับ 1

ระดับ 3

ระดับ 4

แนบ 4



เกณฑการบรหิารจัดการระบายนํ้าของเขื่อนเจาพระยา 

กรณีระบายนํ้าไมเกินความจุลํานํ้าและไมกระทบตอพ้ืนท่ีทายนํ้า

ปริมาณการระบายนํ้านอยกวา 700 ลบ.ม./วินาที

หนวยงานเปนผูรับผิดชอบบริหารจัดการนํ้า

กรณีระบายนํ้ากอใหเกิดนํ้าทวมดานทายนํ้าหรือเหนือนํ้า

ปริมาณการระบายนํ้า 700 – 1,500 ลบ.ม./วินาที

รายงานตอคณะอนุกรรมการฯ ทราบ ภายใน 3 วัน

กรณีระบายนํ้ากอใหเกิดนํ้าทวมดานทายนํ้าหรือเหนือนํ้า

ปริมาณการระบายนํ้า 1,500-2,000 ลบ.ม./วินาที
ใหขออนุญาตรายงานตอคณะอนุกรรมการฯ ลวงหนา 3 วัน เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ

หากเปนกรณีฉุกเฉินใหขออนุญาตประธานคณะอนุกรรมการฯ 

พิจารณาเห็นชอบและใหรายงานคณะอนุกรรมการฯ ในโอกาสแรก

กรณีระบายนํ้ากอใหเกิดนํ้าทวมดานทายนํ้าหรือเหนือนํ้า
ปริมาณการระบายนํ้ามากกวา 2,000 ลบ.ม./วินาที
ใหขออนุญาตตอ กนช. ลวงหนา 3 วัน เพ่ือพิจารณาเห็นชอบการปรับเพิม่ 

หากเปนกรณีฉุกเฉิน ใหขออนุญาตประธาน กนช. 

พจิารณาและใหรายงานตอ กนช. ในโอกาสแรก

เกณฑการบรหิารจัดการระบายนํ้า
ของกรมชลประทาน ปรบัเกณฑการระบายนํ้าเขื่อนเจาพระยา 


