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ฝ่ายจดัสรรน ้าที่ 2

สว่นบรหิารจดัการน ้า

ส านกับรหิารจดัการน ้าและอทุกวิทยา

สงิหาคม 2565



ภาคเหนือ



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 58 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานเชียงใหม่ 3 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่แฝก - แม่งัด
สมบูรณ์ชล 5 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 20 แห่ง 
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง 30 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 56 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- แม่น  าปิง โครงการชลประทานเชียงใหม่ ด้าเนินการก้าจัดแล้วเสร็จ
ท่ี ปตร.น ้าปิง, ปตร.ดอยน้อย และ ปตร. แม่สอย ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช
ด้านหน้าฝาย ท้ายฝาย 
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง 
จ านวน 10 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดเชียงใหม่



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังที่สถานีวัดน ้า P.67 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีระดับสูง 4.00 ม.ในอีก 7 ช่ัวโมง
ถัดมาระดับน ้าท่ีสถานี P.1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีระดับสูง 3.70 ม.450 ลบ.ม/วินาที (เริ่มท่วม)
2. เฝ้าระวังพื นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เสริมความสูงก้าแพงริมตลิ่งแม่น ้าปิงเพิ่มความจุล้าน ้าปิงจาก          
450 ลบ.ม./วิ เป็น 550 ลบ.ม/วิ และอุดท่อระบายน ้าเสียป้องกันน ้าปิงไหลย้อนเข้าเมือง 
3. ลดปริมาณน ้าเข้าคลองสายใหญ่โดยตัดยอดน ้าลงน ้าแม่ริมและแม่สา และผันน ้าจากคลองส่งน ้าแม่แตงเข้า
แก้มลิงในเขตทหาร ,สูบน ้าจากห้วยช่างเคี่ยนและห้วยแก้วลงคลองฯแม่แตงเพื่อลดปริมาณน ้าท่ีจะเข้าตัวเมือง
เชียงใหม่ ,ผันน ้าจากคลองฯแม่แตงลงคลองซอย 1L-19L , เร่งระบายน ้าจากคลองแม่ข่า โดยสถานีสูบน ้าบ้าน
ดอนชัยและสูบลงแม่น ้าปิงท้ายเมืองเชียงใหม่
4. ลดปริมาณน ้าในล้าน ้าแม่ออนที่จะเข้าอ้าเภอสันก้าแพง โดยผันน ้าเข้าคลองเหมืองลึก ลงน ้าแม่กวง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
จุดที่ 1 เทศบาลนครเชียงใหม่ (ไนท์บาร์ซาร,์ วัดไชยมงคล, รร.มงฟอร์ตประถม ,ชุมชนศรีปิงเมือง ,
ชุมชนสันป่าเลียง,รร.กาวิละ,ค่ายกาวิละ ฯลฯ) อ.เมืองเชียงใหม่   
จุดที่ 2 ล้าเหมืองแม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่  
จุดท่ี 3 ล้าห้วยหมูเน่า, ล้าเหมืองแม่ตาช้าง, ล้าห้วยแม่ตาช่วย ต.น ้าแพร่ อ.หางดง
จุดที่ 4 ต.ต้นเปา , ต.สันก้าแพง อ.สันก้าแพง 
จุดที่ 5 หมู่บ้านเชียงใหม่การ์เด้นแลนท์ ,หมู่บ้านสันทรายปารค์วิลล์ 1 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย หมู่บ้าน
เดาะลากูน่าโฮม เฟส1 , คลองซอย 15 แม่แฝก  ต.หนองจ๊อม  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน ้า จ้านวน 67 เครื่อง
2. รถขุด จ้านวน 5 คัน
3. เครื่องจักรสนับสนุนอ่ืน จ้านวน 52 หน่วย

(รถบรรทุก 25,รถบรรทุกน ้า 16,รถแทรกเตอร์ 1,อื่นๆ 10 )

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดเชียงใหม่



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานเชียงใหม่
นายจรินทร์ คงศรีเจริญ 

ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
08-1595-2827

นายภูวเมศฐ์  อัศวมงคลพงษ์  
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน

097-946-4692

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่กวง
นายอัธยา อรรณพเพ็ชร

ผู้อ้านวยการโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
08-1952-6414

นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน

086-421-3609

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่แตง
นายอ านาจ อินทร์วงศ์แก้ว

ผู้อ้านวยการโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง
09-3787-8919

นายเชษฐพงศ์  นันทิทรรภ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน

081-884-2145

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่แฝก -
แม่งัดสมบูรณ์ชล

นายเฉลิมเกียรติ  อินทกนก
ผู้อ้านวยการโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่แฝก -แม่งัดสมบูรณ์ชล

08-1882-2987

นายธีรัตน์ พันธุประกิจ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน

063-546-4417

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดเชียงใหม่



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 38 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานเชียงราย 10 แห่ง โครงการส่งน ้ าและ
บ้ารุงรักษาแม่ลาว 28 แห่ง      

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 38 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานเชียงราย ก้าจัดวัชพืช (โดยแรงคน)        

อ่างเก็บน ้าแม่ต๊าก จ้านวน 90 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย 
ต้าบลดอนศิลา อ้าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 
เครื่อง จ านวน 1 จุด บริเวณพื นที่เศรษฐกิจเมืองเชียงราย

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดเชียงราย



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. เฝ้าระวังปริมาณน  าท่าที่สถานี G.8 บ้านต้นยาง อ าเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย หากปริมาณน  ามากกว่า 250 ลบ.ม./วินาที ให้ท า

การแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่ เพื่อป้องกันผลกระทบในเขต
ชุมชน 
2. เฝ้าระวังปริมาณน  าท่าที่สถานี G.10 บ้านหนองค า อ าเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย หากปริมาณน  ามากกว่า 200 ลบ.ม./วินาที ให้ท า

การแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่ เพื่อป้องกันผลกระทบในเขต
ชุมชน 
3. เฝ้าระวังจุดวิกฤติใต้สะพานด่านพรมแดน ไทย - เมียนร์ม่า
4. การเฝ้าระวังและเตือนภัยด้วยระบบโทรมาตรลุ่มน  ากก

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.พื นที่ชุมชนริมแม่น  า อ าเภอเมืองเชียงราย
2.พื นที่ชุมชนด่านพรมแดน ไทย – เมียนร์ม่า
3.พื นที่อ าเภอเวียงป่าเป้า,อ าเภอแม่สรวย
4.พื นที่ชุมชนริมแม่น  าลาว,อ าเภอแม่ลาว 

การเตรียมความพร้อม
การเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ 
ประกอบด้วย กระสอบทราย เครื่องสูบน  ามีทั งหมด 8 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดเชียงราย



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานเชียงราย
นายทวีชัย โค้วตระกูล

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานเชียงราย
08-1951-4723

นายนพพร สารพิพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรังปรุงระบบชลประทาน

08-9835-2619

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่ลาว
นายรณชัย  ปราณพานิชกิจ

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่ลาว
08-1881-3638

นายทรงพล พงษ์มุกดา 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรังปรุงระบบชลประทาน

09-9449-1954

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดเชียงราย



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 9 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานน่าน

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 9 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานน่าน ได้ด าเนินการก าจัดวัชพืชแนวคลอง ตาม
งานบ ารุงรักษา
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จ านวน 1 จุด 
จ านวน 2 เครื่อง สะพานพัฒนาภาคเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดน่าน



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. เฝ้าระวังปริมาณน  าท่าที่สถานี N.1 ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
หากปริมาณน  ามากกว่า 800 ลบ.ม./วินาที ให้ท าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่ 
2. เฝ้าระวังปริมาณน  าท่าที่สถานี N.64 ต าบลบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
หากปริมาณน  ามากกว่า 800 ลบ.ม./วินาที ให้ท าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่
3. เฝ้าระวังปริมาณน  าท่าที่สถานี N.13A ต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
หากปริมาณน  ามากกว่า 1,200 ลบ.ม./วินาที ให้ท าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.พื นที่เทศบาลเมืองน่าน
2.พื นที่ในเขตชุมชน อ าเภอท่าวังผา
3.บริเวณบ้านศรีบุญเรือง อ าเภอเวียงสา
4. พื นที่ ต.งอบ ต.และ ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง
5. พื นที่ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ
6. พื นที่ ต.ชนแดน ต.ยอด ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว
7. พื นที่ ต.เปือ ต.พระธาตุ ต.เชียงกลาง ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง
8. พื นที่ ต.แงง ต.เจดีย์ชัย ต.ปัว ต.วรนคร ต.สถาน ต.สกาด ต.ศิลาเพชร ต.อวน ต.ภูคา อ.ปัว
9. พื นที่ ต.ผาทอง ต.แสนทอง ต.ศรีภูมิ ต.ผาตอ ต.ยม ต.จอมพระ ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา
10. พื นที่ ต.บ่อ ต.ผาสิงห์ ต.สะเนียน ต.ถืมตอง ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน
11.พื นที่ ต.เมืองจัง ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง ต.ป่าแลวหลวง ต.ดู่พงษ์ ต.พงษ์ อ.สันติสุข
12. พื นที่ ต.บ่อเกลือเหนือ ต.ดงพญา ต.บ่อเกลือใต้ ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ
13.พื นที่ ต.แม่จริม ต.หนองแดง อ.แม่จริม
14.พื นที่ ต.ปงสนุก ต.แม่สา ต.กลางเวียง ต.ไหล่น่าน ต.ส้าน ต.น  ามวบ อ.เวียงสา
15.พื นที่ ต.สถาน อ.นาน้อย

การเตรียมความพร้อม
เตรียมความพร้อมเคร่ืองสูบน  าในเขตจังหวัดน่าน จ านวน 11 เคร่ือง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดน่าน

N.13A

N.64



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานน่าน
นายนิพนธ์ ฟูศรี

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานน่าน
08-4874-6159

นายสมบัติ แปงมูล 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1998-7237

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดน่าน



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 21 แห่ง อยู่ในความ
รับผิดชอบของโครงการชลประทานพะเยา 13 แห่ง 
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่ลาว 8 แห่ง      
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 21 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานพะเยา ได้ด้าเนินการก้าจัด
วัชพืชแนวคลอง ตามงานบ้ารุงรักษา

จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ า
ทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จ านวน 1 จุด บริเวณ
เทศบาลเมืองดอกค้าใต้

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดพะเยา



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. เฝ้าระวังปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี I.17 ต้าบลท่าวังทอง อ้าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ให้ท้าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นท่ี ก่อนปริมาณน ้ามากกว่า 
80 ลบ.ม./วินาทีเพ่ือป้องกันผลกระทบในเขตชุมชนท้ายน ้า 
2. วางแผนการระบายน ้าจากอ่างเก็บน ้าขนาดกลางให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. พื นท่ีชุมชนเขตเทศบาลเมืองดอกค้าใต้
2. พื นท่ีการเกษตรท้ายกว๊านพะเยาในเขตอ้าเภอดอกค้าใต้ ,ภูกามยาว, 
จุน
3.พื นท่ีริมล้าน ้ายม เขตอ้าเภอเชียงม่วน,ปง(ริมแม่น ้ายม,น ้าป้ี)
4.พื นท่ีริมล้าน ้าลาว,ญวน เขตอ้าเภอเชียงค้า,ภูซาง

การเตรียมความพร้อม
การเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ 
ประกอบด้วย กระสอบทราย เคร่ืองสูบน ้ามีทั งหมด 8 เคร่ือง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดพะเยา



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานพะเยา
นายปาโมกข์ ปิงเมือง 

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานพะเยา
08-9710-4057

นายอนันต์ แสงสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1881-9199

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดพะเยา



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดแพร่

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 5 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานแพร่ 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 5 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานแพร่ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแนวคลองตามงาน
บ้ารุงรักษา
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
-

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดแพร่

พืน้ทีเ่สีย่งอทุกภยั

สญัลกัษณ์

พืน้ทีช่ลประทานโครงการสง่น ้า

และบ ารุงรกัษาแมย่ม

พืน้ทีช่ลประทาน(ขนาดกลาง)
โครงการชลประทานแพร่

แม่น ้ายม

ล าหว้ยสาขา

8. ไซฟ่อนห้วยขี เบี ย
กม.38+524

9. อาคารระบายน  า
กม.50+318

1. ไซฟ่อนแม่ยางน้อย
กม.24+170 2. ไซฟ่อนแม่ยางหลวง

กม.26+446
3. ไซฟ่อนแม่ค ามี

กม.29+151

4. ไซฟ่อนแม่หล่าย
กม.38+734

11. ริมล าห้วยแม่สาย - แม่ก๋อน ฝายบ้านใน 
ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

10. บริเวณพื นที่ลุ่มต่ าริมตลิ่งแม่น  ายม ได้แก่ 
เทศบาลเมืองแพร่ และบ้านร้องขี ปลา

5. ไซฟ่อนแม่สาย กม.60+869
6. ไซฟ่อนแม่มาน กม.68+766

7. ไซฟ่อนร่องผา กม.72+407

อ าเภอสอง

อ าเภอรอ้งกวาง

อ าเภอสูงเม่น

อ าเภอเมอืง

อ าเภอหนองม่วงไข่

อ าเภอลอง

อ าเภอวงัชิน้

อ าเภอเด่นชยั

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. บริหารจัดการน ้าอ่างเก็บน ้าขนาดกลางตามการบริหารจัดการน ้าแบบพลวัต ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น ้าอย่างใกล้ชิด ที่สถานีห้วยสัก (Y.20) อ.สอง (ระดับ
วิกฤต 12.00 ม.)เหนือฝายแม่ยม เป็นระยะทาง 17 กิโลเมตร และติดตามสถานการณ์น ้าฝน 
ปริมาณน ้าท่าที่ไหลผ่านระหว่างสถานวีัดน า้ Y.1c บริเวณสะพานข้ามแม่น า้ยม บ้านน ้าโค้ง (ซึ่ง
มีระดับวิกฤติ 8.2 ม.)  เมื่อน ้าถึงระดับวิกฤติ ด้าเนินการติดตั งป้ายแจ้งเตือนภัยน ้าท่วม
3. แต่งตั งคณะท้างานศูนย์ปฏิบตัิการน ้าอัจฉริยะ ประจ้าปี พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามสถานการณ์
น ้าอย่างใกล้ชิด
4. ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าในพื นที่ที่มีน ้าท่วมขัง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
จุดที่ 1 พื นที่เทศบาลเมืองแพร่ บริเวณบ้านร้องขี ปลา
จุดที่ 2 พื นที่ริมล้าห้วยแม่สาย-แม่ก๋อน บริเวณฝายบ้านใน ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่
จุดที่ 3 บริเวณคันคลองส่งน า้สายใหญ่ฝั่งซ้าย
จุดที่ 4 บริเวณคันคลองส่งน า้สายใหญ่ฝั่งขวา
จุดที่ 5 รางรินคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งขวา
จุดที่ 6 บริเวณคลองซอย
จุดที่ 7 พื นที่ริมล้าน ้าสาขา

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน ้า จ้านวน 16 เครื่อง
2. รถฟาร์มแทร็กเตอร์ จ้านวน 3 คัน
3. รถบรรทุกน ้า จ้านวน 2 คัน
4. รถขุด จ้านวน 1 คัน
5. รถบรรทุก จ้านวน 9 คัน



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานแพร่
นายอัสนี จารชุาต

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานแพร่
08-1287-7740

นายเชิดพงษ์ ศรีเทา
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

09-5358-9029

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดแพร่



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน - แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานแม่ฮ่องสอน 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ได้ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแนวคลอง
ตามงานบ้ารุงรักษา

จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง 
จ านวน 4 จุด ในอ าเภอแม่สะเรียง บริเวณบ้านห้วยสิงห์ บ้านคะปวง 
บ้านแม่กองแป และบ้านท่าข้าม 

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
เกิดอุทกภัยในพื นที่เป็นลักษณะน  าป่าไหลหลาก น  ามาเร็วไปเร็ว  เนื่องจากเป็นพื นที่ภูเขา

ความลาดชันสูง ไม่มีเคร่ืองมือในการควบคุม  จะใช้วิธีการติดตามเฝ้าระวัง และคาดการณ์สภาพ
น  าที่เกิดขึ น
ประสานงานแจ้งเตือนร่วมกับอ าเภอ ป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อมีฝนตกหนัก
สะสมต่อเนื่อง

- จุดวัดน  า ณ สถานีวัดน  าฝายน  ายวม ส าหรับแจ้งเตือนภัยบริเวณท้ายฝายที่ระดับน  า
เฝ้าระวัง 208.837 เมตร (ร.ท.ก.)

- จุดวัดน  า ณ สถานีวัดน  าแม่น  าปาย SW.5A. ส าหรับแจ้งเตือนภัยที่ระดับน  าเฝ้าระวัง  
178.47 เมตร (ร.ท.ก.)

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
เฝ้าระวังพื นที่ เทศบาลอ าเภอปาย จากล าน  าปาย ล าห้วยม่วงกอน ห้วยม่วงสร้อย 
ห้วยแม่แพม เมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่อง
เฝ้าระวังพื นที่บริเวณศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน จากล าน  าลาง
เฝ้าระวังพื นที่บริเวณบ้านเมืองปอน - บ้านหางปอน อ าเภอขุนยวม จากล าน  าเมืองปอน  
ห้วยยาง  ห้วยน  าซ่อม
เฝ้าระวังพื นที่บริเวณบ้านพะมอลอ บ้านทุ่งแล้ง  บ้านหนองป่าแขม  บ้านทุ่งแพม  บ้านห้วยโผ 
บ้านห้วยกองแป  เขตอ าเภอแม่สะเรียง  และบ้านผาผ่า   เขตอ าเภอสบเมย  จากล าน  ายวมและ
ห้วยสาขา  เมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่อง

ห้วยแม่สะงา ห้วยแม่สะงี (สองฝั่งล าน  าแม่สะงาและล าน  าแม่สะงี )

การเตรียมความพร้อม
เตรียมความพร้อมของเคร่ืองจักร-เคร่ืองมือ ก าลังคน ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานเมื่อเกิดปัญหา

ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย
- เคร่ืองสูบน  าขนาด ศก.8 นิ ว  พร้อมช่างควบคุม  จ านวน 2 เคร่ือง
- รถบรรทุกน  า 6,000 ลิตร พร้อมพนักงานขับรถยนต์  จ านวน 1 คัน
- รถบรรทุก 2 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์   จ านวน 1 คันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5

5



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
นายกตัญญู ใจชื น

ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
08-9700-6001

นายปฏิพล รอดบุญฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-6923-7528

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 79 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานล้าปาง 44 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่วัง 19 แห่ง 
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 16 แห่ง 

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 78 แห่ง อยู่ระหว่างปรับปรุง 1 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานล าปาง ได้ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแนวคลอง ตาม

งานบ้ารุงรักษา
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ได้บูรณาการก้าจัด

วัชพืชภายในเขื่อนกิ่วลม
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่วัง ได้ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแนว

คลอง ตามงานบ้ารุงรักษา
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- พื นท่ีเกิดน ้าท่วมเป็นประจ้าในเขตต้าบลบ้านเป้า อ้าเภอเมืองล้าปางและ 
ต้าบลปงยางคก อ้าเภอห้างฉัตร ส้านักงานชลประทานท่ี 2 ได้มีมาตรการใช้
ในการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพื นท่ีน ้าท่วม และเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน ้าให้
การช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดน ้าท่วมโดยเครื่องสูบน ้าประจ้าการอยู่ท่ีส่วน
เคร่ืองจักรกล ส้านักงานชลประทานท่ี 2

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดล าปาง



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. พร่องน  าเขื่อนกิ่วลมเพ่ือรองรับการระบายน  าจากเขื่อนกิ่วคอหมา
2. เฝ้าระวังปริมาณน  าท่าที่สถานี W.1C ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ล าปาง 
หากปริมาณน  ามากกว่า 250 ลบ.ม./วินาที ให้ท าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่ 
3. เฝ้าระวังปริมาณน  าท่าที่สถานี W.10A ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ล าปาง 
หากปริมาณน  ามากกว่า 250 ลบ.ม./วินาที ให้ท าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.พื นที่เทศบาลเมืองล าปาง
2.ริมตลิ่งแม่น  าวัง อ าเภอเถิน
3.ริมตลิ่งแม่น  าวัง อ าเภอแม่พริก
4. พื นที่ลุ่มต่ าบริเวณน  าแม่ตุ๋ย ต าบลบ้านขอ อ าเภอเมืองปาน
5. พื นที่ลุ่มต่ าบริเวณ ต.วังเหนือ ต.วังทอง ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ
6. พื นที่ลุ่มต่ าบริเวณ ต.เวียงตาล ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร
7. พื นที่ลุ่มต่ าบริเวณ ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา
8. พื นที่ลุ่มต่ าบริเวณ ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม

การเตรียมความพร้อม
เตรียมความพร้อมในเขตจังหวัดล าปาง 
- เคร่ืองสูบน  า ขนาด 6 นิ ว  จ านวน 4 เคร่ือง
- เคร่ืองสูบน  า ขนาด 8 นิ ว  จ านวน 33 เคร่ือง
- เคร่ืองสูบน  า ขนาด 12 นิ ว  จ านวน 4 เคร่ือง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดล าปาง

W.1C



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานล าปาง
นายธีระเทพ  เทพสุยะ

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานล าปาง
08-1802-0573

นายธนิต ค ามีอ้าย
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1859-0952

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
กิ่วลม- กิ่วคอหมา

นายนายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา

กิ่วลม- กิ่วคอหมา

08-1906-5255

นายนายนิพลน์ ศรีวิลัย
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-4608-8781

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่วัง
นายวศิน ลีลาชินาเวศ

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่วัง
08-1732-4356

นายปริญญา เวชอนุรักษ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1724-7294

โครงการชลประทานสุโขทัย
(พื นที่รับผิดชอบบางส่วน)

นายโสภัญญ์ ศรีสว่างวรกุล
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสุโขทัย

08-7299-7299

นายปรเมศวร์  จอนแจ้ง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

09-5494-6635

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดล าปาง



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 9 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ   
ชลประทานล้าพูน 2 แห่ง โครงการ.ส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 7
แห่ง 

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 9 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- แม่น  าปิง โครงการชลประทานล าพูน ด้าเนินการก้าจัด แล้วเสร็จ
ท่ี ปตร.วังปาน

จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง 
จ านวน 3 จุด ใน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน (ทรบ.ป่าแก, ปตร.ปลาย
เหมือง และ ทรบ.ล้องป้าอ้อ

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดล าพูน



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1.เฝ้าระวังพื นที่ตัวอ าเภอเมืองล าพูนและอ าเภอป่าซาง

- เมื่อระดับน ้า ที่สถานี P.81 อ.สันก้าพง จ.เชียงใหม่ มีระดับสูงเกินกว่า 5.80 ม. ในอีก 7 
ชั่วโมงถัดมาระดับน ้าที่สถานี P.5 อ.เมือง จ.ล้าพูน ก็จะสูงถึง 5.00 ม. (เริ่มล้นตลิ่ง)

- เมื่อระดับน ้า ที่สถานี P.77 อ.แม่ทา จ.ล้าพูน มีระดับสูงเกินกว่า 3.80 ม. ในอีก 8-9 
ชั่วโมงถัดมาระดับน ้าที่สถานี P.87 อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน ก็จะสูงถึง 4.10 ม. (เริ่มล้นตลิ่ง)
2. เฝ้าระวังตัวอ าเภอบ้านโฮ่ง

- เมื่อระดับน ้า ที่สถานี P.76 อ.ลี  จ.ล้าพูน มีระดับสูงเกินกว่า 5.40 ม. ในอีก 15 ชั่วโมง
ถัดมาระดับน ้าที่สถานี P.85 อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน ก็จะสูงถึง 3.50 ม. (เริ่มล้นตลิ่ง)

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.พื นที่เทศบาลเมืองล้าพูน
2.พื นที่โครงการแม่ปิงเก่า
3.เทศบาลต้าบลป่าซาง
4.บริเวณสองฝั่งของล้าน ้าลี และล้าน ้าสาขาได้แก่ น ้าแม่ลอบ น ้าแม่หาด น ้าแม่แต๊ะ
และล้าห้วยต้ม
5. ตลิ่งทั งสองฝั่งของแม่น ้าลี ตอนล่าง อ.บ้านโฮ่ง ,อ.เวียงหนองล่อง จ.ล้าพูน

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน ้า ขนาด 8 นิ ว  จ้านวน 9 เครื่อง
2. เครื่องสูบน ้า ขนาด 10 นิ ว  จ้านวน - เครื่อง
3. รถบรรทุก จ้านวน 1 คัน
4. รถขุด จ้านวน - คัน

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดล าพูน



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานล าพูน นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ 
ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานล้าพูน

08-7175-9449

นายศักตยา วรรณฤมล 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรังปรุงระบบชลประทาน

081-884-3198

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดล าพูน



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 3 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 2 แห่ง และโครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาผาจุก 1 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 3 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- งานก าจัดวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน
อุตรดิตถ์ คลองละมุง ท่ี ปตร.กม. 26+800 และปตร.กม.34+800

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอุตรดิตถ์



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหต)ุ
- พร่องน ้าเข้าแก้มลิงท่ีได้ก่อสร้างไว้แล้ว เช่น บึงช่อ บึงมาย ฟากบึง
หนองทอง พร้อมทั งเฝ้าระวังในการควบคุมไม่ให้ท่วมพื นท่ี
- เฝ้าระวัง จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา และเครือข่ายศูนย์
แจ้งเตือนภัยพิบัติ หากมีปริมาณฝนตกสะสมเกิน 80 มม./วัน ประสาน
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านสาธารณภัยของจังหวัด ในการเฝ้าติดตาม
และรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุทกภัย
จะประสานแจ้ง ทางจังหวัดออกประกาศเฝ้าระวัง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. พื นท่ีท้ายอ่างเก็บน ้าคลองตรอน 
2. พื นท่ีท้ายอ่างเก็บน ้าห้วยแม่เฉย
3. ปตร.คลองโพธิ์
4. ชุมชนเกาะตาเพชร
5. คลอง 1R-1L RMC กม.9+600-10+600 (เขื่อนทดน ้าผาจุก)

การเตรียมความพร้อม
- ติดตั งเครื่องสูบน ้า ขนาด 4 – 12 นิ ว ในพื นท่ีเสี่ยงภัย จ้านวน 8 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอุตรดิตถ์



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
นายพฤกษ์ เรืองไวทย

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์
08-1980-5543

นายมานพ สุวรรณบุตร
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1636-3851

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาผาจุก
นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ 

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาผาจุก
08-9708-8785

นายดิลกยศ ปานะดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1807-5283

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุตรดิตถ์



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
โครงการชลประทานอ านาจเจริญ ได้ตรวจสอบ
อาคารชลประทานในล าน  าสายหลักที่อยู่ในความ
รับผิดชอบจ านวน 1 แห่ง คือ 
เขื่อนล าเซบายอ านาจเจริญ 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 
(โดยอ่างเก็บน  าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 4 แห่ง มีสภาพพร้อมใช้งาน)

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
โครงการชลประทานอ านาจเจริญ ไม่มีวัชพืช
กีดขวางทางน  าในล าน  าสายหลัก
โดยได้มีการด าเนินการก าจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน  า
ชลประทาน จ านวน 3 จุด ได้แก่
1. บริเวณอ่างเก็บน  าร่องน  าซับ
2. บริเวณอ่างเก็บน  าห้วยโพธ์ิ (ตอนล่าง) 
3. บริเวณอ่างเก็บน  าห้วยโพธ์ิ (ตอนบน) 

จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ไม่มีการติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็น
ประจ า เนื่องจากเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ได้ขุด
ท่อลอดข้ามถนนเพื่อระบายน  าลงล าน  าธรรมชาติ

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอ านาจเจริญ



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
บริหารจัดการน  าเพื่อป้องกันภาวะน  าท่วมขังพื นที่ลุ่มต่ าโดย
1. ตรวจสอบปริมาณน  าต้นทุน
2. ก าหนดพื นท่ีส่งน  าเบื องต้น ตามปริมาณน  าท่ีมี
3. ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC)
4. ด าเนินการส่งน  าตามแผนการบริหารจัดการน  า
5. ติดตามผลการส่งน  าและปรับแผนการใช้น  าให้สอดคล้องกับน  าต้นทุน
6. แก้ไขปัญหาบ่อพักน  าในบริเวณสถานีขนส่งฯ ให้การไหลลงบ่อพักน  าสะดวกขึ น 
ซ่ึงเป็นเหตุให้น  าไหลท่วมถนนชยางกูร
7. จัดตั งศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น  า 
8. ประชาสัมพันธ์ผ่ านคลื่นวิทยุ  กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
อ านาจเจริญ  FM ความถี่ 103.25 MHz 

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน  าขนาด 8 นิ ว จ านวน 14 เคร่ือง
2. รถบรรทุกน  าขนาด 8,000 ลิตร จ านวน 1 คัน
3. รถบรรทุกขนาด 4 ตัน และ 6 ตัน รวมจ านวน 4 คัน

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอ านาจเจริญ

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก (จ านวน 5 จุด)
จุดที่ 1 BOX CULVERTS ห้วยแดง 
ชุมชนบุ่งพัฒนา ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ
จุดที่ 2 ซอยเกษตรสิน ชุมชนศรีมงคล 
ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ
จุดที่ 3 ซอยวิจารณ์ ชุมชนสุขส าราญ
ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ
จุดที่ 4 บ้านดอนว่าน
ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ
จุดที่ 5 สะพานข้ามล าเซบก  
บ้านอ านาจ ต าบลอ านาจ อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานอ านาจเจริญ
นายมนตรี สีหมงคลสกุล

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานอ านาจเจริญ
0-4545-1554
09-4789-9649

นายศิริศักดิ์ ชุตธินธีระกุล
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1760-4487

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอ านาจเจริญ



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
อาคารชลประทาน จ านวน 3 แห่ง 
- ประตูระบายน  าห้วยคาด และ ประตูระบายน  า
บ้านห้วยทราย ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้
งานทั ง 2 แห่ง
- ประตูระบายน  าห้วยบางบาดใช้งานได้แต่ต้องมี
การซ่อมแซมปรับปรุง 1 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- ก าจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน  าห้วยหินตัน 
- ก าจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน  าห้วยสหาย 
- ก าจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน  าห้วยซ า 
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยทั ง 3 จุด

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดบึงกาฬ

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดงานก าจัดวัชพืชกีดขวางทางน  า



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณเขตเทศบาลเมืองบงึกาฬ อ.เมือง
2. บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบงึกาฬ และบริเวณใกล้เคียง 
อ.เมือง

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1.ประตูระบายน้าห้วยบางบาด มีพร่องน  าก่อนเข้าฤดูฝน 
และในช่วงฤดูฝนจะระบายน  า โดยรักษาระดับน  าไม่ให้เกิน
ระดับน  าสูงสุดที่ + 151.75 เมตร ( รทก. )
2.ระดับเตือนภัยที่สถานีวัดน  าท่า Kh.1 อ.เมือง 
จ.หนองคาย แจ้งเตือนที่ +11.00-13.00 ม.

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน  า ....1..... เครื่อง
2. รถบรรทุกน  า ............-........... คัน
3. เครื่องผลักดันน  า...........-..........เครื่อง
4. รถแทรกเตอร์/รถขุด ........1........คัน
5. อ่ืนๆ ...........1..........หน่วย

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดบึงกาฬ

แสดงจุดติดตั งเครื่องจักร-เครื่องมือในพื นที่เสี่ยง



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดบึงกาฬ

รายชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ

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

นายณรงค์ฤทธิ์ มุขขุนทศ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน โครงการชลประทานบึงกาฬ
0-4249-0983
09-5670-7545



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 27 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานบุรีรัมย์ 26 แห่งโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามูลกลาง 1 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 27 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
แผนการด าเนินการก าจัดวัชพืช 3 แห่ง 

ก าจัดวัชพืช คลองธรรมชาติคลองมะนาว ด าเนินการแล้วเสร็จ
ก าจัดวัชพืชในล าปลายมาศ   ด าเนินการแล้วเสร็จ
ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน  าห้วยขี หนู ด าเนินการแล้วเสร็จ

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

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 17 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดบุรีรัมย์



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานบุรีรัมย์
นายสมศักดิ์  ธิมา

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์
0-4463-7205
090-259-7014

นายชยกร ฤทธิรอด
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4463-7205
081-877-3406

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ล าปลายมาศ

นายธงชัย ธรรมคุณ
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าปลายมาศ

0-4444-7252
089-846-0202

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ล านางรอง

นายอิสรา  เทียนศรี
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาล านางรอง

0-4460-63360
093-364-2319

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
มูลกลาง

นายจักรี ยิ่งเจริญ
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษามูลกลาง

0-4463-4896
08-1599-0613

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดบุรีรัมย์



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 2 จุด ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ และ อ.บ าเหน็จณรงค์

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดชัยภูมิ



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
- เฝ้าระวังพื นที่ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
- เฝ้าพื นที่ลุ่มต่ าริมสองฝั่งแม่น  าชี ในเขต อ.บ าเหน็จณรงค์ อ.
จัตุรัส และ อ.เมือง
- ติดตั งเคร่ืองสูบน  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

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดชัยภูมิ



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานชัยภูมิ
นายนัทธี นุ่มมาก

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ

0-4481-2863
09-5194-1694

นายสุรพล ตามควร
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4481-7052
08-1975-6567

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีบน
นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง

ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีบน
0-4405-6205
08-1708-1230

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
พรม-เชิญ

นายเรืองโชค ชัยค ารงค์กุล
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาพรม-เชิญ

0-4342-4288
08-9712-3283

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดชัยภูมิ



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
-โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าปาว ตรวจสอบอาคาร
ชลประทาน 41 แห่ง ในเขตพื นที่ อ.เมือง 9 แห่ง อ.ฆ้อง
ชัย 13 แห่ง และเขต อ.กมลาไสย 28 แห่ง รวมอาคาร
ชลประทานที่ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 
ทั งหมด 41 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
-โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ก าจัดสิ่งกีดขวางทาง
ระบายน  า (ผักตบชวา) อ่างเก็บน  าห้วยสีทน ต.โพนทอง 
อ.เมือง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
-โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าปาว ก าจัดสิ่งกีด
ขวางทางระบายน  า (ผักตบชวา) ล าน  าปาว
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- โครงการชลประทานกาฬสินธ์ุ 3 จุด ในบริเวณ 
อ.เมืองกาฬสินธุ์ และ อ.สมเด็จ
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าปาว 7 จุด ใน
บริเวณ อ.กมลาไสย และ อ.เมืองกาฬสินธุ์

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดกาฬสินธุ์



การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน  า จ านวน 53  เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน  า จ านวน 4  เครื่อง
3. รถขุด จ านวน 2  คัน
4. เคร่ืองจักรสนับสนุนอ่ืน จ านวน 3  หน่วย
5. รถบรรทุกน  า  จ านวน 2  คัน

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
- เฝ้าระวังสถานการณ์น  า น  าชีเริ่มไหลย้อนเข้าห้วยสาขา

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดกาฬสินธุ์



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์
นายสุรพล สวนจันทร์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
0-4387-3177
09-1020-8813

นายกฤษฎาพันธ์ จันทรคณา
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4387-3182
06-2935-3241

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีกลาง
นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น 

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีกลาง
0-4303-0498
08-4742-4488

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าปาว
นายส ารวย อินพิทักษ์

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าปาว
0-4384-0904
08-1661-8952

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดกาฬสินธุ์



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 15 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน
ขอนแก่น 11 แห่ง โครงการชลประทานหนองหวาย 3 แห่ง โครงการส่งน  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  าหนองกองแก้ว และ

เขื่อนชนบท 
▪ อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 แห่ง ได้แก่ ปตร.ห้วยพระคือ 
▪ อยู่ระหว่างการขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน  ากุดละว้า,

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. บริเวณหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่าข้างทางรถไฟ อ.เมือง 
9. บริเวณหน้าโรงไม้ ประปาเมืองเก่าตรงข้ามวัดหนองแวง อ.เมือง
10. บริเวณแก่นนครคอนกรีต อ.เมือง 
11. บริเวณซอยหาชานนท์ บ้านกอก อ.เมือง 
12.ประตูระบายน  าปากคลองระบายน  า D9 บ้านท่ากระเสริม ต.ท่ากระเสริม 
อ.น  าพอง จ.ขอนแก่น.การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           

จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นท่ีน  าท่วมเป็นประจ า

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

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดขอนแก่น



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานขอนแก่น
นายยุทธนา กองถวิล

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานขอนแก่น
0-4333-4087
09-1867-1838

นายณัฐพิสิษฐ์ อ่อนส าลี
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4324-2748
08-7222-1786

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีกลาง
นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น 

ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีกลาง
0-4303-0498
08-4742-4488

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
พรม-เชิญ

นายเรืองโชค ชัยค ารงค์กุล
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาพรม-เชิญ

0-4342-4288
08-9712-3283

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
หนองหวาย

นายณัฐวรรธน์ ถิระวณิชยางกูล 
ผู้อ านวยการส่งน  าและบ ารุงรักษาหนองหวาย

0-4347-3073
09-3131-6995

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดขอนแก่น



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 4 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ

โครงการชลประทานเลย ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 2
แห่ง ใช้งานได้แต่ต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุง 2 แห่ง

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดเลย

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดงานก าจัดวัชพืชกีดขวางทางน  า

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
บริหารจัดการน  าเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย
▪ การเตรียมการป้องกันอุทกภัย

- ระบายน  าออกจากอ่างเก็บน  าน  าเลยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และ อ่างเก็บน  าห้วยน  าหมาน เพื่อรองรับน  าหลาก
- ก าจัดวัชพืชตามล าน  าหมานเพื่อให้น  าเดินทางสะดวก
- เร่งด าเนินการโครงการแก้มลิงห้วยน  าหมานและแก้มลิงฝายกกต้อง
- ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
- เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลและเครื่องสูบน  า

▪ การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ควบคุมการระบายน  าจากอ่างเก็บน  าน  าเลยอัน เนื่องมาจาก
พระราชด าริ และอ่างเก็บน  าห้วยน  าหมาน
- ผันน  าเข้าแก้มลิงห้วยน  าหมานและแก้มลิงฝายกกต้อง
- ติดตั งเครื่องสูบน  าเพื่อระบายน  าในที่ลุ่มต่ าในเขตชุมชนของ

เทศบาลเมือง 
- จัดเจ้าหน้าที่ประจ าจุดต่างๆ และพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 
24 ชั่วโมง



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.บริเวณบ้านสูบ, บ้านลายเหนือ, บ้านหนองดอกบัว, บ้านวังแคน, 
บ้านนาน  ามัน และบ้านเพยี ต.น  าสวย อ.เมือง
2.บริเวณบ้านเชียงกลม ต.เชียงกลม อ.ปากชม
3. บริเวณบ้านธาตุ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
4.บริเวณบ้านนานกปีด ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม
5.บริเวณบ้านท่าสวรรค์ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง
6. บริเวณบ้านเลยตาด ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง
7. บริเวณบ้านเหมืองแพร่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว
8.บริเวณบ้านนาข่า ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย
9.บริเวณบ้านนาพึง ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว
10. บริเวณบ้านห้วยทอง ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย
11.บริเวณบ้านผานกเค้า ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง
12. บริเวณบ้านเมี่ยง,บ้านขอนแก่น ต.หนองผือ อ.ท่าลี่
13.บริเวณบ้านเดิ่น ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย
14.บริเวณบ้านกกทอง ต.กกทอง อ.เมือง
15.บริเวณบ้านธาตุ ต.ธาตุ-จอมศรี อ.เชียงคาน
16. บริเวณบ้านท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง

การเตรียมความพร้อม
1. เคร่ืองสูบน  า ....9..... เคร่ือง
2. รถบรรทุกน  า ............1........... คัน
3. เคร่ืองผลักดันน  า...........-..........เคร่ือง
4. รถแทรกเตอร์/รถขุด ........1........คัน
5. อื่นๆ ...........3..........หน่วย

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดเลย

แสดงจุดติดตั งเครื่องจักร-เครื่องมือในพื นที่เสี่ยง



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดเลย

รายชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ

นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานเลย
0-4281-1111
08-5748-6765

นายชัยยันต์   สุรสรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน
0-4281-1111
08-1974-4441



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

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
-โครงการชลประทานมหาสารคาม ก าจัดสิ่งกีดขวางทาง
ระบายน  า (ผักตบชวา) 1 จุด ในห้วยคะคางตอนล่าง/ลง
แม่น  าชีด าเนินการเสร็จเรียบร้อยวันที่ 
- ก าจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน  า (ผักตบชวา) ในล าห้วย
คะคางตอนกลาง อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมือง
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
จุดติดตั ง เครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมรวม18 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 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

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 8-12 นิ ว  จ านวน 23 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดมหาสารคาม



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานมหาสารคาม
นายสรายุทธ ช่วยชาติ

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม
0-4372-1576
08-9936-1655

นายนันทศักดิ์ ฝอยทอง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4371-1218
08-1380-1020

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ชีกลาง

นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีกลาง

0-4303-0498
08-4742-4488

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
เสียวใหญ่

นายจรัส เพ็ญศริิสมบูรณ์ 
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา

พัฒนาลุ่มน  าล าเสียวใหญ่

0-4377-1345
08-4874-6180

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
หนองหวาย

นายณัฐวรรธน์ ถิระวณิชยางกูล
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาหนองหวาย

0-4347-3073
09-3131-6995

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดมหาสารคาม



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
โครงการชลประทานมุกดาหารได้ตรวจสอบอาคาร
ชลประทานในล าน  าสายหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบ
จ านวน 1 แห่ง คือ 
ประตูระบายน  าห้วยบางทราย 
ลุ่มน  าห้วยบางทราย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 
(โดยอ่างเก็บน  าที่อยู่ในความรับผิดชอบ 21 แห่ง มีสภาพพร้อมใช้งาน)

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
โครงการชลประทานมุกดาหาร ไม่มีวัชพืช
กีดขวางทางน  าในล าน  าสายหลัก
โดยได้มีการด าเนินการก าจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน  า
ชลประทาน จ านวน 6 จุด ได้แก่
1. บริเวณอ่างเก็บน  าห้วยหอย
2. บริเวณอ่างเก็บน  าห้วยพุง
3. บริเวณอ่างเก็บน  าห้วยหินลับ
4. บริเวณอ่างเก็บห้วยชะโนด
5. บริเวณอ่างเก็บน  าห้วยทา
6. บริเวณอ่างเก็บน  าห้วยขี เหล็ก

จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ได้เตรียมเครื่องสูบน  าขนาด 8 นิ ว จ านวน 6
เครื่อง ไว้ที่หัวงานโครงการชลประทานมุกดาหาร 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนทันที

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดมุกดาหาร



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดมุกดาหาร

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก (จ านวน 5 จุด)
จุดท่ี 1 ลุ่มน  าโขง

เฝ้าระวังระดับน  าโขง จากหน้าวัดศรีบุญเรือง เทศบาลเมืองมุกดาหาร ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร ระดับน  าเตือนภัยที่ 11.5 ถึง 12.5 ม.
จุดที่ 2 ลุ่มน  าห้วยมุก

เฝ้าระวังระดับน  าบริเวณสะพานบ้านแก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
ระดับน  าเตือนภัยท่ี 7.00 ถึง 8.00 ม.
จุดท่ี 3 ลุ่มน  าห้วยบังอี่

เฝ้าระวังระดับน  าบริเวณสะพานบ้านนาตะแบง ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 
ระดับน  าเตือนภัยท่ี 6.60 ถึง 7.20 ม.
จุดที่ 4 ลุ่มน  าห้วยบางทราย

เฝ้าระวังระดับน  าบริเวณสะพานบ้านก้านเหลืองดง ต.ดงมอน อ.เมือง                 
จ.มุกดาหาร ระดับน  าเตือนภัยท่ี 12.00 ถึง 13.00 ม.
จุดท่ี 5 ลุ่มน  าห้วยชะโนด

เฝ้าระวังระดับน  าบริเวณสะพานบ้านย้อมพัฒนา ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง        
จ.มุกดาหาร ระดับน  าเตือนภัยท่ี 6.50 ถึง 7.50 ม.

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน  าขนาด 8 นิ ว จ านวน 6 เครื่อง
2. รถบรรทุกน  าขนาด 6,000 ลิตร จ านวน 1 คัน
3. รถบรรทุกขนาด 6 ตัน และ 4 ตัน รวมจ านวน 2 คัน

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

บริเวณพื นที่เสี่ยง



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานมุกดาหาร นายไพฑูรย์ สุขต่าย
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร

0-4261-1569
08-4874-6212

นายต่อศักดิ์ ภูผา
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-9280-2009

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดมุกดาหาร



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
โครงการชลประทานนครพนมและโครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาน  าก่ า ได้ตรวจสอบอาคารชลประทานในล าน  า
สายหลักท่ีอยู่ในความรับผิดชอบจ านวน 13 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 13 แห่ง
(โดยอ่างเก็บน  าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของคป.นครพนม 20 แห่ง 
มีสภาพพร้อมใช้งาน)

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
โครงการชลประทานนครพนมและโครงการส่ งน  า                 
และบ ารุงรักษาน  าก่ า ไม่มีวัชพืชกีดขวางทางน  าในล าน  า
สายหลัก

จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 7 จุด 
- โครงการชลประทานนครพนม จ านวน 5 จุด 
เขตเทศบาลเมืองนครพนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาน  าก่ า จ านวน 2 จุด 

บริเวณบ้านนาขาม ต.วังยาง อ.วังยาง และ
บริเวณบ้านหนองหอยใหญ่ ต.พุ่มแก อ.นาแก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครพนม



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก (จ านวน 17 จุด)
โครงการชลประทานนครพนม (7 จุด)
จุดที่ 1 ปตร.หนองบัว บ.หนองบัว ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
จุดที่ 2 ปตร.น  าอูน บ.ปากอูน ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
จุดที่ 3 ปตร.ห้วยทวย บ.กะเสริม ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
จุดที่ 4 ปตร.ห้วยบังกอ บ.หนองเซา ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม
จุดที่ 5 ปตร.ห้วยบังฮวก บ.หนองเบญ ต.ดอนนางหงษ์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
จุดที่ 6 ปตร.ห้วยลังกา บ.ท่าลาด ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม
จุดที่ 7 จุดวัดน  าโขง บ.หนองแสง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครนพม

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
โครงการชลประทานนครพนม
1. บริหารจัดการน  าโดยใช้พื นที่แก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาน  าท่วมลุ่มน  าทั งระบบก่อน
ระบายลงสู่แม่น  าโขง
2. พร่องน  าจากประตูระบายน  า 6 แห่ง ลงสู่แม่น  าโขง 
3. กรณีน  าโขงเอ่อหนุนสูบน  าได้ประมาณ 7,700 ลบ.ม/ชม. จ าเป็นต้องใช้เครื่อง
สูบน  าช่วยในการระบายสู่แม่น  าโขง
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาน  าก่ า
1. ติดตาม เฝ้าระวัง ระดับน  า ปริมาณน  าท่า สถานีวัดน  าที่อยู่ในเขตลุ่มน  าก่ า  
ลุ่มน  าบัง และ หนองหาร 
2. แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้หน่วยงานและประชาชน
รับทราบ สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 
3. วิเคราะห์สาเหตุน  าท่วมและแนวทางการรับมือสถานการณ์น  าให้เกิดความ
เสียหายน้อยที่สุด
4. ก าหนดแนวทางด าเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณ์น  าท่วมบริเวณ
ลุ่มน  าก่ าให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
5. ติดตั งเครื่องผลักดันน  าจุดต่างๆตามล าน  าก่ า เพื่อเร่งระบายน  าลงสู่แม่น  าโขง

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครพนม



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก (จ านวน 17 จุด)
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาน  าก่ า (10 จุด)
จุดที่ 8 บ้านโคกสว่าง ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
จุดที่ 9 บ้านหนองหอยใหญ่ ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
จุดที่ 10 บ้านหนองห้าง ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม
จุดท่ี 11 สะพานบ้านด่านม่วงค า ต.ด่านม่วงค า อ. โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
จุดที่ 12 สะพานบ้านเชียงลือ ต.เชียงลือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
จุดที่ 13 สะพานบ้านโคกก่อง ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.สกลนคร
จุดที่ 14 บ.นาขาม ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม
จุดที่ 15 นานายไฮ แสงวงษ์ บ้านผักอีตู่ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
จุดที่ 16 บ้านดงอิน า ต.พระของ อ.นาแก จ.นครพนม
จุดท่ี 17 บ้านนาบัว ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครพนม

การเตรียมความพร้อม
โครงการชลประทานนครพนม
1. เครื่องสูบน  า จ านวน 3 เครื่อง
2. รถบรรทุกน  าจ านวน 1 คัน
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาน  าก่ า
1. เครื่องสูบน  า จ านวน 21 เครื่อง
2. รถบรรทุกน  า ขนาด 6,000 ลิตร จ านวน 1 คัน
3. เครื่องผลักดันน  า (แผนขอรับการสนับสนุน) จ านวน 58 เครื่อง



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานนครพนม
นายศาสตรา  พรหมรักษ์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครพนม
0-4251-3350

นายกิตติพงษ์  แสงสว่าง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4251-3350
081-975-6984

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาน  าก่ า
นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์ 

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาน  าก่ า
0-4205-9266
08-1801-7791

นายเอกชัย บุญมาวงษา
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4205-9266
08-8584-2489

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครพนม



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครพนม

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

1. บ้านโคกสว่าง ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม 
จ.นครพนม

1 นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์           ต าแหน่ง     ผคบ.น  าก่ า
2 นายเอกชัย บุญมาวงษา      ต าแหน่ง     จน.คบ.น  าก่ า
3. นายรุ่งโรจน์  ชูทอง           ต าแหน่ง     สบ.1 คบ. น  าก่ า

08-1801-7791
08-8584-2489
08-6954-6989

2. บ้านหนองหอยใหญ่ ต.พุ่มแก อ.นาแก 
จ.นครพนม
จุดที่3 บ.หนองห้าง ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม

1 นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์           ต าแหน่ง     ผคบ.น  าก่ า
2 นายเอกชัย บุญมาวงษา      ต าแหน่ง     จน.คบ.น  าก่ า
3. นายเจษฎา  พวงผกา       ต าแหน่ง     สบ.2 คบ. น  าก่ า

08-1801-7791
08-8584-2489
09-7195-3599

3. บ้านหนองห้าง ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม
1 นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์           ต าแหน่ง     ผคบ.น  าก่ า
2 นายเอกชัย บุญมาวงษา      ต าแหน่ง     จน.คบ.น  าก่ า
3. นายเจษฎา  พวงผกา       ต าแหน่ง     สบ.2 คบ. น  าก่ า

08-1801-7791
08-8584-2489
09-7195-3599

4. สะพานบ้านด่านม่วงค า ต.ด่านม่วงค า 
อ. โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

1 นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์           ต าแหน่ง     ผคบ.น  าก่ า
2 นายเอกชัย บุญมาวงษา      ต าแหน่ง     จน.คบ.น  าก่ า
3. นายเจษฎา  พวงผกา       ต าแหน่ง     สบ.2 คบ. น  าก่ า

08-1801-7791
08-8584-2489
09-7195-3599

5. สะพานบ้านเชียงลือ ต.เชียงลือ อ.โพนนาแก้ว 
จ.สกลนคร

1 นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์           ต าแหน่ง     ผคบ.น  าก่ า
2 นายเอกชัย บุญมาวงษา      ต าแหน่ง     จน.คบ.น  าก่ า
3. นายเจษฎา  พวงผกา       ต าแหน่ง     สบ.2 คบ. น  าก่ า

08-1801-7791
08-8584-2489
09-7195-3599

6. สะพานบ้านโคกก่อง ต.โคกก่อง อ.เมือง 
จ.สกลนคร

1 นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์           ต าแหน่ง     ผคบ.น  าก่ า
2 นายเอกชัย บุญมาวงษา      ต าแหน่ง     จน.คบ.น  าก่ า
3. นายเจษฎา  พวงผกา       ต าแหน่ง     สบ.2 คบ. น  าก่ า

08-1801-7791
08-8584-2489
09-7195-3599



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครพนม

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

7. บ้าน.นาขาม ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม
1 นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์           ต าแหน่ง     ผคบ.น  าก่ า
2 นายเอกชัย บุญมาวงษา      ต าแหน่ง     จน.คบ.น  าก่ า
3. นายเจษฎา  พวงผกา       ต าแหน่ง     สบ.2 คบ. น  าก่ า

08-1801-7791
08-8584-2489
09-7195-3599

8. นานายไฮ แสงวงษ์ บ้านผักอีตู่ ต.หนองฮี อ.ปลา
ปาก จ.นครพนม

1 นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์           ต าแหน่ง     ผคบ.น  าก่ า
2 นายเอกชัย บุญมาวงษา      ต าแหน่ง     จน.คบ.น  าก่ า
3. 3.นายมานัส ฉายจรรยา         ต าแหน่ง     สบ.3 คบ. น  าก่ า 

08-1801-7791
08-8595-3491
08-8584-2489

9. บ้านดงอิน า ต.พระของ อ.นาแก จ.นครพนม
1 นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์           ต าแหน่ง     ผคบ.น  าก่ า
2 นายเอกชัย บุญมาวงษา      ต าแหน่ง     จน.คบ.น  าก่ า
3. 3.นายมานัส ฉายจรรยา         ต าแหน่ง     สบ.3 คบ. น  าก่ า 

08-1801-7791
08-8595-3491
08-8584-2489

10. บ้านนาบัว ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
1 นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์           ต าแหน่ง     ผคบ.น  าก่ า
2 นายเอกชัย บุญมาวงษา      ต าแหน่ง     จน.คบ.น  าก่ า
3.นายมานัส ฉายจรรยา         ต าแหน่ง     สบ.3 คบ. น  าก่ า

08-1801-7791
08-8584-2489
08-8595-3491



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 ไม่มีแผนก าจัดวัชพืช ในปี 2565
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าตะคอง   ด าเนินการแล้วเสร็จ
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามูลบน  ด าเนินการแล้วเสร็จ
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าแชะ   ไม่มีแผนก าจัดวัชพืช ในปี 2565
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าปลายมาศ ด าเนินการแล้วเสร็จ
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์  ด าเนินการแล้วเสร็จ
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

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
7.จุดเฝ้าระวังบริเวณฝั่งล าน  ามูลในพื นที่โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามูลบน  

- บริเวณถนนโชคชัย-เดชอุดม บ้านโนนสะอาด ต าบลท่าเยี่ยม อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
- บริเวณฝายบ้านส้ม กม.129+080 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

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 และเครื่องมือ
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

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา



พื นที่/โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานนครราชสีมา
นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา
0-4435-4255
08-4874-6151

นายอธิวัฒน์ ธนวุฒิศิรวัชร์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1878-0220

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ล าตะคอง

นายสุคนธ์ เต็มยศยิ่ง
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าตะคอง

0-4424-20860
081-669-1669

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ล าพระเพลิง

นายขวัญชัย อุตตะเวช
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าพระเพลิง

0-4475-6381
08-1877-2551

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
มูลบน

นายองอาจ  แสนอุบล
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามูลบน

0-4475-6958
081-844-2837

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าแชะ นายพงศ์ฤทธิ์  ชื่นอารมณ์
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าแชะ

044-756-958
081-844-2837

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ล าปลายมาศ

นายธงชัย ธรรมคุณ
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าปลายมาศ

0-4444-7252
089-846-0202

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ทุ่งสัมฤทธิ์

นายปิยภัทร  สายเมฆ
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าทุ่งสัมฤทธิ์

0-4447-1606
081-783-8369

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
มูลกลาง

นายจักรี ยิ่งเจริญ
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามูลกลาง

0-4463-4896
08-1599-0613

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 4 แห่ง ตรวจสอบ
แล้วมีความพร้อมใช้งาน 

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
-ก าจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน  า (ผักตบชวา) 
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยทั ง 7 จุด

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยจังหวัดหนองบัวล าภู

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดงานก าจัดวัชพืชกีดขวางทางน  า



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.บริเวณเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือจักรกลและเจ้าหน้าท่ีให้
ความช่วยเหลือ
- ได้เตรียมเคร่ืองสูบน  าพร้อมช่วยเหลือเขตพื นท่ีเส่ียงน  าท่วม
- มีเจ้าหน้าท่ีอยู่ในพื นท่ีตลอดช่วงเวลาวิกฤติ

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน  า ....6..... เครื่อง
2. รถบรรทุกน  า ............1........... คัน
3. เครื่องผลักดันน  า...........-..........เครื่อง
4. รถแทรกเตอร์/รถขุด ........1........คัน

5. อ่ืนๆ ...........2..........หน่วย

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยจังหวัดหนองบัวล าภู

แสดงจุดติดตั งเครื่องจักร-เครื่องมือในพื นที่เสี่ยง



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยจังหวัดหนองบัวล าภู

รายชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ

นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ผู้อ านวยการโครงการชลประทานหนองบัวล าภู
0-4231-5760
08-1873-9596

นายปราโมทย์ พ่ึงเพียร
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานหนองบัวล าภู
0-4231-5760
08-1263-1513



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดหนองคาย

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดงานก าจัดวัชพืชกีดขวางทางน  า

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
อาคารชลประทาน จ านวน 16 แห่ง 
-โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาห้วยโมง ตรวจสอบอาคาร
ชลประทานทั ง 9 แห่งแล้วมีความพร้อมใช้งาน 8 แห่ง 
ใช้งานได้แต่ต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุง 1 แห่ง
-โครงการชลประทานหนองคาย มีความพร้อมใช้งานทั ง 
7 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
ในเขตโครงการชลประทานหนองคาย
1. ก าจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน  าห้วยบังพวน 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
2. ก าจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน  าหนองสองห้อง 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.บริเวณชุมชนริมตลิ่งแม่น  าโขง หมู่ที่ 1-8 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย
2บริเวณชุมชนริมตลิ่งแม่น  าโขง หมู่ที่ 1-7 ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย
3.บริเวณชุมชนริมตลิ่งแม่น  าโขง หมู่ที่ 1-7 ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย
4.บริเวณชุมชนริมตลิ่งแม่น  าโขง หมู่ที่ 1-7 ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย
5.บริเวณชุมชนริมตลิ่งแม่น  าโขง หมู่ที่ 1-7 ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย
6.บริเวณชุมชนริมตลิ่งแม่น  าโขง หมู่ที่ 1-4,12, ต.หาดค า อ.เมืองหนองคาย
7.บริเวณชุมชนริมตลิ่งแม่น  าโขง หมู่ที่ 2-5,7 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย
8.บริเวณชุมชนริมตลิ่งแม่น  าโขง หมู่ที่ 1-8 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย
9.บริเวณชุมชนริมตลิ่งแม่น  าโขง หมู่ที่ 1-16 ต.บ้านเด่ือ อ.เมืองหนองคาย
10.บริเวณชุมชนริมตลิ่งแม่น  าโขง หมู่ที่ 3,10,12 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ
11.บริเวณชุมชนริมตลิ่งแม่น  าโขง หมู่ที่ 6,9,10,11,13 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ
12.บริเวณชุมชนริมตลิ่งแม่น  าโขง หมู่ที่ 1-3,6-10 ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ
13.บริเวณชุมชนริมตลิ่งแม่น  าโขง หมู่ที่ 3-7,9-12 ต.น  าโมง อ.ท่าบ่อ
14บริเวณชุมชนริมตลิ่งแม่น  าโขง หมู่ที่ 1-9 ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี
15.บริเวณชุมชนริมตลิ่งแม่น  าโขง หมู่ที่ 1-9 ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี
16.บริเวณชุมชนริมตลิ่งแม่น  าโขง หมู่ที่ 1-12 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี
17.บริเวณชุมชนริมตลิ่งแม่น  าโขง หมู่ที่ 1-8 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่
18.บริเวณชุมชนริมตลิ่งแม่น  าโขง หมู่ที่ 1-15 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่
19.บริเวณชุมชนริมตลิ่งแม่น  าโมง หมู่ที่ 4 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่
20.บริเวณชุมชนริมตลิ่งแม่น  าโมง หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่
21.บริเวณชุมชนริมตลิ่งแม่น  าโมง หมู่ที่ 5 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก
22. บริเวณชุมชนริมตลิ่งแม่น  าโมง หมู่ที่ 10 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก
23. บริเวณชุมชนริมตลิ่งแม่น  าโมง หมู่ที่ 10 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก
24.บริเวณชุมชนริมตลิ่งน  าสวย หมู่ที่ 4,5,12 ต.เหล่าต่างค า อ.โพนพิสัย
25.บริเวณชุมชนริมตลิ่งน  าสวย หมู่ที่ 1-3,13 ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย
26.บริเวณชุมชนริมตลิ่งห้วยหลวง หมู่ที่ 1,6,8,16 ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย
27.บริเวณชุมชนริมตลิ่งห้วยหลวง หมู่ที่ 6,7 ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย
28.บริเวณชุมชนริมตลิ่งห้วยหลวง หมู่ที่ 2,3,9 ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย

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

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดหนองคาย

แสดงจุดติดตั งเครื่องจักร-เครื่องมือในพื นที่เสี่ยง

การเตรียมความพร้อม
1. เคร่ืองสูบน  า ....14..... เคร่ือง
2. รถบรรทุกน  า ............1........... คัน
3. เคร่ืองผลักดันน  า...........-..........เคร่ือง
4. รถแทรกเตอร์/รถขุด ........7........คัน
5. อื่นๆ ...........6..........หน่วย



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดหนองคาย

รายชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ

นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ผู้อ านวยการโครงการชลประทานหนองคาย (รักษาการ)
0-4241-1196
08-1873-9596

นายปรีชา บุญชู
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน 

โครงการชลประทานหนองคาย
0-4241-1196
08-1739-3868

นายสุนทร ค าศรีเมือง ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาห้วยโมง
0-4243-1079
08-1259-5000

นายประละมา สีวาปี
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาห้วยโมง
0-4243-1079
08-1047-9308



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- ปตร.จ านวน 27 แห่ง อยู่ ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 8 แห่ง โครงการส่งน  าและ
บ ารุ งรักษาเสียวใหญ่  12 แห่งโครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาชีกลาง 7 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อม
ใช้งาน 20 แห่ง อยู่ระหว่างซ่อมแซมจะให้เสร็จก่อนน  ามา 
7 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
-โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ก าจัดสิ่งกีดขวางทาง
ระบายน  า (ผักตบชวา) 2 จุด ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
จุดติดตั ง เครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมรวม14 จุด 
แบ่งเป็น
-โครงการชลประทานร้อยเอ็ด พื นที่ อ.ทุ่งเขาหลวง ติดตั ง
เครื่องสูบน  า 4 จุด อ.เชียงขวัญ 7 จุด และ อ.พนมไพร 1 จุด
- พื นที่ โครงการส่งน  าและบ ารุ งรักษาชีกลางในพื นที่ 
อ.เชียงขวัญ จ านวน 2 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดร้อยเอ็ด



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.เฝ้าระวังสถานี E.66A แม่น  าชี บ้านม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 
ระดับตลิ่ง 11.60 ม. อัตราการไหล 721 ลบม./วินาที
2. เฝ้าระวังสถานี E.18 แม่น  าชี อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ระดับตลิ่ง 
9.80 ม. ความจุล าน  า 1,010 ลบม./วินาที
3. เฝ้าระวังสถานี E.92 อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ระดับตลิ่ง 8.80 ม. 
ความจุล าน  า 176 ลบม./วินาที
4.เฝ้าระวังพื นที่ฟันหลอ น  าเอ่อท่วมขังบริเวณริมแม่น  าชี
5.เตรียมพร้อมอุปกรณ์เคร่ืองจักรกล และเจ้าหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
บริหารจัดการน  าเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย
▪ พื นที่ลุ่มน  าชี
บริหารจัดการน  าเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย 
- พร่องน  าในล าห้วยต่าง  ๆที่เป็นสาขาของล าน  าชี ก่อนที่แม่น  าชี
เอ่อหนุน
- เตรียมความพร้อมของสถานีสูบน  า , เครื่องสูบน  าเคลื่อนที่
- เฝ้าระวังสถานการณ์น  า น  าชีเริ่มไหลย้อนเข้าห้วยสาขา

การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน  าขนาด 8-110 นิ ว จ านวน 33 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดร้อยเอ็ด

E.66A

E.92

E.18



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด
นายจิรศักดิ์  มงคลสวัสดิ์

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

นายสมพงษ์ จันทรอมรพร
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4351-3824
08-5249-1866

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ชีกลาง

นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีกลาง

0-4303-0498
08-4742-4488

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
เสียวใหญ่

นายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา

พัฒนาลุ่มน  าเสียวใหญ่

0-4377-1345
08-4874-6180

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดร้อยเอ็ด



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
อาคารชลประทาน จ านวน 23 แห่ง 
-โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาน  าอูน ตรวจสอบอาคาร
ชลประทานทั ง 21 แห่งแล้วมีความพร้อมใช้งาน
-โครงการชลประทานสกลนคร ตรวจสอบประตูระบาย
น  าทั ง 2 แห่งแล้วมีความพร้อมใช้งาน
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานสกลนคร ก าจัดวัชพืชโดยแรง
คน อ่างเก็บน  าหนองไผ่ 2 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาน  าอูน ก าจัดวัชพืชใน
คลองส่งน  า ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสกลนคร

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดงานก าจัดวัชพืชกีดขวางทางน  า

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- อ่างเก็บน  าขนาดกลาง /เล็ก พยายามกักเก็บน  าที่ไหลมา
จากภูเขาหรือบางแห่งท าหน้าที่เป็นแก้มลิง หน่วงน  าก่อน
ระบายลงสู่ล าน  าสายหลัก
- ปริมาณน  าเก็บกักใกล้ถึง 70-80 % ของความจุอ่างแล้ว 
จะทยอยระบายน  าลงสู่พื นที่ด้านล่าง เพ่ือให้อ่างฯสามารถ
รอรับน  าได้อีก
- ได้ เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือจักรกลและ
เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
- มีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื นที่ตลอดเวลาช่วงวิกฤติ



การเตรียมความพร้อม
1. เครื่องสูบน  า ....7..... เครื่อง
2. รถบรรทุกน  า ............7........... คัน
3. เครื่องผลักดันน  า...........-..........เครื่อง
4. รถแทรกเตอร/์รถขุด ........5........คัน
5. อื่นๆ ...........5..........หน่วย

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณหนองสนม (หนองหาร) ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
2. บริเวณเยื องหน้าโลตัส (หนองหาร) ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
3. บริเวณบ่อบ าบดัน  าเสียเทสบาลนครสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.
เมือง
4. บริเวณสะพานบ้านด่านม่วงค า ต.ด่านม่วงค า อ.โคกศรีสุพรรณ
5. บริเวณสะพานบ้านโนนน  าค า ต.ด่านม่วงค า อ.โคกศรีสุพรรณ
6. บริเวณอ่างเก็บน  าห้วยรังแร้ง ต.โนนไทย อ.บ้านม่วง
7. บริเวณอ่างเก็บน  าห้วยนาก้านเหลือง ต.โนนไทย อ.บ้านม่วง
8. บริเวณประตูระบายน  าโครงการห้วยปลาหางตอนล่าง ต.ม่วงไข่ 
อ.พังโคน

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสกลนคร

แสดงจุดติดตั งเครื่องจักร-เครื่องมือในพื นที่เสี่ยง



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสกลนคร

รายชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ

นายพิศิษฐ ผลิสินเอ่ียม ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสกลนคร
0-4274-7219
09-1145-4656

นายวัชรพงศ์  ศรีส าราญ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน 

โครงการชลประทานสกลนคร
0-4274-7219
08-1873-9567

นายเกรียงไกร  กุลจิตติบวร ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาน  าอูน
0-4216-5057
08-1909-4911

นายอดิพงศ์  บ้วนกียาพันธ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน 

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาน  าอูน
0-4216-5057
06-1026-2641

นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง
ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ
0-4274-7458
08-9771-4545

นายณฤนาท  กะกุลพิมพ์
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ฝ่ายส่งเสริมและปฏิบัติการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

0-4274-7458
08-0117-1108

นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาน  าก่ า 
0-4205-9266
08-1579-8757



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 3 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานศรีสะ เกษ 1 แห่ง โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษามูลล่าง 1 แห่ง โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาหัวนา 1
แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 3 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 

ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน  าห้วยน  าคล้า   ด าเนินการแล้วเสร็จ
ก าจัดวัชพืช เขื่อนหัวนา   ด าเนินการแล้วเสร็จ
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามูลล่าง   ด าเนินการแล้วเสร็จ

จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
1. บริเวณเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
2. บริเวณ อ าเภอเมือง, อ าเภอศิลาลาด, อ าเภอกันทรารมย์, 
อ าเภอราศีไศล และอ าเภอยางชุมน้อย  

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

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

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดศรีสะเกษ



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานศรีสะเกษ
นายจ ารัส  สวนจันทร์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ
0-4561-2911
081-390-1127

นายเทิดศักดิ์ เขียนนิลศิริ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4561-1911
083-935-3246

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
มูลล่าง

นายภานรินทร์  ภาณุพินทุ
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามูลล่าง

0-4582-6035
09-3519-3955

นายปัญญา ประชากูล
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4582-6035
08-9580-6532

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาหัวนา
นายณทัเศรษฐ์  ถิรวัฒน์ธนกร

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาหัวนา
098-845-0088

นายพณารัชต์ ลัทธะโล
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

084-301-2251

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดศรีสะเกษ



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 10 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานสุรินทร์ 5 แห่ง โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
มูลกลาง 5 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 10 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานสุรินทร์ ด าเนินการแล้วเสร็จ
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นท่ีน  าท่วมเป็นประจ า
- ตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 13 จุด 
1. บริเวณอ าเภอเมือง ได้แก่ ต าบลเฉนียง (บ้านละเอ๊าะ) และ
ต าบลนอกเมือง (บ้านเฉลิมพระเกียรติ)
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

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสุรินทร์



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณอ าเภอกาบเชิง ได้แก่ พื นท่ีอ่างฯห้วยตาเกาว์, อ่างฯห้วยด่าน และอ่างฯห้วยเชิง
2. บริเวณอ าเภอจอมพระ ได้แก่ พื นที่อ่างฯห้วยระหาร, ฝายยางเมืองลีง
3. บริเวณอ าเภอชุมพลบุรี ได้แก่ พื นที่อ่างฯหนองกระทุ่ม, ฝายยางตะลุง 
4. บริเวณอ าเภอท่าตูม ได้แก่ พื นที่อ่างฯลุงปุง และบ้านหนองบัว
5. บริเวณอ าเภอบัวเชด ได้แก่ พื นที่อ่างฯบ้านจรัส และอ่างฯบ้านท านบ
6. บริเวณอ าเภอปราสาท ได้แก่ พื นท่ีอ่างฯสุวรรณาภา, อ่างฯลุมพุก, ฝายยางทุ่งมน
7. บริเวณอ าเภอเมือง ได้แก่ พื นที่อ่างฯห้วยเสนง, อ่างฯอ าปึล, ปตร.ห้วยเสนง, ฝายยาง
ปอยเดริ, ฝายยางตระแสง, และบ้านฉางข้าว
8.บริเวณอ าเภอรัตนบุรี ได้แก่ พื นที่ อ่างฯห้วยแก้ว , อ่างฯหนองกา, ต าบลดอนแรด 
(บ้านบัวเสียว, บ้านหาญฮี, บ้านบึง, บ้านยาง, บ้านโนนทราย และบ้านดอนแรด) และ
ต าบลหนองบัวทอง (บ้านขี เหล็ก, บ้านอ้อ และบ้านบัวทอง) 
9. บริเวณอ าเภอยางชุมน้อย ได้แก่ พื นที่บ้านกุดเมืองฮาม
10 .  บริ เวณอ า เภอศีขรภูมิ  ได้ แก่  อ่ างฯห้ วยล าพอก และฝายโชคชัย (ร า เดง )  
และฝายบ้านทุ่งราม
11. บริเวณอ าเภอสังขะ ได้แก่ อ่างฯห้วยขนาดมอญ, อ่างฯห้วยกะเลงเวก, ฝายบ้านเลิศอรุณ
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 14 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดของของราษฎร

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสุรินทร์



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสุรินทร์
นายสมชาย อังศิริลาวัลย์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสุรินทร์
044-514-061
094-894-9535

นายกิตติชัย กัลยาเรือน
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

044-514-4063
082-251-9639

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามูลกลาง
นายจักรี ยิ่งเจริญ

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามูลกลาง

0-4463-4896
0-4466-6617
08-1599-0613

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามูลล่าง
นายภานรินทร์  ภาณุพินทุ

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามูลล่าง

0-4582-6033
0-4582-6034
09-3519-3955

นายปัญญา ประชากูล
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

045-826-033
04582-6034

089-580-6532

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสุรินทร์



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
โครงการชลประทานอุบลราชธานี, โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาโดมน้อย และ
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ได้ตรวจสอบอาคาร
ชลประทานในล าน  าสายหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบจ านวน 4 แห่ง ดังนี  
คบ.ชีล่างฯ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนธาตุน้อย และ เขื่อนล าเซบายอุบลฯ
คป.อุบลราชธานี จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนล าเซบก และ เขื่อนล าโดมใหญ่
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 4 แห่ง
(โดยอ่างเก็บน  าที่อยู่ในความรับผิดชอบของคป.อุบลราชธานี 13 แห่ง 
และสถานีสูบน  า 1 แห่ง, อาคารบังคับน  า 4 แห่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคบ.โดมน้อย มีสภาพพร้อมใช้งาน)

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
ได้มีการด าเนินการก าจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน  าชลประทาน จ านวน 2 จุด ดังนี 
1. บริเวณอ่างเก็บน  าหนองเหล่าหิน (อยู่ในความรับผิดชอบของคป.อุบลราชธาน)ี
2. บริเวณหน้าโรงสูบน  า ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (อยู่ในความรับผิดชอบ
ของคบ.โดมน้อย)

จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
ได้เตรียมเครื่องสูบน  าขนาด 8 นิ ว จ านวน 8 เครื่อง ไว้ที่โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี พร้อมออกปฏิบัติการทันที หากมีการร้องขอ และมีแผนขอรับการ
สนับสนุนเครื่องผลักดันน  า เพ่ือเตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนทันที

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
1. มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

1.1 จัดเตรียมเครื่องจักร / เครื่องมือประกอบ 
1.2 จัดเตรียมกระสอบทรายเพื่อจัดท าคันกั นน  าชั่วคราวในพื นที่เหมาะสม
1.3 ประชาสัมพันธ์แจ้งสถานการณ์ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ ให้ประชาชนในพื นที่ได้รับทราบ 

2. มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง
2.1 วางแผนพัฒนาแหล่งน  า และซ่อมแซมอาคารชลประทาน

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาโดมน้อย
ในกรณีที่ฝนตกหนักมากกว่า 100 มม. ก าหนดให้ฝ่ายส่งน  าฯ คอยเฝ้าระวังพื นที่ที่อาจเกิดน  าล้นตลิ่งของล าห้วยกว้าง
และล าห้วยสาขาเข้ามาท่วมพื นที่เกษตรกรรมได้ แล้วรายงายสถานการณ์ให้ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น  า
โครงการฯ ทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง
1. จัดตั งศูนย์ SWOC ของโครงการฯ เพื่อติดตามสถานการณ์น  าและการบริหารจัดการน  า
2. จัดท าข้อมูลพื นที่เสียงของโครงการและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบและรายงาน 
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานหลักให้พร้อมใช้งาน
4. ส ารวจสิ่งกีดขวางทางน  าและก าจัดสิ่งกีดขวางทางน  า เช่นการก าจัดผักตบชวา
5. จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร-เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ/บรรเทาอุทกภัย
6. จัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการแก้ปัญหากรณีเกิดเหตุวิกฤติฉุกเฉิน 
7. ประชุมคณะกรรมการ JMCเพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์น  าและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น  า
8. ติดตามสถานการณ์น  าในพื นที่และติดตามสภาพภูมิอากาศและข้อมูลน  าท่าในล าน  าหลักและล าน  ารองเพื่อประเมิน
สถานการณ์น  าและการจัดจราจรน  า
9. การประชาสัมพันธ์สถานการณ์น  าในทุกช่องทางเช่น Line Facebook หนังสือราชการ รถโมบาย เพื่อให้ราษฎรใน
พื นที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทันท่วงที

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก (จ านวน 43 จุด)
โครงการชลประทานอุบลราชธานี (20 จุด)
บริเวณลุ่มน  ามูล 

เฝ้าระวังระดบัน  าในแม่น  ามูลที่สถานวีัดน  าทา่ M.7 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
ระดับน  าเตือนภัยอยู่ที่ +109.35 ถึง +109.85 ม.รทก.

บริเวณลุ่มน  าย่อยล าเซบก
เฝ้าระวังระดับน  าในล าเซบก ที่เขื่อนล าเซบก อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 
ระดับน  าเตือนภัยอยู่ที่ +110.80 ถึง +111.30 ม.รทก.

บริเวณลุ่มน  าย่อยล าโดมใหญ่
เฝ้าระวังระดบัน  าในล าโดมใหญ่ ที่เขื่อนล าโดมใหญ่ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
ระดับน  าเตือนภัยอยู่ที่ +111.75 ถึง +112.25 ม.รทก.

จุดท่ี 1 ชุมชนวังแดง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
จุดท่ี 2 ชุมชนวังแดง2 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
จุดท่ี 3 ชุมชนหาดคูเดื่อ ต าบลแจระแม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
จุดท่ี 4 ชุมชนหาดสวนยา ต าบลวารินฯ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี
จุดท่ี 5 ชุมชนเกตุแก้ว ต าบลวารินฯ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี
จุดท่ี 6 ชุมชนท่าบ้งมั ง ต าบลวารินฯ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี
จุดท่ี 7 ชุมชนดีงาม ต าบลวารินฯ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี
จุดท่ี 8 บ้านโอด ต าบลท่าเมือง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
จุดท่ี 9 บ้านไร่ใต้ ต าบลไร่ใต้ อ าเภอพิบูลมงัสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
จุดท่ี 10 บ้านไร่เหนือ ต าบลไร่ใต้ อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
จุดท่ี 11 บ้านไร่กลาง ต าบลไร่ใต้ อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
จุดท่ี 12 บ้านแก่งโพธิ์ ต าบลไร่ใต้ อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
จุดท่ี 13 บ้านผักหย่า ต าบลไร่ใต้ อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
จุดท่ี 14 บ้านสร้างแก้ว ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
จุดท่ี 15 บ้านค าส าราญ ต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
จุดท่ี 16 บ้านกุดเชียงมุน ต าบลโดมประดิษฐ์ อ าเภอน  ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
จุดท่ี 17 บ้านโพนสุขสันต์ ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
จุดท่ี 18 ห้วยบอน ต าบลสีวิเชียร อ าเภอน  ายยืน จังหวัดอุบลราชธานี
จุดท่ี 19 บ้านนาดี ต าบลยางสักกะโพลุ่ม อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
จุดท่ี 20 บ้านนาขมิ น ต าบลหนองบก อ าเภอเหล่าเสือโก๊ก จังหวัดอุบลราชธานี

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก (จ านวน 43 จุด)
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาโดมน้อย (6 จุด)
จุดท่ี 21  สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า คบ.โดมน้อย บ้านโนนจันทร์ ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
จุดท่ี 22  ห้วยบุ่งค า บ้านบุ่งค า ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
จุดท่ี 23 ห้วยกว้าง บ้านโนนล าดวน ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
จุดท่ี 24  ห้วยกว้าง บ้านซุงช้าง ต.คันไร่ อ.รินธร จ.อุบลราชธานี
จุดท่ี 25  สะพานน  า LMC กม.18+695 บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
จุดท่ี 26  สะพานน  า LMC กม.38+884 บ้านดอนงัว ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง (17 จุด)
บริเวณเขื่อนธาตุน้อย 
ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย +115.80 ถึง +116.20 ม.รทก.
บริเวณเขื่อนล าเซบายอุบลราชธานี 
ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย +113.45 ถึง +114.80 ม.รทก.

จุดท่ี 27 บ้านแก้งโพธิ์ ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
จุดท่ี 28 ห้วยพะบาง บ้านธาตุน้อย ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
จุดท่ี 29 โนนเมืองหม้อ บ้านธาตุลุ่ม ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
จุดท่ี 30 สะพานข้ามแม่น  าชี บ้านธาตุน้อย ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
จุดท่ี 31 บ้านค าไฮ ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
จุดท่ี 32 ปลายคลอง 4R บ้านธาตุลุ่ม ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
จุดท่ี 33 สะพานแดงหม้อ บ้านแดงหม้อ ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
จุดท่ี 34 สะพานแสงน้อย บ้านแสงน้อย ต.นาค าใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
จุดท่ี 35 บ้านท่าไห ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
จุดท่ี 36 บ้านดินด า ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
จุดท่ี 37 เขื่อนล าเซบายอุบลราชธานี บ้านข่าโคม ต.ปะอาว อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
จุดท่ี 38 ฝายบ้านเชือก บ้านเชือก ต.หนองขอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
จุดท่ี 39 สถานีสูบน  า PR2 บ้านท่าลาด ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
จุดท่ี 40 สถานีสูบน  า PR3 บ้านดงยาง ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
จุดท่ี 41 สถานีสูบน  า PL3 บ้านปะอาว ต.ปาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
จุดท่ี 42 สถานี M.179A บ้านป่าก่อ ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
จุดท่ี 43 ห้วยทราย บ้านศรีสุข ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

การเตรียมความพร้อม
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
1. เครื่องสูบน  า จ านวน 8 เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน  า (แผนขอรับการสนับสนุน) จ านวน 300 เครื่อง
3. รถขุด จ านวน 1 คัน
4. รถบรรทุกเทท้าย 2 คัน
5. รถบรรทุกน  า 1 คัน
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาโดมน้อย
บริเวณ หน้าโรงสูบน  า ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
ชนิดกระสอบพร้อมบรรจุในถุงทราย จ านวน 500 กระสอบ
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง
1. เครื่องสูบน  า จ านวน 6 เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน  า (แผนขอรับการสนับสนุน) จ านวน 26 เครื่อง
3. รถขุด จ านวน 2 คัน
4. เครื่องจักรสนับสนุนอื่น จ านวน 3 หน่วย



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานอุบลราชธานี
นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี
0-4584-1685
08-1856-6425

นายสิริวัฒน์ ปานด า
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4584-1685
06-1549-4194

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
โดมน้อย

นายกิตติพงศ์ โรจน์วิรัตน์
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาโดมน้อย

0-4584-0640
083-7852469

นายถาวร  โพธิ์ชัย
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4584-0640
064-5952635

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ชีล่างและเซบายล่าง

นายวิทวัฒน์  วันทนยีกุล
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีล่าง

และเซบายล่าง

0-4584-0640
090-9547952

นายทศพล  บัวผัน
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4584-0640
083-2394545



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- ปตร.จ านวน 2 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบ

ของ คบ.กุมภวาปี 1 แห่งตรวจสอบแล้ว
มีความพร้อมใช้งานและ คป.อุดรธานี 1 แห่ง 
ใช้งานได้แต่ต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุง

- อาคารชลประทานจ านวน 32 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
ก าจัดสิ่ งกีดขวางทางระบายน  า  (ผักตบชวา ) 
4 จุด ดังนี  
- ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน  าห้วยสามพาด ต.หนองแสง 
อ.หนองแสง ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
- ก าจัดวัช พืชอ่างเ ก็บน  าหนองบ่อ ต .บ้ านยา 
อ.หนองหาน ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
- ก าจัดวัชพืชโดยแรงคนล าห้วยกองสี ต.กุมภวาปี 
อ.กุมภวาปี ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
- ก าจัดวัชพืชในอ่างเก็บน  าห้วยหลวง (โดยเรือ 
25,000 ตัน และโดยแรงคน 295 ไร่) ต.โคกสะอาด 
อ.เมือง อยู่ระหว่างด าเนินการ 56.1 %

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน           
จุดงานก าจัดวัชพืชกีดขวางทางน  า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอุดรธานี



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. เฝ้าระวังพื นที่บริเวณถนนเข้าอ่างฯหนองส าโรง ต.หมมู่น อ.เมืองอุดรธานี
2. เฝ้าระวังพื นที่บริเวณบ้านไทยสมุทร ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี
3.เฝ้าระวังพื นที่บริเวณบ้านตลิ่งชัน ต.หินโงม อ.สร้างคอม
4. เฝ้าระวังสถานการณ์น  าบริเวณสถานี KH.53 บ้านหนองวัวซอ ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
บริหารจัดการน  าเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย
▪ ควบคุมการระบายน  าที่ประตูระบายน  าสามพร้าว

โดยติดตามปริมาณน  าท่าที่สถานี วัดน  า kh.103 ห้วย
หลวง ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี การระบายน  า
จากอ่างฯห้วยหลวง และอ่างฯหนองส าโรง การ
ระบายน  าจากในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

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

การเตรียมความพร้อม
1. เคร่ืองสูบน  า ....7..... เคร่ือง
2. รถบรรทุกน  า ............5........... คัน
3. เคร่ืองผลักดันน  า.........10............เคร่ือง
4. รถแทรกเตอร์/รถขุด ........11........คัน
5. อื่นๆ ...........10...........หน่วย

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอุดรธานี

แสดงจุดติดตั งเครื่องจักร-เครื่องมือในพื นที่เสี่ยง



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอุดรธานี

รายชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ

นายชาญวิชญ์ แฮนเกตุ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานอุดรธานี
0-4222-2873
08-4428-8409

นายมงคล คูณหอม
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน 

โครงการชลประทานอุดรธานี
0-4222-2873
08-9840-8566

นายทินกร แสงอาวุธ ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษากุมภวาปี
0-4221-9875
08-1055-5686

นายโรมรัน พันธราช
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน 

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษากุมภวาปี
0-4221-9875
09-0969-0784

นายวิชัย จาตุรงค์กร ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาห้วยหลวง
0-4224-5541
06-2605-1637

นายพจน์ สังขมุรินทร์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาห้วยหลวง
0-4224-5541
09-5937-1341



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
โครงการชลประทานยโสธร, โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีล่าง
และเซบายล่าง ได้ตรวจสอบอาคารชลประทานในล าน  าสายหลักท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบจ านวน 1 แห่ง คือ เข่ือนยโสธร-พนมไพร
(อยู่ในความรับผิดชอบของคบ.ชีล่างและเซบายล่าง)
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 1 แห่ง
(โดยอ่างเก็บน  าจ านวน 3 แห่ง, ฝายโพธิ์ศรีจ านวน 1 แห่ง, พนังกั นน  าล าเซบายจ านวน 4 สาย, ปตร.จ านวน 1 แห่ง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคป.ยโสธรมีสภาพพร้อมใช้งาน)

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
โครงการชลประทานยโสธรได้มีการด าเนินการก าจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน  า
ชลประทาน จ านวน 2 จุด ดังนี 
1. บริเวณอ่างเก็บน  าห้วยสะแบก  2. บริเวณอ่างเก็บน  าห้วยลิงโจน 

จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าหลัก จ านวน 1 จุด 
ซึ่งได้รับการร้องขอจากเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
โครงการชลประทานยโสธร เตรียมเครื่องสูบน  าจ านวน 13 เคร่ือง ประกอบด้วย 
เครื่องสูบน  าขนาด 8 นิ ว 12 เคร่ือง ขนาด 12 นิ ว จ านวน 1 เคร่ือง เตรียมติดตั ง
กรณีฉุกเฉินตามค าร้องขอของจังหวัดยโสธร กรณีฉุกเฉินหรือวิกฤต

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดยโสธร



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดยโสธร

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
โครงการชลประทานยโสธร
บริเวณลุ่มน  าชี
1. พร่องน  าในล าห้วยต่างๆ  ที่เป็นสาขาของแม่น  าช ีก่อนแม่น  าชเีอ่อหนุน
2. เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกล, เครื่องสูบน  าเคลื่อนที่ และบุคลากร
3. เฝ้าระวังสถานการณ์น  า น  าชีเริ่มไหลย้อนเขา้ล าน  าสาขา
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง
1. จัดตั งศูนย์ SWOC ของโครงการฯ เพื่อติดตามสถานการณ์น  าและการบริหารจัดการน  า
2. จัดท าข้อมูลพื นที่เสียงของโครงการและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบและรายงาน 
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานหลักให้พร้อมใช้งาน
4. ส ารวจสิ่งกีดขวางทางน  าและก าจัดสิ่งกีดขวางทางน  า เช่นการก าจัดผักตบชวา
5. จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร-เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ/บรรเทาอุทกภัย
6. จัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการแก้ปัญหากรณีเกิดเหตุวิกฤติฉุกเฉิน 
7. ประชุมคณะกรรมการ JMCเพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์น  าและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น  า
8. ติดตามสถานการณ์น  าในพื นที่และติดตามสภาพภูมิอากาศและข้อมูลน  าท่าในล าน  าหลักและล าน  ารองเพื่อประเมิน
สถานการณ์น  าและการจัดจราจรน  า
9. การประชาสัมพันธ์สถานการณ์น  าในทุกช่องทางเช่น Line Facebook หนังสือราชการ รถโมบาย เพื่อให้ราษฎรใน
พื นที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทันท่วงที



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดยโสธร

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก (จ านวน 24 จุด)
โครงการชลประทานยโสธร (13 จุด)
จุดที่ 1 เฝ้าระวังสถานี E.2A เทศบาลเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 
ระดับ 125.40 ถึง 126.00 ม.รทก. อัตราการไหลมากกวา่ 1,045 ลบ.ม./วินาที 
จุดที่ 2 เฝ้าระวังสถานี E.102 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 
ระดับ 125.40 ถึง 126.00 ม.รทก. อัตราการไหลมากกวา่ 186 ลบ.ม./วินาที 
จุดที่ 3 เฝ้าระวังเขื่อนยโสธร ต.เขื่องค า อ.เมือง จ.ยโสธร เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภยั 
ระดับ 125.00 ถึง 125.40 ม.รทก. อัตราการไหลมากกวา่ 778 ลบ.ม./วินาที 
จุดที่ 4 เฝ้าระวังสถานี E.20A ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เกณฑ์เฝ้าระวังเตือนภัย 
ระดับ 120.50 ถึง 122.00 ม.รทก. อัตราการไหลมากกวา่ 1,110 ลบ.ม./วินาที 
จุดที่ 5 พนังกั นน  าล าเซบาย สาย B ต.กู่จาน อ.ค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 
เกณฑ์การเฝ้าระวัง ระดับน  าต่ ากว่า 0.80 ถึง 1.00 ม.
จุดที่ 6 พนังกั นน  าล าเซบาย สาย C ต.กู่จาน อ.ค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 
เกณฑ์การเฝ้าระวัง ระดับน  าต่ ากว่า 0.80 ถึง 1.00 ม.
จุดที่ 7 พนังกั นน  าล าเซบาย สาย D ต.กู่จาน อ.ค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 
เกณฑ์การเฝ้าระวัง ระดับน  าต่ ากว่า 0.80 ถึง 1.00 ม.
จุดที่ 8 พนังกั นน  าล าเซบาย สาย E ต.กู่จาน อ.ค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 
เกณฑ์การเฝ้าระวัง ระดับน  าต่ ากว่า 0.80 ถึง 1.00 ม.
จุดที่ 9 สะพานข้ามล าน  ายังบ้านใหม่ชุมพร ต.เดิด อ.เมือง.จยโสธร เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 
ระดับ 1.280 ม. อัตราการไหลมากกว่า 186 ลบ.ม./วินาที  
จุดที่ 10 ฝายล าน  ากว้าง ต.เขื่องค า อ.เมือง จ.ยโสธร 
จุดที่ 11 ฝายท่าคอไท ต.เหล่าไฮ อ.ค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
จุดที่ 12 ฝายโพธิ์ศรี ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ ว จ.ยโสธร
จุดที่ 13  ฝายห้วยโพงหวาย ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ ว จ.ยโสธร



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดยโสธร

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง (11 จุด)
บริเวณเขื่อนยโสธร 
ต.เขื่องค า อ.เมือง จ.ยโสธร เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 
+125.00 ถึง +125.50 ม.รทก.

จุดที่ 14 บริเวณแม่น  าชี บ.ท่าเสียว ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
จุดที่ 15 บริเวณแม่น  าชี บ.ชานุวรรณ ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
จุดที่ 16 บริเวณแม่น  าชี บ.พนัส ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
จุดที่ 17 บริเวณแม่น  าชี บ.ดอนกลอย ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร
จุดที่ 18 บริเวณแม่น  าชี บ.ท่าเยี่ยม ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร
จุดที่ 19 บริเวณแม่น  าชี บ.แจ้งน้อย ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร
จุดที่ 20 บริเวณแม่น  าชี บ.เหมือดแอ ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร
จุดที่ 21 บริเวณแม่น  าชี บ.หนองหิน ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
จุดที่ 22 บริเวณแม่น  าชี บ.ทรายงาม ต.กุดกุง อ.ค าเขื่อนแก้ว
จุดที่ 23 บริเวณแม่น  าชี บ.หนองหอย ต.เขื่องค า อ.เมืองยโสธร
จุดที่ 24 ฝายนาหลู่ บ.นาหลู่ ต.นาแก อ.ค าเขื่อนแก้ว

การเตรียมความพร้อม
โครงการชลประทานยโสธร
1. เครื่องสูบน  า ขนาด 8 ถึง 12 นิ ว จ านวน 13 เครื่อง 
2. รถบรรทุกน  า จ านวน 1 คัน
3. เครื่องผลักดันน  า (แผนขอรับการสนับสนุน) จ านวน 12 เครื่อง
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง
1. เครื่องสูบน  า จ านวน 6 เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน  า (แผนขอรับการสนับสนุน) จ านวน 26 เครื่อง
3. รถขุด จ านวน 2 คัน
4. เครื่องจักรสนับสนุนอื่น จ านวน 3 หน่วย



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานยโสธร
นายสิทธิพงษ์  กระทอง

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานยโสธร
0-4571-1487

นายพงศพัศ  ค าศรี
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4571-1487
08-7444-7123

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ชีล่างและเซบายล่าง

นายวิทวัฒน์  วันทนียกุล
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีล่าง

และเซบายล่าง

0-4584-0640
090-9547952

นายทศพล  บัวผัน
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-4584-0640
083-2394545

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดยโสธร



ภาคกลาง



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 2 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษารังสิตใต้ 1 แห่ง 
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาชลหารพิจิตร 1 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 2 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- ก้าจัดวัชพืชจ้านวน 3 สายคลอง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
รังสิตใต้ 
ด้าเนินการแล้วเสร็จ
จุดติดตั งเคร่ืองผลักดันน  า ในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั งเครื่องผลักดันน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  า
ท่วมประจ าทุกปี 1 จุด

1. ปตร.บึงฝรั่ง แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
จ้านวน 4 เคร่ือง

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
จุดติดตั งเคร่ืองผลักดันน  า



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหต)ุ
1.ควบคุมปริมาณน ้าบริเวณคลองแสนแสบ ท่ี ปตร. มีนบุรี 
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
2.ควบคุมปริมาณน ้าบริเวณคลองลาดกระบัง ท่ี ปตร.ลาดกระบัง 
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.
3. ควบคุมปริมาณน ้าบริเวณคลองแสนแสบ ท่ี สน.หนองจอก 
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณชุมชนฟลอร่าวิล แขวงล้าผักชี เขตหนองจอก กทม.
2. ด้านท้าย ทรบ.บึงฝรั่ง แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.
3. ด้านหน้า ปตร.คลอง 14 สายล่าง แขวงหนองจอก เขตหนองจอก 
กทม.

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ : จ านวน 4 หน่วย
1. เครื่องผลักดันน ้า จ้านวน 4 เครื่อง



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสิตใต้
นายโบว์แดง ทาแก้ว 

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสิตใต้
0-2531-2913
08-4874-6207

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสิตใต้
นายปวิตร สุขวัจน์ 

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน
0-2531-2913
06-2894-2493

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ชลหารพิจิตร

นายสมเดช ศรีวิเชียร 
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร

0-2330-1516
0-2330-1213
08-1371-8296

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ชลหารพิจิตร

นายวิรวัฒน์ ผสมทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-2330-1516
0-2330-1213
08-1843-6641



อาคารชลประทานท่ีตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 3 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาบางบาล 1 แห่ง โครงการส่งน ้า
และบ้ารุงรักษายางมณี 2 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 3 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- แม่น ้ า น้ อย  ที่  ปตร .ยา งมณี  และคลองระบายต่ า งๆ         
โครงการฯยางมณี 
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  า
ท่วมประจ าทุกปี จ านวน 13 จุด 

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอ่างทอง



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ประสานเขื่อนเจ้าพระยาควบคุมการระบายท้ายเขื่อน ไม่เกิน 2,000 ลบ.ม./วิ
- เฝ้าระวังน ้าจากแม่น ้าเจ้าพระยาที่เข้าคลองโผงเผงแล้วไหลย้อนขึ นแม่น ้า
น้อย
- แม่น ้าน้อย ควบคุม ปตร.ยางมณี ระบายไม่เกิน 120 ลบ.ม./วิ
- รับน ้ าเข้าพื นที่รับน ้าและระบายออกแม่น ้ าเจ้าพระยา แม่น ้าน้อย
และคลองระบายตามจุดที่ก้าหนดไว้

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณพื นที่ลุ่มต่้าทุ่งบางบาล ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
2. บริเวณพื นที่ทุ่งบางกุ้ง จ.อ่างทอง
3. บริเวณหมู่ที่ 4 ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
4. สถานี C.7A อ.เมือง จ.อ่างทอง
5. สถานี C.36 อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
6 .  พื นที่ เทศบาลเมื อ งอ่ า งทองบริ เ วณศาลากลางจั งหวั ด  น ้ า ใน
แม่น ้าเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าท่อระบายน ้า
7. เฝ้าระวังน ้าจากแม่น ้าเจ้าพระยาเข้าคลองโผงเผงแล้วไหลย้อนขึ นแม่น ้า
น้อยเข้าท่วมพื นที่ อ.เมือง และ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
- ติดตั งเครื่องสูบน ้าเ พ่ือระบายน ้าในเขตชุมชน เขตเศรษฐกิจ และ
พื นที่การเกษตร
- เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือ
ตลอด24 ชม.

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอ่างทอง



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานอ่างทอง
นายพะลิน  สุทธิบุตร

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานอ่างทอง
0-3561-2003
08-1870-9078

นายสุชาติ โพธิ์เจริญ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3561-6071
0-3561-2003
08-4930-4436

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางบาล
นายศราวุฒิ ไวทยะวิญญู

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางบาล
0-3579-5863
0-3579-5800

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามหาราช นายประเวศน์ ศิริศิลป์                             
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามหาราช

0-3651-0298
08-1379-1791

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษายางมณี
นายรมย์รวินท์ กลิ่นศรีสุข

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษายางมณี
0-3561-0572
08-9796-9695

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอ่างทอง



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาสามชุก
นายบุญฤทธิ์ จ าปาเงิน

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาสามชุก

0-3546-4411
0-3546-4408
09-8919-6153

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชัณสูตร
นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชัณสูตร

0-3681-780
0-3681-4771
08-6769-3608

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาผักไห่
นายนรเศรษฐ์ ฤกษ์สงเคราะห์

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาผักไห่

0-3539-1378
0-3539-1479
08-1601-3365

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอ่างทอง



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 19 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพลเทพ 7 แห่งโครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาท่าโบสถ์ 1 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาบรมธาตุ 
5 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเจ้าพระยา 1 แห่ง โครงการส่ง
น ้าและบ้ารุงรักษามโนรมย์ 5 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 8 แห่ง ใช้งานได้ 11 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- คลองระบาย 1ขวา แม่น ้าน้อย2, คลองส่งน ้า 1 ซ้าย,คลองระบาย 
4 ซ้าย สุพรรณ2 โครงการฯบรมธาตุ 
- หน้าเขื่อนเจ้าพระยา โครงการฯเจ้าพระยา
- คลองต่างๆในเขตโครงการฯพลเทพ
- คลองระบายน ้า ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โครงการฯ
ชัยนาท
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วม
ประจ าทุกปี จ านวน 22 จุด 

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดชัยนาท



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหต)ุ
1.ควบคุมปริมาณน ้าไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลบ.ม./วิ และ

พิจารณาระบายน ้าเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันตกและตะวันออก ตาม
ศักยภาพได้ 690 ลบ.ม./วิ

- ระบบส่งน ้าสูงสุด 65 ลบ.ม./วินาที (คลองชัยนาท-อยุธยา)
- ระบบส่งน ้าสูงสุด 210 ลบ.ม./วินาที (คลองชัยนาท-ป่าสัก)         
- ระบบส่งน ้าสูงสุด 200 ลบ.ม./วินาที (แม่น ้าท่าจีน)
- ระบบส่งน ้าสูงสุด 180 ลบ.ม./วินาที (แม่น ้าน้อย)
- ระบบส่งน ้าสูงสุด  35 ลบ.ม./วินาที (คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง)

2. ผันน ้าเข้าเก็บกักในแก้มลิงต่างๆ ที่สามารถรับน ้าได้

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

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
- จัดเตรียมเครื่องสูบน ้าในกรณีท่ีมีการร้องขอ
- เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด24 ชม.

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดชัยนาท
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดชัยนาท
พื นที่/โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานชัยนาท
นายสุรศักดิ์ รังรองธานินทร์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานชัยนาท

0-5646-0252
0-5646-1607
09-2261-5986

นายอรรถสิทธิ์ เกิดมีสุข
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-5646-1382
0-5646-1925
09-8258-7199

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามโนรมย์
นายสมยศ แสงมณี 

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามโนรมย์
0-5649-1289
08-1707-1998

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาเจ้าพระยา
นายประพันธ์ สพเสถียร

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาเจ้าพระยา
0-5640-5328
08-1888-9778

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบรมธาตุ
นายโสภินญา เกิดสกุล

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบรมธาตุ
0-5640-5525
08-1876-6115

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าโบสถ์
นายพงษศ์ักดิ์  อัครมณี

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาทา่โบสถ์
0-5648-9101
08-1851-3671

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพลเทพ นายสมหวัง  ปานสุขสาร
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพลเทพ

0-5648-9101
08-1851-3671

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามหาราช
นายประเวศน์ ศิริศิลป์

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามหาราช
0-3651-0298
08-1533-9001



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดก าแพงเพชร

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 6 แห่ง มีความพร้อมใช้งาน

อยู่ในความรับผิดชอบดังนี 
- โครงการชลประทานก้าแพงเพชร                  2 แห่ง  
- โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่อทองแดง         1 แห่ง  
- โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาวังบัว                1 แห่ง  
- โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ 1 แห่ง  

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
1. ในเขตพื นท่ี ต้าบลวังยาง อ้าเภอคลองขลุง
2. ในเขตพื นท่ี ต้าบลหนองแม่แตง อ้าเภอไทรงาม 
3. ในเขตพื นท่ี ต้าบลหนองปลิง อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง 
จ านวน 8 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ติดตามเฝ้าระวังปริมาณน ้าหลากจากพื นท่ีฝั่งตะวันตกที่จะไหลลงล้าน ้าสาขา 
ประกอบด้วย คลองวังเจ้า คลองสวนหมาก และคลองขลุง
2. ตัดยอดน ้าหลากจากพื นท่ีฝั่งตะวันตกเข้าพื นท่ีฝั่งตะวันออก โดยรับน ้าผ่าน 
ปตร.ท่อทองแดง ปตร.วังบัว ปตร.วังยาง และปตร.หนองขวัญ
3. ติดตั งเคร่ืองสูบน ้า เร่งระบายน ้าท่วมขังออกจากพื นท่ีชุมชน

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. พื นท่ีเทศบาลอ้าเภอพรานกระต่าย  
2. พื นท่ีลุ่มน ้าสาขาคลองสวนหมาก บริเวณตลาดและชุมชน ต้าบลนครชุม อ้าเภอ
เมือง
3. พื นท่ีลุ่มน ้าสาขาคลองขลุง อ้าเภอคลองขลุง อ้าเภอปางศิลาทอง อ้าเภอขาณุวร
ลักษบุรี  

การเตรียมความพร้อม
1. จัดเตรียมเครื่องสูบน ้า กรณีมีน ้าท่วมขังในเขตชุมชน เขตเศรษฐกิจ และพื นท่ี
การเกษตร จ้านวน 10 เครื่อง รถบรรทุกน ้า 1 คัน
2. เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าท่ีเข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 
24 ชั่วโมง

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดก าแพงเพชร

พื้นท่ีเส่ียงอุทกภยั

สญัลกัษณ์

พืน้ท่ีชลประทานโครงการส่งน ้า
และบ ารงุรกัษาแม่ยม

พืน้ท่ีชลประทาน(ขนาดกลาง)
โครงการชลประทานแพร่

แมน่ ้ายม
ล าห้วยสาขา

พื นที่เสี่ยงอุทกภัย



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดก าแพงเพชร

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานก าแพงเพชร
นายชาคริต  ไทยประดิษฐ์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานก าแพงเพชร
0-5571-1440

08-1949-2682

นายโชคชัย   เสนาะเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-5571-1440
08-8959-9114

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ท่อทองแดง

นายสุทธิชัย ไพรสันต์
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาทอ่ทองแดง

0-5571-1553
08-1887-6657

นายสมเกียรติ อุปการะ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-5571-1553
08-1420-8556

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาวังบัว
นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาวังบัว
0-5577-3634
09-3356-5394

นายประเสริฐ ล่ าภากร
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-5577-3634
08-9449-4489

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
วังยาง-หนองขวัญ

นายบรรจง วงศ์มา
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ

0-5586-5358
08-2932-3516

นายวรพัฒน์ เพียรประสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-5586-5358
08-5036-0819



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 24 แห่ง อยู่ ในความ
รับผิดชอบของโครงการชลประทานลพบุรี 9 แห่งโครงการ
ส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโคกกะเทียม 6 แห่ง โครงการส่งน ้า
และบ้ารุงรักษาช่องแค 2 แห่งโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
ป่าสักชลสิทธิ์ 7 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 24 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 3 โครงการ
ส่งน ้าและบ้ารุงรักษาช่องแค
- ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 3 และ คลอง
ระบายเลียบคลองชัยนาท-ป่าสัก โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโคกกะ
เทียม
- ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช คลอง 1 ซ้าย 8 ซ้าย โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษามหาราช
- ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้า อาคารระบายน ้าล้น (Service
Spillway) คลองระบายด้านท้ายอาคาร River Outlet เขื่อนป่าสักฯ  
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 
จุดละ 1 เครื่อง จ านวน 16 จุดการตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         

จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดลพบุรี



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. เฝ้าระวังพื นที่ อ.โคกเจริญ อ.สระโบสถ์ อ.หนองม่วง อ.โคกส้าโรง หากเกิด
ฝนตกหนักติดต่อกันอาจก่อให้เกิดน ้าบ่าไหลหลากลงสู่พื นที่ลุ่มต่้า บริเวณฝั่งซ้าย 
คลองชัยนาท-ป่าสัก ที่ ต.หนองเมือง ต.บ้านกล้วย ต.บ้านทราย ต.หินปัก ต.บางกะพี 
ต.ดงพลับ ต.หนองทรายขาว และ ต.พุคา อ.บ้านหมี่, ต.หลุมข้าว และ ต.ห้วยโป่ง 
อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
2. เฝ้าระวังน ้าป่าไหลหลากจากเทือกเขาพระงาม เขาสามยอด ล้าน ้าห้วยใหญ่ 
เข้าท่วมเขตชุมชน ที่ บ้านเสาธง ต.เขาพระงาม บ้านป่ากล้วย ต.ท่าแค หมู่บ้าน
สิรัญญา ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง  ปริมาณน ้าดังกล่าวได้ไหลมารวมบริเวณพื นที่ฝั่งซ้าย 
คลองชัยนาท-ป่าสัก ซึ่งมีความลาดเท
3. เฝ้าระวังน ้าป่าไหลหลากจากล้าห้วยซับเหล็ก ท้าให้น ้าท่วมถนนพหลโยธินช่วงที่
ผ่านตัวเมืองลพบุรี รวมทั งท่วมเขตชุมชนเมือง ที่ ต.นิคมสร้างตนเอง ต.ป่าตาล 
อ.เมือง

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
บริหารจัดการน ้าเพื่อป้องกันภาวะน ้าท่วมโดย
- ควบคุมปริมาณน ้าผ่าน ปตร.มโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท และ ปตร.ช่องแค  
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
- สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าฝั่งซ้าย ริมคลองชัยนาท-ป่าสัก สูบน ้าระบายลงคลอง
ชัยนาท-ป่าสัก พื นที่ อ.บ้านหมี่ จ้านวน 6 แห่ง อ.เมืองลพบุรี จ้านวน 8 แห่ง
- ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าเคลื่อนที่บริเวณพื นที่ลุ่มต่้า อ.บ้านหมี่ ตามความจ้าเป็น 

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตั งเครื่องสูบน ้าพื นที่ที่เคยเกิดน ้าท่วมประจ้าทุกปีก้าหนดติดตั งเครื่องสูบน ้า 
จ้านวน 16 เครื่องเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดลพบุรี



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานลพบุรี
นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานลพบุรี
0-3648-6633
08-4874-6182

นายดนุพัฒน์ บุญเมือง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3648-6633
09-5252-9251

โครงการส่งน  าละบ ารุงรักษา
โคกกะเทียม

นายทินกร รัตนพัวพันธ์
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาโคกกะเทียม

0-3648-6361
08-4874-6133

โครงการส่งน  าละบ ารุงรักษาช่องแค
นายสิทธิพร อังกุราภินันท์

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาช่องแค
0-5626-9224
09-2329-3541

โครงการส่งน  าละบ ารุงรักษา
ป่าสักชลสิทธิ์

นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์

0-3649-4291
08-1977-8688

โครงการส่งน  าละบ ารุงรักษามหาราช
นายประเวศน์ ศิริศิลป์

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามหาราช
0-3651-0298
08-1972-6322

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดลพบุรี



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 24 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาขุนด่านปราการชล 4 แห่ง โครงการส่งน ้า
และบ้ารุงรักษานครนายก 15 แห่ง โครงการชลประทานนครนายก 3
แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษารังสิตใต้ 2 แห่ง

จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
จ้านวน 3 จุด

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

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

Ny.1B

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครนายก



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. พร่องน  าในอ่างเก็บน  าที่มีปริมาณน  ามากลงแม่น  านครนายก 
2. ดูแลและเสริมคันกั นน  าที่มีอยู่เดิมในเขตโครงการคลองยาง ให้มีระดับสูงและ
แข็งแรงพอที่จะป้องกันน  าไม่ให้ไหลล้นข้ามไปท่วมพื นที่เพาะปลูก 
3. ควบคุมดูแลปริมาณน  า และระดับน  าให้เหมาะสมกับพื นที่การเกษตร โดยใช้
คลองบ้านนาเป็นหลักในการควบคุมและระบายน  าลงคลอง 29 และแม่น  า
นครนายกต่อไป 
4. ควบคุมระดับน  าบริเวณสถานี Ny.1B ต.สาริกา อ.เมือง 
หากระดับน  ามากกว่า +8.00 ม.รทก. ให้ท าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่
5. ประสานงานกันหน่วยราชการ องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อระบายน  าตาม
อาคารชลประทานต่าง ให้ข้อมูลสภาพน  า ปริมาณน  าของโครงการฯ แก่หน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์

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

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครนายก

1

3

2



พื นที่/โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานนครนายก
นายวสันต์  พรหมดีสาร

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครนายก
037-384184

081-768-3984

นายสุรเชษฐ์  น่วมนุ่ม
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

037-384-357
081-436-4970

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ขุนด่านปราการชล

นายเจษฎา บุญสุยา
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาขุนด่าน

ปราการชล

081-8795657
037-384192

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

นายชลศักดิ์ สุขี
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

037-330008
083-451-9199

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนครนายก



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 137 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการส่งน า้และบ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ 11 แห่งโครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาพระพิมล 22 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาภาษีเจริญ 
12 แห่ง โครงการส่งน ้าและบา้รุงรกัษานครปฐม 61 แห่ง โครงการส่งน ้า
และบ้ารุงรักษานครชุม 2 แห่งโครงการส่งน ้ าและบ้ารุ งรักษา
ก้าแพงแสน 12 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาบางเลน 17 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 122 แห่ง และอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 15 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้ว
เสร็จ ที่สถานีสูบน ้า ปตร. บางซื่อ
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานครปฐม ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชในคลอง
ระบายน ้า 
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 
เครื่อง จ้านวน 21 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครปฐม



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
- บริเวณในเขตพื นท่ี อ.บางเลน      12 จุด 
- บริเวณในเขตพื นที่ อ.ก้าแพงแสน   1 จุด
- บริเวณในเขตพื นที่ อ.นครชัยศรี    11 จุด 
- บริเวณในเขตพื นที่ อ.สามพราน     8 จุด 

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครปฐม



ฤดูฝนพื นที่/โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทาน
นครปฐม

นายพิทักษ์ ยุวานนท์
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครปฐม

0-3451-0250
08-1880-1593

นายวินัย อุทัยแสน
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3426-2218
09-1415-5619

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานครปฐม
นายณฐกร ศักดิ์ตระกูล

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานครปฐม
0-3451-0250

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาก าแพงแสน
เสกโสม เสริมศรี 

ผู้อ านวยโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาก าแพงแสน
0-3469-1097
0-3469-1098

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางเลน
นายนพดล มีวิเศษ

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางเลน
0-3430-0348

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพนมทวน
นายยงยุทธ  จุลานนท์

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพนมทวน
0-3461-1915

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานครชุม
นายเทอดศักดิ์  ลักษณะหุต

ผู้อ านวยโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานครชุม
0-3221-1173

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระพิมล
นายสุชาติ อินทร์ปรุง

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระพิมล
0-3426-3331

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ
นายอาภากร สนิกะวาที

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ
0-2571-2128

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ
ปิยะ ลืออุติกุลวงศ์

ผู้อ านวยโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ
0-3484-4487

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครปฐม



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 15 แห่ง อยู่ ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานนครสวรรค์ 11 แห่ง และโครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาท่าบัว 4 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 15 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานนครสวรรค์ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชบริเวณคลองส่งน ้า
บริเวณคลองกระถิน, ปตร.คลองปลากด, ปตร.จระเข้เผือก, ปตร.คลองขนมจีน
และปตร.คลองวังสวัสดี 
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าบัว ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชท่ีแม่น ้าน่าน 
บริเวณ ปตร.คลองระบายน ้า DR.9 - DR.11 และปตร.คลองระบายน ้าวังแตงโม
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง 
จ านวน 7 จุด อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานนครสวรรค์ 
3 แห่ง และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่าบัว 4 แห่ง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครสวรรค์



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ให้เจ้าหน้าที่ประจ้าอยู่ในพื นที่ หากมีกรณีฝนตกจะได้เข้าไปด้าเนินการแก้ไข
สถานการณ์โดยเร็ว รวมทั งก้าชับเจ้าหน้าที่คอยติดตาม ตรวจสอบระบบชลประทาน 
ให้สามารถรองรับสถานการณ์น ้าได้เต็มศักยภาพตามสถานการณ์น ้าที่เป็นจริงในแต่ละ
ช่วงเวลารวมทั งบริหารจัดการน ้าในอ่างเก็บน ้าให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด
- ในกรณีที่เกิดสภาวะวิกฤติ ให้ชี แจงสถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือแจ้งเตือน
ประชาชน ให้เตรียมรับสถานการณ์น ้า และส้าเนาเรื่องมายังกรมชลประทาน เพ่ือแจ้ง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมออกเป็นค้าสั่งกระทรวงมหาดไทยในการ
แจ้งเตือนผู้ว่าราชการจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณพื นที่ท้ายอ่างเก็บน ้า ได้แก่ อ่างเก็บน ้าคลองโพธิ์ , อ่างเก็บน ้าห้วยใหญ่ และ
อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าลาด
2. บริเวณปตร.คลองขนมจีน และปตร.คลองวังสวัสดี
3. บริเวณพื นที่ลุ่มต่้า คลองระบายน ้า DR.9 – DR.11 และคลองระบายน ้าวังแตงโม

การเตรียมความพร้อม
- ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานทั งหมด
- เร่งระบายน ้าในคลองระบายน ้าสายต่างๆ ที่เกิดจากฝนตกในพื นที่ลงสู่แม่น ้าสายหลัก
- ส้าหรับพื นที่ท่ีเคยเกิดน ้าท่วมเป็นประจ้า และต้องติดตั งเครื่องสูบน ้าเป็นประจ้าทุกปี 
ขอให้น้าเครื่องสูบน ้าไปติดตั งไว้ก่อนอย่างน้อยจ้านวน 1 เครื่อง
- เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน ้า ขนาด 8-12 นิ ว จ้านวน 
18 เครื่อง ในบริเวณพื นที่เสี่ยงที่จะเกิดน ้าท่วมเป็นประจ้า ให้สามารถน้าไปช่วยเหลือ
ได้ทันทีเม่ือเกิดปัญหาน ้าท่วม

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครสวรรค์



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครสวรรค์

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานนครสวรรค์
นายศุภชัย มโนการ

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์
0-5622-2209
08-4874-6179

นายนิพนธ์ ดวงดารา
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-5622-2209
08-6214-1502

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าบัว
นายนายทวนชัย เลี ยงสุข

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าบัว
0-5666-9029
08-1888-9778

นายวิทูร เกิดอินทร์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-5666-9029
08-9437-7734



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 32 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานนนทบุรี 29 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพระพิมล 3 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 29 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- ก้าจัดวัชพืชคลองทวีวัฒนา โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพระพิมล 
ด้าเนินการแล้วเสร็จ
- ก้าจัดวัชพืชโดยแรงคน จ้านวน 36 สาย โครงการชลประทานนนทบุรี 
ด้าเนินการแล้วเสร็จ
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 
15 จุด  จ านวน 24 เครื่อง 
1. บริเวณในเขต อ.บางกรวย 2 จุด จ้านวน 8 เครื่อง
2. บริเวณในเขต อ.ปากเกร็ด 5 จุด จ้านวน 6 เครื่อง
3. บริเวณในเขต อ.บางใหญ่ 2 จุด จ้านวน 4 เครื่อง
4. บริเวณในเขต อ.เมือง 2 จุด จ้านวน 2 เครื่อง
5. บริเวณในเขต อ.บางบัวทอง 2 จุด จ้านวน 2 เครื่อง
6. บริเวณในเขต อ.ไทรน้อย 2 จุด จ้านวน 2 เครื่อง
จุดติดตั งเครื่องผลักดันน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั งเครื่องผลักน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 
จ านวน 1 จุด 
1.ประตูระบายน ้ากลางคลองทวีวัฒนา ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
จ้านวน 2 เครื่อง

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนนทบุรี

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
จุดติดตั งเคร่ืองผลักดันน  า



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. รับน ้าจากคลองพระยาบันลือคลองแนวขวาง ที่เชื ่อมต่อระหว่างแม่น ้าท่าจีนกับ

แม่น ้าเจ้าพระยา ในอัตรา 300 ลบ.ม./วินาที ผ่านคลองแนวตั ง ในพื นที่ทุ่งพระยาบรรลือ
ตามศักยภาพของคลองลงสู ่คลองพระพิม ซึ ่งเป็นคลองแนวขวางที ่เชื ่อมต่อกับแม่น ้า   
ท่าจีนและแม่น ้าเจ้าพระยา

2. ระบายน ้าจากคลองพระพิมล ซึ่งเป็นคลองแนวขวาง ที่เชื ่อมต่อกับแม่น ้าท่าจีน 
และแม่น ้าเจ้าพระยา ในอัตรา 167 ลบ.ม./วินาที ผ่านคลองแนวตั งในพื นที่ทุ่งพระพิมล 
ตามศักยภาพของคลองลงสู่คลองมหาสวัสดิ ์ ซึ ่งเป็นคลองแนวขวางที ่เชื ่อมต่อกับแม่
น ้าท่าจีน และแม่น ้าเจ้าพระยา

3. ระบายน ้าจากคลองมหาสวัสดิ์ ซึ ่งเป็นคลองแนวขวาง ที่เชื่อมต่อกับแม่น ้าท่าจีน 
และแม ่น ้ า เจ ้าพระยาในอ ัตรา 91 ลบ.ม. /ว ินาท ี ผ ่านคลองแนวตั  ง เข ้าสู ่พื  นที่
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม ตามศักยภาพของคลองเพื่อ จะได้ระบายลงสู่
แม่น ้าเจ้าพระยา และแม่น ้าท่าจีนต่อไป

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

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

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ : จ านวน 26 หน่วย
1. เครื่องสูบน ้า จ้านวน 24 เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน ้า จ้านวน 2 เครื่อง

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนนทบุรี



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานนนทบุรี
นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนนทบุรี

0-2583-3337
0-2583-4460
08-1497-7018

โครงการชลประทานนนทบุรี
นายชัยวัฒน์ ชวลิตเมธารัตน์

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน
0-2583-3337
09-3326-7279

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
พระยาบรรลือ

นายอาภากร สนิกะวาที                          
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ

0-2571-2128
08-1818-3912

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระพิมล
นายสุชาติ อินทร์ปรุง

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระพิมล
0-3426-3331
08-1801-6840

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนนทบุรี



อาคารชลประทานท่ีตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 90 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน
ปทุมธานี 22 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ 3 แห่ง โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษารังสิตเหนือ 32 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษารังสิตใต้ 33 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 87 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- ก้าจัดวัชพืชจ้านวน 8 สายคลอง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษารังสิตใต้ ด้าเนินการแล้ว
เสร็จ 
ก้าจัดวัชพืช 10 สาย โครงการชลประทานปทุมธานี ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นท่ีน  าท่วมเป็นประจ า
อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั งเครื่องสูบน  าพื นท่ีท่ีเคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จ านวน 34
จุด 61 เครื่อง
- บริเวณในเขต อ.เมือง 4 จุด จ้านวน 12 เคร่ือง 
- บริเวณในเขต อ.คลองหลวง 9 จุด  12 เคร่ือง
- บริเวณในเขต อ.ธัญบุรี 8 จุด  16 เคร่ือง
- บริเวณในเขต อ.ลาดหลุมแก้ว 3 จุด 3 เคร่ือง
- บริเวณในเขต อ.ล้าลูกกา 1 จุด 4 เคร่ือง
- บริเวณในเขต อ.สามโคก 6 จุด 11 เคร่ือง
- บริเวณในเขต อ.หนองเสือ 3 จุด  3 เคร่ือง
จุดติดตั งเครื่องผลักดันน  า
อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั งเครื่องสูบน  าพื นท่ีท่ีเคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จ านวน 4 จุด 
17 เครื่อง
1.ไซฟอนพระธรรมราชา (ท้ายน ้า) จ้านวน 1 เคร่ือง
2.ปตร.กลางคลอง 12-13 จ้านวน 4 เคร่ือง
3.ปตร.กลางคลอง 8-9 จ้านวน 4 เคร่ือง
4.ปตร.สน.จุฬาลงกรณ์ จ้านวน 8 เคร่ือง

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดปทุมธานี

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
จุดติดตั งเคร่ืองผลักดันน  า



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ควบคุมการระบายน ้า ในคลองริมแม่น ้าเจ้าพระยา ไม่ให้ความสูงของระดับน ้า
เกินเกณฑ์ที่ก้าหนด
2. ควบคุมการระบายน ้าที่คลองพระยาบรรลือ โดยพิจารณาร่วมกับการระบายน ้า
ของ พื นที่ตอนล่าง เพื่อควบคุมระดับน ้าไม่ให้เกินเกณฑ์ที ่ก้าหนด เสริมกระสอบ
ทรายบริเวณที่มีคันคลองต่้า
3. ควบคุมการระบายน ้าที่ไซฟอนพระธรรมราชา และ ปตร.พระธรรมราชา ไม่ให้
เกินเกินระบายน ้าที่ก้าหนด
4. ควบคุมระดับน ้าคลองระพีพัฒน์แยกใต้ หากระดับน ้าเกิน +2.50 ม.รทก. ให้ท้า
การแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณคลองขุดใหม่ หมู่4 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
2. บริเวณคลองโต๊ะเซ็น หมู่1 และคลองขุดใหม่ หมู่ 5 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.
ปทุมธานี
3. ถนนบนคันคลอง บริเวณ ปตร.เปรมเหนือรังสิต ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี 
จ.ปทุมธานี
4. ปตร. ปากคลองระบายน า้ที่ 10 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
5. บริเวณถนนบนคันคลองระพีพัฒน์ (ฝั่งซ้าย) กม.16+650 ต.ศาลาครุ 
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
6. ริมคลองรังสิตฯ บริเวณศาลเจ้าปากคลอง 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี
7. ริมคลองหกวาสายล่าง ฝั่งทิศเหนือ ปลายคลอง 2 ต.คูคต อ.ล้าลูกกา 
จ.ปทุมธานี
8. ริมคลองหกวาสายล่าง ฝั่งทิศเหนือ ปลายคลอง 3 และ 4 ต.ลาดสวาย 
อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดปทุมธานี

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ : จ านวน 78 หน่วย
1. เครื่องสูบน ้า จ้านวน 61 เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน ้า จ้านวน 17 เครื่อง



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานปทุมธานี
นายธณกฤต พหลทัพ 

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานปทุมธานี
0-2531-7721
09-7885-6565

โครงการชลประทานปทุมธานี
นายอมร นวลเพชร์

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน
0-2531-7721
08-1899-2565

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
พระยาบรรลือ

นายอาภากร สนิกะวาที
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ

0-2571-2128
08-1818-3912

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
รังสิตเหนือ

นายมิตร บุญจันทร์
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ

0-3536-1244
08-8790-5853

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
รังสิตใต้

นายโบว์แดง ทาแก้ว
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสิตใต้

0-2531-2913
08-4874-6207

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดปทุมธานี



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 13 แห่ง อยู่ ในความ
รับผิดชอบโครงการชลประทานเพชรบูรณ์  13 แห่ ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 13 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช
แนวคลองตามงานบ้ารุงรักษา
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  า
ท่วมประจ าทุกปี จ านวน 2 จุด 
1. บริเวณอ้าเภอหล่มสัก ต้าบลสักหลง บ้านวังแฮ่
2. บริเวณอ้าเภอหล่มสัก ต้าบลสักหลง ฝายห้วยซัน

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดเพชรบูรณ์



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- สถานการณ์น ้าท่าของแม่น ้าป่าสัก ใช้สถานี S.33 (ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า) เป็นสถานีวัด
น ้า คอยแจ้งเตือนปริมาณน ้าที่จะไหลเข้าเขตชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
- โดยหากปริมาณน ้าที่สถานี S.33 มีมากกว่า 200 ลบ.ม/วิ จะท้าการแจ้งเตือนเทศบาลเมืองหล่ม
สัก
- ติดตาม Inflow จากห้วยสะดวงใหญ่ หากพบว่ามีจะท้าให้ระดับน ้าสูงขึ น จ้าเป็นต้องให้น ้าไหล
ออกทางด้านซ้ายของแม่น ้าป่าสักเพ่ืออ้อมชุมชนเมือง ซึ่งเทศบาลเมืองหล่มสัก ได้ก่อสร้าง
ก้าแพงคอนกรีตป้องกันไว้แล้วสูงประมาณ 1.50 เมตร 
- เฝ้าระวังปริมาณน ้าจากล้าห้วยทั ง 2 แต่ถ้าหากมีปริมาณน ้ามาสมทบระหว่างทาง จะต้องให้
น ้าล้นตลิ่ง สามารถผันน ้าออกทางฝั่งซ้ายของแม่น ้าป่าสักเพ่ืออ้อมชุมชนเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์เช่นกัน

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณชุมชนเทศบาลเมืองหล่มสัก
2. บริเวณชุมชนริมน ้าตั งแต่ อ้าเภอหนองไผ่ถึงอ้าเภอศรีเทพ 

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
- ใช้อ่างเก็บน ้าขนาดกลาง 11 แห่ง  เป็นเครื่องมือในการชะลอและเก็บน ้าในล้าน ้าสาขา
ต่างๆ โดยควบคุมให้อยู่ระหว่างเส้น Uper และ Lower ของเส้น Rule Curve และหาก
ปริมาณน ้าถึงระดับ 80% ของความจุอ่างเก็บน ้า จะท้าการแจ้งเตือนประชาชนท้ายอ่าง
เก็บน ้านั น เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น ้าหลาก สามารถบรรเทาความรุนแรงของ
ความเสียหายได้

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดเพชรบูรณ์



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดเพชรบูรณ์

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
นายสมบัติ มีลักษณะสม

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์
0-5691-1155
08-6460-2933

นายยุพราช เขียวประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-5691-1156
0-5691-1157
08-1379-6398



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 26 แห่ง อยู่ ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานพิจิตร 17 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาดงเศรษฐี
7 แห่ง  และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่าบัว 2 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 26 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- งานก าจัดวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานพิจิตร 
ได้แก่ ในเขตอ้าเภอเมือง บางมูลมาก ดงเจริญ สามง่าม และบึงนาราง 
- งานก าจัดวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาดงเศรษฐี ได้แก่ ในเขตอ้าเภอเมือง และบางมูลมาก
- งานก าจัดวัชพืชที่อยู่ ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาท่าบัว ได้แก่ แม่น ้าน่าน บริเวณคลองระบายน ้า DR.7 และDR.8 
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง 
จ านวน 32 จุด อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานพิจิตร 
21 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาดงเศรษฐี 9 แห่ง และโครงการส่งน ้า
และบ้ารุงรักษาท่าบัว 2 แห่ง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดพิจิตร



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- คาดการณ์จากความสัมพันธ์ของปริมาณน ้าในล้าน ้าที่ก่อให้เกิดปัญหาน ้าท่วม สถานีวัดน ้า N.7A
อ.เมืองระดับน ้า  36.78 (ม.รทก) ปริมาณน ้าผ่านมากกว่า  997  ลบม./วินาที  เป็นระดับน ้าวิกฤตซึ่งท้าให้น ้า
ในพื นที่เพาะปลูกระบายน ้าลงแม่น ้าช้าได้ประกอบกับน ้าในแม่น ้าน่านเริ่มไหลเข้าที่ทรบ.คลองสินเธาว์ อ.บาง
มูลนาก
- ระดับการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยที่สถานีวัดน ้า N.7A ที่ระดับ  34.22-36.78  ม.(รทก.) หรือปริมาณน ้า
ผ่านมากกว่า 700  ลบ.ม./วินาที และแจ้งเตือนภัยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   ส้านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย สถานีวิทยุ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และประชาชนทราบ
- การด้าเนินการแจ้งเตือนภัยท่ีสถานีวัดระดับน ้า Y17ท่ีระดับ  35.75-37.25 ม.(รทก.)  หรือปริมาณน ้าผ่าน
มากกว่า 280 ลบม./วินาที และแจ้งเตือนภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัย สถานีวิทยุ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และประชาชนทราบ

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. ปตร.คลอง DR.3, ปตร.คลองยายแดง, ปตร.คลอง DR.5, ปตร.คลองห้วยคต, ปตร.คลองยายศรี , 
ปตร.DR.2-98L และปตร.คลองตะเคียนเฒ่า
2. พื นที่ลุ่มต่้าคลองระบายน ้า DR.7 – DR.9

การเตรียมความพร้อม
- ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานทั งหมด
- เร่งระบายน ้าในคลองระบายน ้าสายต่างๆ ที่เกิดจากฝนตกในพื นที่ลงสู่แม่น ้ายม แม่น ้าน่าน ณ ต้าแหน่ง
อาคารปากคลองระบายน ้า
- ปิดบานระบายน ้าที่อาคารปากคลองระบายน ้า  เมื่อระดับน ้าในแม่น ้าสูงกว่าระดับน ้าในคลองระบายน ้า 
ป้องกันไม่ให้น ้าไหลย้อนเข้าในคลองระบายน ้า
- ประสานงานกับ อบต. ในพื นท่ี เพ่ือขอความร่วมมือในการป้องกันน ้าท่ีอาคารปากคลองระบายน ้า และท่อ
ระบายน ้าที่ไม่มีบานตามแนวคันกั นน ้า (DK.2)  เพื่อสนับสนุนกระสอบทราย  สนับสนุนการสูบน ้าจากคลอง
ระบายน ้าลงสู่แม่น ้า  เพื่อไม่ให้กระทบพื นที่เพาะปลูก
- ติดตั งเครื่องสูบน ้า ขนาด 6 – 12 นิ ว ในพื นที่เสี่ยงภัย จ้านวน 22 เครื่อง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดพิจิตร



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดพิจิตร
พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานพิจิตร
นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานพิจิตร

0-5661-2518 
0-5661-5926
08-1532-8903

นายณัฐภูมิ อนันตภูมิ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-5661-2518 
0-5661-5926
08-2197-9101

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาดงเศรษฐี
นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาดงเศรษฐี

0-5699-0780
0-5699-0781
08-1605-4225

นายอิสเรศ พูลทอง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-5699-0780
0-5699-0781
08-6679-4403

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าบัว นายนายทวนชัย เลี ยงสุข
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าบัว

0-5666-9029
08-1888-9778

นายวิทูร  เกิดอินทร์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-5666-9029
08-9473-7734



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 43 แห่ง  อยู่ ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานพิษณุโลก 5 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานเรศวร
3 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพลายชุมพล 22 แห่ง โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาแควน้อยบา้รุงแดน 7 แห่ง และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษายมน่าน 
6 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 43 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- งานก าจัดวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นเรศวร ได้แก ่บริเวณคลองโปร่งนก บริเวณทรบ.ทุ่งสาน มีการขุดลอกเป็นช่วง ตั งแต่
ปี 59 ตลอดจนถึงปัจจุบัน 
- งานก าจัดวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
พลายชุมพล ได้แก่ บริเวณแม่น ้าน่าน/คลองส่งน ้าสายใหญ่ PR.(C1) บริเวณปตร.
ปากคลอง, คลองเมม-คลองบางแก้ว/คลองระบาย บริ เวณปตร.DR.15.8
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง 
จ านวน 45 จุด อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานพิษณุโลก 
10 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานเรศวร 1 แห่ง โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาพลายชุมพล 5 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแควน้อยบ้ารุงแดน
4 แห่ง และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษายมน่าน 25 แห่ง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดพิษณุโลก



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. พื นที่บริเวณแม่น ้าวังทอง, คลองชมพู, ท้ายเขื่อนนเรศวร, ทรบ.ทุ่งสาน และทรบ.ท่าทอง
2. บริเวณปตร.คลอง DR.15.8 แห่งท่ี 1 (รับน ้าจากคลองเมม-คลองบางแก้ว) และปตร.คลอง 
DR.15.8 แห่งที่ 2 (ระบายน ้าลงแม่น ้าน่าน)
3. พื นที่ลุ่มต่้าบางระก้า, แม่ระหัน, หนองมน, คลองอ้ายแล้, หนองแขม, ศรีภิรมย์, หนองจอก และ
คลองย่างแรต

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ให้เจ้าหน้าที่ประจ้าอยู่ในพื นท่ี หากมีกรณีฝนตกจะได้เข้าไปด้าเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว 
รวมทั งก้าชับเจ้าหน้าที่คอยติดตาม ตรวจสอบระบบชลประทาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์น ้า
ได้เต็มศักยภาพตามสถานการณ์น ้าท่ีเป็นจริงในแต่ละช่วงเวลารวมทั งบริหารจัดการน ้าในอ่างเก็บ
น ้าให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด
- ในกรณีท่ีเกิดสภาวะวิกฤติ ให้ชี แจงสถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือแจ้งเตือนประชาชน 
ให้เตรียมรับสถานการณ์น ้า และส้าเนาเรื่องมายังกรมชลประทาน เพื่อแจ้งกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รวบรวมออกเป็นค้าสั่งกระทรวงมหาดไทยในการแจ้งเตือนผู้ว่าราชการ
จังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย

การเตรียมความพร้อม
- ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานทั งหมด
- เร่งระบายน ้าในคลองระบายน ้าสายต่างๆ ที่เกิดจากฝนตกในพื นท่ีลงสู่แม่น ้าสายหลัก
- ส้าหรับพื นท่ีที่เคยเกิดน ้าท่วมเป็นประจ้า และต้องติดตั งเครื่องสูบน ้าเป็นประจ้าทุกปี 
ขอให้น้าเครื่องสูบน ้าไปติดตั งไว้ก่อนอย่างน้อยจ้านวน 1 เครื่อง
- เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน ้า ขนาด 8 นิ ว จ้านวน 20 เครื่อง 
ขนาด 12 นิ ว จ้านวน 2 เครื่อง ในบริเวณพื นที่เสี่ยงที่จะเกิดน ้าท่วมเป็นประจ้า ให้สามารถน้าไป
ช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาน ้าท่วม

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดพิษณุโลก



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดพิษณุโลก
พื นที่/โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานพิษณุโลก
นายช านาญ ชูเที่ยง

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก
08-1532-6632

นายกฤษณ์ จันทร์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-0341-8668

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานเรศวร
นายภูวดล ค าพุฒ

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาเขื่อนนเรศวร
08-6978-4643

นายสุรพล ห้าวหาญ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-4178-3483

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล
นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล
0-5533-3023

08-1605-3812

นายบุญชัย สุขสวัสดิ์อ านวย 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-5533-3101
08-1284-4166

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
แควน้อยบ ารุงแดน

นายวรวุฒิ เนียมน้อย
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแควน้อยบ ารุงแดน

0-5590-6230
08-8252-6341

นายเชาว์ ช่างเรือนกลาง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-5590-6230
08-6215-4141

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษายมน่าน
นายปารเมศ การุณนราพร

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษายมน่าน
0-5598-3589
08-1882-5896

นายเทพนิมิต สิงหพันธ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-9856-4976
06-3459-5153



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 95 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาเริงราง 3 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาป่าสักใต้ 4 แห่ง โครงการส่ง
น ้าและบ้ารุงรักษานครหลวง 18 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาบางบาล 13 แห่ง
โครงการส่ งน ้ าและบ้ารุ งรักษาโคกกะเทียม 3 แห่ง โครงการชลประทาน
พระนครศรีอยุธยา 13 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ 5 แห่ง 
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษารังสิตเหนือ 8 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเจ้า
เจ็ด-บางยี่หน 13 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษายางมณี 4 แห่ง โครงการส่งน ้า
และบ้ารุงรักษาผักไห่ 11 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 95 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- ก้าจัดวัชพืชหน้าเขื่อนพระราม 6 คลองระบายสามบัณฑิต คลองระบายห้วยบ่า 
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาป่าสักใต้
- ก้าจัดวัชพืชคลองระบายหนองสรวง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาคลองเพรียว -
เสาไห้
- ก้าจัดวัชพืชคลองสายใหญ่นครหลวง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานครหลวง
- ก้าจัดวัชพืชคลองวัดขวิด โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
- ก้าจัดวัชพืชในเขตโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาบางบาล
- ก้าจัดวัชพืชในเขตโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
- ก้าจัดวัชพืชในคลองพระอุดม คลองขุดใหม่ คลองลากค้อน คลองขุนศรี โครงการส่ง
น ้าและบ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ
- ก้าจัดวัชพืชในคลองเปรมประชากร คลองเชียงรากน้อย โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษารังสิตเหนือ
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จ านวน 54
จุด 

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. การปรับปฏิทินการเพาะปลูกในพื นท่ีลุ่มต่้าให้เร็วขึ น
2.  ใช ้พื  นที ่ลุ ่มต่้ าทั  ง  6 ทุ ่ง  ครอบคล ุมพื  นที ่ 5 จ ังหว ัดในลุ ่มน ้า เจ ้าพระยา ประกอบด ้วย 
จ.พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี ลพบุรี และสระบุรี ท้าการหน่วงน ้าและกระจายน ้า เพื่อ
ควบคุมการระบายน ้าผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,300 ลบ.ม./วินาที ได้แก่ ทุ่งป่าโมก ทุ่งบางบาล ทุ่ง
บ้านแพน ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งบางกุ้ง และทุ่งบางกุ่ม
3. ใช้แก้มลิง 2 แห่ง (แก้มลิงทุ่งมะขามหย่องและแก้มลิงทุ่งภูเขาทอง) พร่องน ้ารอรับน ้าหลากท่ีจะไหล
ลงท่วมพื นท่ีเกาะในตัวเมือง
4. ควบคุมระดับน ้าที่ ปตร.คลองตาเมฆ หากระดับเกิน +6.00 ม.รทก. ให้ท้าการแจ้งเตือนแก่ประชาชน
ในพื นที่
5. ควบคุมระดับน ้าที่ ปตร.พระอินทราชา หากระดับเกิน +2.50 ม.รทก. ให้ท้าการแจ้งเตือนแก่
ประชาชนในพื นท่ี
6. เตรียมความพร้อมเคลียร์พื นที่ในการติดตั งเครือ่งสูบน ้าท่ีเฝา้ระวัง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
- บริเวณพื นท่ี ต.บ้านกระทุ่ม ต.หัวเวียง ต.บ้านแพน ต.บ้านโพธ์ ต.รางจระเข้ ต.บ้านแถว อ.เสนา
- บริเวณพื นท่ี ต.ท่าดินแดง ต.บ้านใหญ่ ต.กุฎี ต.ผักไห่ ต.อมฤต ต.หน้าโคก ต.หนองน ้าใหญ่ อ.ผักไห่
- บริเวณพื นท่ี ต.วัดตะกู ต.บางบาล ต.บางหลวง ต.บางหลวงโดด ต.ท่าช้าง ต.บางหัก อ. บางบาล
- บริเวณพื นท่ี ต.ภูเขาทอง ต.เกาะเรียน ต.ขนอนหลวง อ.พระนครศรีอยุธยา
- บริเวณพื นท่ี ต.วังแดง อ.ท่าเรือ
- บริเวณพื นท่ี ต.แม่ลา ต.พระนอน อ.นครหลวง
- บริเวณพื นท่ี ต.บ้านโพ ต.บางประแดง อ.บางปะอิน
- บริเวณพื นท่ี ต.บ้านลี่ ต.พุทเลา ต.ตาลเอน ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน
- บริเวณพื นท่ี ต.บางซ้าย ต.แก้วฟ้า ต.เต่าเล่า ต.ปลายกลัด ต.เทพมงมล ต.วังพัฒนา อ.บางซ้าย
- บริเวณพื นท่ี ต.กะทุ่ม ต.มหาราช ต.น ้าเต้า ต.บางนา อ.มหาราช

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. รถสูบน ้าเคลื่อนท่ี จ้านวน 10 คัน
2. เครื่องสูบน ้า จ้านวน 16 เครื่อง

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
นายธนากร ตันติกุล

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
0-3534-5044
09-6949-3545

นายฉัตรชัย อากาศโสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุง

ระบบชลประทาน

0-3564-5204
08-3061-0495

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาโคกกะเทียม
นายทินกร รัตนพัวพันธ์

ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
โคกกะเทียม

0-3648-6361
08-4874-6133

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาเริงราง
นายนรินทร์ นิ่มวิญญา

ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
เริงราง

0-3626-1944
08-4628-2288

โครงการส่งน  าละบ ารุงรักษามหาราช
นายประเวศน์ ศิริศิลป์

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามหาราช
0-3651-0298
08-1972-6322

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาป่าสักใต้
นายชูพงศ์ อิศรัตน์

ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ป่าสักใต้

0-3580-2700
0-3580-2699
08-1823-8951

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา

คลองเพรียว-เสาไห้
นายเริงชัย ลันขุนทด

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
0-3621-164

08-1976-9530

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครหลวง

นายภูดิศ ฤทธิ์ส าเร็จ
ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานครหลวง

0-3527-1955
0-3527-1958
081-8766677

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
บางบาล

นายศราวุฒิ ไวทยะวิญญู
ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางบาล

0-3579-5863
0-3579-5800

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
เจ้าเจ็ด-บางยี่หน

นายนิคม สุคันธพฤกษ์
ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน

0-3574-1188
06-5520-4350

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
พระยาบรรลือ

นายอาภากร สนิกะวาที
ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ

0-2571-2128
08-1818-3912

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
รังสิตเหนือ

นายมิตร บุญจันทร์
ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ

0-3536-1244
08-8790-5853



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชัณสูตร
นายสมชายธนนิทร์ พ่วงสุวรรณ

ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ชัณสูตร

0-3681-4780
08-6769-3608

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษายางมณี
นายรมย์รวินท์ กลิ่นศรีสุข

ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ยางมณี

0-3561-0572
0-3561-0554
08-3939-9165

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาผักไห่
นายนรเศรษฐ์ ฤกษ์สงเคราะห์

ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ผักไห่

0-3539-1378
0-3539-1479
08-1601-3365



อาคารชลประทานท่ีตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 25 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ส่งน ้าและบ้ารุงรักษาชลหารพิจิตร 10 แห่งโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
พระองค์ไชยานุชิต 3 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรปราการ 12 แห่ง 
- ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 20 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
-ก าจัดวัชพืช บริเวณประตูระบายน  าริมคลองพระองค์ไชยานุชิต 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร ด าเนินการแล้วเสร็จ
- ก าจัดวัชพืช โครงการชลประทานสมุทรปราการ ด าเนินการแล้วเสร็จ
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ท่ีเคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 
จ านวน 15 จุด 49 เครื่อง
- บริเวณในเขต อ.เมือง 9 จุด จ้านวน 31 เครื่อง
- บริเวณในเขต อ.บางบ่อ 6 จุด จ้านวน 18 เครื่อง 
จุดติดตั งเครื่องผลักดันน  า
อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั งเครื่องผลักดันน  า จ านวน 6 จุด 21 เครื่อง
- บริเวณสถานีสูบน ้าชลหารพิจิตร จ้านวน 3 เครื่อง
- บริเวณสถานีสูบน ้าคลองบางปลา จ้านวน 4 เครื่อง
- บริเวณสถานีสูบน ้าต้าหรุ จ้านวน 2 เครื่อง
- บริเวณหน้าอ้าเภอบางบ่อ จ้านวน 2 เครื่อง
- บริเวณหน้าโรงพยาบาลบางบ่อ จ้านวน 6 เครื่อง
- ปตร.กลางคลองประเวศน์บุรีรมย์ จ้านวน 4 เครื่อง

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสมุทรปราการ

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
จุดติดตั งเคร่ืองผลักดันน  า



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
ฝ่ังตะวันตก
1. กรณีปริมาณน ้าผ่านสถานีวัดน ้าบางไทรเกิน 1,000 ลบ.ม./วินาที จะบริหารจัดการน ้า ปตร. 

คลองลัดโพธิ์ ตามอิทธิพลน ้าขึ น/ลง เมื่อระดับน ้าด้านเหนือน ้าสูงกว่าท้ายน ้า ควบคุมความเร็ว
กระแสน ้าไม่เกิน 1 เมตร/วินาที และปริมาณน ้าผ่าน ปตร. ไม่เกิน 500 ลบ.ม./วินาที เพื่อเร่ง
ระบายน ้าออกสู่ทะเล ไม่ให้เกิดผลกระทบพื นที่ตอนบนของแม่น ้าเจ้าพระยา
ฝ่ังตะวันออก
1. กรณีปริมาณฝนและน ้าเหนือ ไหลมาสมทบมากจนมีระดบัสูงกว่าระดบัเฝ้าระวังจะพร่องน ้าใน
คลองชายทะเล โดยสถานีสูบน ้าต่างๆ ซึ่งเป็นแก้มลิงออกสู่ทะเล ควบคุมให้อยู่ในระดับ  0.00 ม.
รทก. และต้องพร่องระดับน ้าให้อยู่ที่ระดับ -0.30 ม.รทก.(ต่้ากว่าตลิ่งเฉลี่ยประมาณ 0.50 ม.)
2. ตามแนวคันพระราชด้าริ จะควบคุมอาคารชลประทานไม่ให้น ้าหลากเข้าไปใน กรุงเทพฯ  

(พื นที่ชั นใน) 
3. กรณีคลองแสบแสบ คลองประเวศน์บุรีรมย์ และคลองส้าโรง มีระดับสูงกว่าระดับเฝ้าระวัง     

จะประสานกับส้านักงานระบายน ้า กรุงเทพมหานคร และ อปท.เพื่อระบายน ้าผ่านแนวคัน
พระราชด้าริ ออกสู่แม่น ้าเจ้าพระยา

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณนิคมอุสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
2. ชุมชนคลองบางปลา ต.บางปลา อ.บางพลี 
3. ชุมชนบางพลี (คลองส้าโรง) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
4. ปตร.กลางคลองประเวศน์ฯ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ
5. ประตูระบายน ้าคลองลัดโพธ์ิ อันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิอ.ทรงคะนอง อ.พระประแดง
6. บริเวณวัดบางบ่อ  ต.บางบ่อ  อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสมุทรปราการ

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ : จ านวน 71 หน่วย
1. เครื่องสูบน ้า จ้านวน 49 เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน ้า จ้านวน 21 เครื่อง
3. รถขุด จ้านวน 1 คัน



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทาน

สมุทรปราการ
นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ
0-2323-9192
06-2559-3559

โครงการชลประทาน
สมุทรปราการ

นายพิเชษฐ์ กัลปอนนัต์ชาญ 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1480-9610

โครงการส่งน  าละบ ารุงรักษา
ชลหารพิจิตร

นายสมเดช ศรีวิเชียร 
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร

0-2330-1516
0-2330-1213
08-1371-8296

โครงการส่งน  าละบ ารุงรักษา
พระองค์ไชยานุชิต

นายธีรภัทร สามไพบูลย์
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

0-3851-1154
0-3881-7382
08-1661-6168

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสมุทรปราการ



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 55 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานสมุทรสาคร 23 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
ภาษีเจริญ 12 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาด้าเนินสะดวก  6 แห่ง 
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานครปฐม  14 แห่ง
- ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 54 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
ก าจัดวัชพืชคลองมหาชัย โครงการชลประทานสมุทรสาคร ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วม
ประจ าทุกปี จ านวน 12 จุด 18 เครื่อง
- บริเวณในเขต อ.เมือง 9 จุด จ้านวน 13 เคร่ือง
- บริเวณในเขต อ.กระทุ่มแบน 3 จุด จ้านวน 5 เครื่อง 
จุดติดตั งเคร่ืองผลักดันน  า
อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั งเครื่องผลักดันน  า จ านวน 1 จุด 20
เครื่อง
- ใตส้ะพานบางยาง  จ้านวน 20 เคร่ือง

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสมุทรสาคร

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
จุดติดตั งเคร่ืองผลักดันน  า



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ใช้คลองท่ีมีอยู่ทั งหมด เป็นคลองรับน ้าเพื่อการระบายน ้า
2. ใช้เครื่องสูบน ้าถาวรท่ีติดตั งอยู่ริมแม่น ้าท่าจีนเพื่อเร่งระบายน ้าใน
พื นท่ี
3. เสริมคันตลิ่งท่ีทรุดต่้าเป็นช่วงๆ
4. โครงการแก้มลิง สถานีสูบน ้ าคลองมหาชัย -คลองสนามชัย 
เพื่อสูบน ้าออกจากแก้มลิงผ่านคลองระบายน ้าออกสู่ทะเล
5. ประสานงานและบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน

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

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสมุทรสาคร

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ : จ านวน 39 หน่วย
1. เครื่องสูบน ้า จ้านวน 18 เครื่อง
2.เคร่ืองผลักดันน ้า 20 เคร่ือง
2. รถขุด จ้านวน 1 คัน



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสมุทรสาคร

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสมุทรสาคร
นายสากล ชลคีรี

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร
0-3488-1176
08-6942-8935

โครงการชลประทานสมุทรสาคร
นายสุพจน์ เกียรติบ ารุง

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน
0-3488-1176
08-4971-5566

โครงการส่งน  าละบ ารุงรักษา
ภาษีเจริญ

นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ

0-3484-4487
0-3484-4485
08-9711-9943

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
เนินสะดวก

นายสุชาติ กาญจนวิลัย
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาเนินสะดวก

0-3225-4525
08-4874-6171

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครปฐม

นายณฐกร ศักดิ์ตระกูล
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานครปฐม

0-3451-0250
08-1854-7406



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 16 แห่ง อยู่ ในความ
รับผิดชอบของโครงการชลประทานสมุทรสงคราม
- ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 16 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ด าเนินการก าจัด
วั ชพื ช แล้ ว เ ส ร็ จ  จ า นวน  8 จุ ด  ใ น เ ขตจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนที่แสดงแผนการติดตั ง
เครื่องจักร-เครื่องมือในพื นที่เสี่ยง

(รายจังหวัด)

***หมายเหตุ สามารถเพิ่มข้อมูลได้มากกว่า 1 แผ่น

แสดงจุดติดตั งเครื่องจักร-เครื่องมือในพื นที่เสี่ยง



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ร่วมประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น ้า 
(SWOC) อย่างใกล้ชิด
- ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา
- ยกบานประตูเพื่อพร่องน ้าในล้าคลองเพื่อเตรียมรับน ้าฝน
- ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนภาคส่วนต่างๆ

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

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสมุทรสงคราม



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสมุทรสงคราม

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
นายพิเชษฐ ภัคพยัต

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม
0-3475-6646
08-1766-8360

นายศานติพงษ์ เดือนศริิรัตน์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน
08-1949-4477



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 14 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ส่งน ้าและบ้ารุงรักษาป่าสักใต้ 3 แห่งโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาคลอง
เพรียว-เสาไห้ 1 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโคกกะเทียม 5 แห่ง
โครงการชลประทานสระบุรี 2 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษารังสิต
เหนือ 3 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 14 แห่ง  
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่เริงราง คลองระบายเลียบคลอง
ชัยนาท-ป่าสัก โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเริงราง
- ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชคลองรายน ้าหนองรู โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
ป่าสักใต้
- ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้าหนองนาค คลองระบายน ้าห้วยบ่า 
และคลองระบายน ้าหนองรู โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาคลองเพรียว -
เสาไห้ 
- ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชคลองระบาย โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาป่าสัก
ชลสิทธิ์
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- อยู่ระหว่างเตรียมติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 
จ านวน 5 จุด

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสระบุรี

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นท่ีน  าท่วมเป็นประจ า



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ผันน ้าจากคลองชัยนาท-ป่าสัก เข้าพื นท่ีรับน ้าทะเลสาบบ้านหมอ ใน
อัตรา 1-2 ลบ.ม./วินาที
- ผันน ้าจากแม่น ้าป่าสัก เข้าพื นท่ีรับน ้าอ่างเก็บน ้าคลองเพรียว 
ในอัตรา 2 ลบ.ม./วินาที
- ควบคุมปริมาณน ้าไหลผ่านเขื่อนพระรามหก ให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 
700 ลบ.ม./วินาที
- ควบคุมระดับน ้ า ท่ีคลองระพีพัฒน์แยกตก หากระดับน ้ าเกิน
2.50 ม.รทก. ให้ท้าการแจ้งเตือนประชาชนในพื นท่ี

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณพื นท่ี พื นท่ีหมู่ 2 และ 10 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
2. บริเวณพื นท่ี พื นท่ีหมู่ 4 และ 6 ต.ป่าหวาย อ.พระพุทธบาท 
จ.สระบุรี
3. พื นท่ีเกษตรกรรมริมคลองชัยนาท-ป่าสัก และพื นท่ีเขตนคิม
อุตสาหกรรม

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
- ติดตั งเครื่องสูบน ้า จ้านวน 10 เครื่อง เพื่อระบายน ้าลงคลอง
ระพีพัฒน์
- เ ต รี ยมพร้ อมอุ ปกรณ์ เค รื่ อ งจั ก รกลและ เจ้ าหน้ า ท่ี เ ข้ า ให้
ความช่วยเหลือตลอด24 ชม.

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสระบุรี



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสระบุรี
นายมนัส วีระวัฒนพงศ์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสระบุรี
0-3622-1297
08-6428-8756

นายพีระ ธนามี
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

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

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาป่าสกัชลสทิธิ์
นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ 

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาปา่สักชลสทิธิ์
0-3649-4291
08-1977-8688

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาโคกกะเทียม
นายทินกร รัตนพัวพันธ์

ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาโคกกะเทียม
0-3648-6361
08-4874-6133

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาเริงราง
นายนรินทร์ นิ่มวิญญา

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

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาป่าสกัใต้
นายชูพงศ์ อิศรัตน์

ผู้อ านวยการโครงการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาปา่สักใต้

0-3580-2700
0-3580-2699
08-1823-8951

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
นายเริงชัย ลันขุนทด

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
0-3621-164

08-1976-9530

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสระบุรี



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 7 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาบรมธาตุ 1 แห่ง โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาชัณสูตร 2 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษายางมณี 3
แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาช่องแค 1 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 5 แห่ง ใช้งานได้ 2 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- แม่น ้าน้อย ท่ี ปตร. บางระจัน โครงการฯชณัสูตร
- คลองส่งน ้า 1ซ้าย โครงการฯบรมธาตุ
- คลองระบายใหญ่แม่น ้าน้อย 2, คลองระบาย 7 ขวา แม่น ้าน้อย 2, 
คลองระบายใหญ่แม่น ้าน้อย 5 โครงการฯยางมณี
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วม
ประจ าทุกปี จ านวน 7 จุด 

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสิงห์บุรี



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ประสานเขื่อนเจ้าพระยาควบคุมการระบายท้ายเขื่อน ไม่เกิน 1,950 ลบ.ม./วินาที
คลองชัยนาท-อยุธยาและคลองชัยนาท-ป่าสัก
- ระบบส่งน ้าสูงสุด 65 ลบ.ม./วินาที (ในคลองชัยนาท-อยุธยา)
- ระบบส่งน ้าสูงสุด 210 ลบ.ม./วินาที (ในคลองชัยนาท-ป่าสัก)
- เ น่ื อ ง จ าก เ ขต นี มี พื น ท่ี รั บน ้ า นอ ง ท่ี เ ขต ทุ่ ง เ ชี ย ง ร าก  6 , 000 ไ ร่ ,  พื น ท่ี น าฝั่ ง ซ้ า ย
แม่น ้ า เจ้ าพระยาถึ งแม่น ้ าลพบุ รี ประมาณ 1 แสนไร่  ระบายน ้ าล งพื นที่ นาประมาณ  
34 ล้าน ลบ.ม.
แม่น ้าน้อยและคลอง 1 ซ้ายบรมธาตุ
- เ น่ื องจากเขตนี มี พื น ท่ี รั บน ้ านอง ท่ี เขตทับยา - แม่ ลา 14,000 ไร่  และเขตเชิ งกลั ด 

พักทัน และบางระจัน อีก 15,000 ไร่ เพื่อรับน ้าระบายลงพื นท่ีนาประมาณ 9 ล้าน ลบ.ม.

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณพื นท่ีทุ่งเชียงราก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
2. บริเวณหมู่ท่ี 1 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
3. บริเวณเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
4. คลองระบายใหญ่ แม่น ้าน้อย 2 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
5 .  พื น ท่ี  ต .ปร ะ ศุก ต . ทับย า  อ . อิ นทร์ บุ รี  น ้ า ในคลอ ง  1 ซ้ าย  ไหล เข้ าพื นที่ ลุ่ ม ต่้ า
และข้ามคันคลอง
6. พื นท่ี ต.เชิงกลัด ต.พักทัน อ.บางระจัน น ้าในคลอง 1 ขวา และ 4 ซ้าย – 1 ขวา(บรมธาตุ) ไหลเข้า
พื นท่ีลุ่มต่้าและข้ามคันคลอง
7. พื นท่ี ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี
8. พื นท่ี ต.แม่ลา อ.บางระจัน
9. พื นท่ี ต.คอทราย ต.โพสังโฆ ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
- ติดตั งเครื่องสูบน ้าเพื่อเร่งระบายน ้าระหว่างพื นท่ีคลองส่งน ้าสาย 1 ซ้าย (บรมธาตุ) กับคลองสาย
ใหญ่แม่น ้าน้อย 2 
- ติดตั งเครื่องสูบน ้าเพ่ือระบายน ้าในเขตชุมชน เขตเศรษฐกิจและตัวเมือง
- เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลและเจ้าหน้าท่ีเข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสิงห์บุรี

1

2

3

4

5

6
6

7

8

9



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสิงห์บุรี
นายทรงวิทย์ เหลืองอ่อน

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสิงห์บุรี

0-3652-1511
0-3652-3478
08-1854-3677

โครงการชลประทานสิงห์บุรี

นายนภดล ค าชมภู
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุง
ระบบชลประทาน

0-3652-1511
08-1821-7803

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบรมธาตุ
นายโสภิญญา เกิดสกุล

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบรมธาตุ

0-5640-5525
0-5642-6512
08-9856-4976

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชัณสูตร
นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชัณสูตร

0-3681-4780
0-3681-4771
08-6769-3608

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามหาราช
นายประเวศน์ ศิริศิลป์

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามหาราช

0-3651-0298
0-3652-0784
08-1533-9001

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย  จังหวัดสิงห์บุรี



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษายางมณี
นายรมย์รวินท์ กลิ่นศรีสุข

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษายางมณี
0-3561-0572
08-9796-9695

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาช่องแค
นายสิทธิพร   อังกุราภินันท์

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาช่องแค
0-5626-9224
09-2329-3541

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามโนรมย์
นายสมยศ แสงมณี 

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษามโนรมย์
0-5649-1289
08-1707-1998

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย  จังหวัดสิงห์บุรี



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสุโขทัย

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 24 แห่ง อยู่ ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานสุโขทัย ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 24 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
1. ก าจัดวัชพืชหน้า ปตร.บ้านยางซ้าย 
2. ก าจัดวัชพืชหน้า ปตร.คลองบ้านหลุม
3. ก าจัดวัชพืชหน้า ทรบ.คลองต้นข้อ
4. ก าจัดวัชพืชหน้า ปตร.แม่น  ายม(บ้านหาดสะพานจันทร)์   
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง 
จ านวน 15 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสุโขทัย

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. การหน่วงหรือชะลอน ้าเหนอื ปตร.แม่น ้ายม (บ้านหาดสะพานจันทร์)  โดยพร่องน ้า ที่ระดับ 

+59.00 ม.รทก.  (คิดเป็นปริมาณน า้เก็บกัก 6 ล้าน ม.3 ) สามารถรองรับน ้าเพิ่มได้อีกประมาณ    
10  ล้าน ม.3  (ที่ระดับ +63.00 ม.รทก.)

2. ผันน ้าเข้าคลองผันน า้สวรรคโลก-พิชัย ผ่าน ปตร.หกบาท ในอัตรา 250 – 400 ลบ.ม./วินาที
3. ควบคุมปริมาณน า้ไหลผ่าน ปตร.แม่น ้ายม (บ้านหาดสะพานจันทร์) ในอัตรา 680 ลบ.ม./วินาที                
4. ผันน ้าเข้าคลองฝั่งขวา ในอัตรา 78 ลบ.ม./วินาที
5. ผันน ้าเข้าคลองฝั่งซ้าย ในอัตรา 92 ลบ.ม./วินาที
6. ควบคุมปริมาณน า้ผ่านสถาน ีY4 อ.เมือง จ.สุโขทัย ไม่เกิน  510 ลบ.ม./วินาที
7. ระบายน ้าออกจากแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง เพื่อรองรับน ้าใหม่
8. ผันน ้าเข้าเก็บกักในแก้มลิงต่าง ๆ ที่ยังมีช่องว่าง และพื นที่ลุ่มต่้า

พื นที่เสี่ยงอุทกภัย/เฝ้าระวัง จ านวน 7 จุด
1. คลองแม่น ้ายมฝั่งขวา (ท้าย ปตร.คลองน ้าโจน) 
2. คลองยมน่าน (ปตร.วังทอง)
3. คลองยมน่าน (ท้าย ปตร.หนองปักทุ่ม)
4. บริเวณสะพานเก่าหลังตลาดศรีส้าโรง
5. ปตร.บ้านยางซ้าย 
6. บริเวณโรงพยาบาลสุโขทัย
7. คลองแม่ร้าพันบริเวณวัดก้าแพงงามต้าบลบา้นกลว้ย 

การเตรียมความพร้อม
1. แต่งตั งคณะท้างานประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น ้า โครงการชลประทานสุโขทัย 
2. เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
3. เตรียมความเครื่องจักร เครื่องมือ เคร่ืองสูบน ้า  15 เครื่อง รถแบคโฮ 4 คัน รถบรรทุกน ้า 1 คัน  

เพื่อช่วยเหลือระบายน ้าในเขตชุมชน เขตเศรษฐกิจ พื นที่การเกษตร และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสุโขทัย

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสุโขทัย
นายโสภัญญ์ ศรีสว่างวรกุล

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสุโขทัย
0 5561 1112

08 7299 7299

นายพิษณุ  พิริยะวิศรุต
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0 5561 1112
09 2534 7474

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาสุโขทัย
นายพิสิษฐ์  พันธ์สน

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาสุโขทัย
0 5564 1799
08 9960 4554

นายวงศ์สถิตย์ บุญธัญกรณ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0 5564 1799
08 1878 2440

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษายมน่าน
นายปารเมศ  การุณนราพร

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษายมน่าน
0 5598 3589
08 1882 5896

นายเทพนิมิต สิงหพันธ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0 5598 3589
06 3459 5153



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 37 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ 2 แห่ง โครงการส่งน ้า
และบ้ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 9 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
สามชุก 7 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโพธิ์พระยา 8 แห่ง 
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาดอนเจดีย์ 1 แห่ง โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาสองพี่น้อง 5 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาบางเลน 5
แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 19 แห่ง ใช้งานได้ 16 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- แม่น ้าท่าจีน และคลองส่งน ้าสายใหญ่ 1 ขวา โครงการฯโพธิ์พระยา 
ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชอย่างต่อเนื่อง ท่ีหน้า ปตร.โพธิ์พระยา
- แม่น ้าท่าจีน คลองส่งน ้าต่างๆ โครงการฯสามชุก ด้าเนินการก้าจัด
วัชพืชอย่างต่อเนื่อง ท่ีหน้า ปตร.ชลมารควิจารณ์
- คลอ ง ระบาย  ร . สุ พ ร รณ 1 ,  คลอง ระบาย  ร . สุ พ ร รณ 2              
โครงการฯท่าโบสถ์
- โครงการฯดอนเจดีย์ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช คลองส่ง 20,21,23 มอ.
- คลองระบายน ้า ร.3 ขวา โครงการฯ กระเสียว
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 
เครื่อง จ้านวน 41 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นท่ีน  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสุพรรณบุรี



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ควบคุมปริมาณน ้าให้ไหลผ่าน ปตร. ชลมารคพิจารณ์ ในอัตราไม่เกิน 170 ลบ.ม./วินาที

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

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

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

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

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
- ปตร.บางปลาม้า จ้านวน 4 เครื่อง  
- ปตร.บางแม่หม้าย จ้านวน 4 เคร่ือง  
- ปตร.เภาทะลาย จ้านวน 6 เครื่อง  
- ปตร.สองพี่น้อง  จ้านวน 4 เครื่อง

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสุพรรณบุรี



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
นายยศดนัย น้อยแก้ว

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสุพรรณบุรี
0-3553-5720
08-1780-8979

นายสุประวัติ ชยาทกิุล
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3553-5991
08-1402-3081

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาสามชุก
นายบุญฤทธิ์ จ าปาเงิน

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาสามชุก

0-3546-4411
0-3546-4408
09-8919-6153

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าโบสถ์
นายพงษ์ศักดิ์ อัครมณี

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าโบสถ์

0-5648-9836
0-5648-9099

081-1379-1500

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาดอนเจดีย์
นายรุ่งธรรม บ่อเกิด

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

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
โพธิ์พระยา

นายประเชิญ  จีนขจร
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาโพธิ์พระยา

0-3553-5869
0-3553-5868
08-1858-5671

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย  จังหวัดสุพรรณบุรี



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษากระเสียว
นายชานนท์ เสือพิทักษ์

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษากระเสียว

0-3559-5120
0-3559-6161
08-2724-5555

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชัณสูตร
นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชัณสูตร

0-3681-780
0-3681-4771
08-6769-3608

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาผักไห่
นายนรเศรษฐ์ ฤกษ์สงเคราะห์

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาผักไห่

0-3539-1378
0-3539-1479
08-1601-3365

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบรมธาตุ
นายโสภิญญา เกิดสกุล

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบรมธาตุ

0-5640-5525
0-5642-6512
08-9856-4976

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระยา
บรรลือ

นายอาภากร  สนิกะวาที
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ

0-2571-2128
0-2924-2162
08-1818-3912

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย  จังหวัดสุพรรณบุรี



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางเลน
นายวุฒิชัย  ขาวประภา

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางเลน
0-3430-0348
0-3430-0347

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง
นายสมชาย เตียวเจริญกิจ

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง
0-3555-3019
08-1833-8988

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
เจ้าเจ็ด-บางย่ีหน

นายนิคม  สุคันธพฤกษ์
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน

0-3574-1299
0-3574-1268
06-5520-4350

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพนมทวน
นายยงยุทธ จุลานนท์

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพนมทวน

0-3461-1915
0-3461-1992
08-1924-0400

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย  จังหวัดสุพรรณบุรี



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 1 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบ 
โครงการชลประทานอุทัยธานี 1 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 1 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานอุทัยธานี ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช
แนวคลองตามงานบ้ารุงรักษา
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาทับเสลา ด้าเนินการก้าจัด
วัชพืชบริเวณแนวคลองตามงานบ้ารุงรักษา
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  า
ท่วมประจ าทุกปี จ านวน 5 จุด บริเวณอ้าเภอเมือง ต้าบล 
ท่าซุง, โนนเหล็ก, ทุ่งใหญ่, หนองไผ่แบน และเกาะเทโพ

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นท่ีน  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอุทัยธานี



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ผันน ้าเข้าแก้มลิงเหนือเขื่อนวังร่มเกล้า ทั ง 7 แห่ง สามารถรับน ้าได้ 
22 ล้าน ลบ.ม.
- ระบายน ้าลงสู่ท้ายเขื่อนวังร่มเกล้าเพ่ือเป็นการพร่องน ้า และรองรับ
ปริมาณน ้าทางด้านบน
- ควบคุมการระบายน ้าไม่ให้ผลกระทบต่อพื นที่เหนือและท้ายเขื่อนวังร่ม
เกล้า

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
- เฝ้าระวังพื นที่ อ.สว่างอารมณ์ ได้แก่ ต.ไผ่เขียว ต.บ่อยาง ต.พลวงสอง
นาง และต.สว่างอารมณ์
- เฝ้าระวังพื นที่ อ.ทัพทัน ได้แก่ ต.หนองหลวง และต.โคกหม้อ
- เฝ้าระวังน ้าไหลล้นพื นที่ที่มีตลิ่งราบลุ่มต่้า

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
- จัดเตรียมเครื่องสูบน ้าในกรณีที่มีการร้องขอ
- เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ เข้าให้
ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่งโมง
- เตรียมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าดูสถานการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดอุทัยธานี



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุทัยธานี

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานอุทัยธานี
นายสงกรานต์ ชลอศรีทอง

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี
0-5698-2608
09-8830-9944

นายกฤษฏชินม์  สายสวรรค์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-5698-2631
0-5698-2632
09-3465-3978

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ทับเสลา

นายพิษณุ   แถลงกิจ
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาทับเสลา

0-5651-0769



ภาคตะวันออก



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

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 12 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทาน ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช ก้าจัดวัชพืชคลอง

ชลประทานพานทอง ต้าบลพานทอง อ้าเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรีและคลองพานทอง ต้าบลบางนาง อ้าเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี

จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 2 จุด

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

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดชลบุรี



เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดชลบุรี
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1.ปฏิบัติงานร่วมกับท้องถิ่น
2.สูบพร่องน  าในที่ ปตร.พานทองและใช้เคร่ืองพลักดันน  า
3. ระบายน  าจากคลองชลประทานพานทอง และคลองพานทอง ลงสู่แม่น  าบางปะกง

3.1 ในกรณีน ้าทะเลลงต่้าให้เปิดบานเต็มศักยภาพ
3.2  ในกรณีน ้าทะเลขึ นสูงให้ปิดบานประตูและสูบน ้าโดยใช้เครื่องสูบน ้าด้วยไฟฟ้า

จ้านวน 4 แห่ง ได้แก่สถานีสูบน ้าพานทอง 1 พานทอง 2 สถานีปลายคลองชป.พานทอง 
สถานีบางแสม 
4. ความคุมระดับน  าบริเวณประตูระบายน  าต้นคลองชลประทาน ต าบลพานทอง 
อ าเภอพานทองจังหวัดชลบุรี หากระดับน  ามากกว่า +1.30 ม.รทก. ให้ท าการแจ้งเตือน
แก่ประชาชนในพื นที่

การเตรียมความพร้อม
1. เตือนภัยไปยังท้องถิ่น
2.ควบคุมปริมาณน  าในอ่างเก็บน  าคลองหลวงฯ และแจ้งเตือนภัยสถารณ์น  าในพื นที่
3.ก าจัดวัชพืชที่ขวางทางน  า
4. ตรวจสอบประตูระบายน  า สถานีสูบน  าให้พร้อมใช้งาน

2

1 การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.บริเวณ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา              9. บริเวณ ต.พานทอง  อ.พานทอง
2. บริเวณ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา       10. บริเวณ ต.หน้าประดู่  อ.พานทอง
3. บริเวณ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง      11. บริเวณ  ต.แสนสุข  อ.เมืองชลบุรี
4. บริเวณ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง
5. บริเวณ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
6. บริเวณ ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม
7. บริเวณ ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม
8. บริเวณ ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม

3

4
5

6

7

89

10

11



พื นที่/โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานชลบุรี
นายทินกร สุทิน

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานชลบุรี

0-3834-1041
0-385-7975

08-1752-3349

นายสมคิด สัมมนา
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3835-7975
08-2204-2050

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
คลองหลวงรัชชโลทร

นายวุฒิชัย นรสิงห์
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา

คลองหลวงรัชชโลทร

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

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดชลบุรี



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 15 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานระยอง 10 แห่ง ตรวจสอบอ่างฯเก็บน ้า 4 แหล่งมีความมั่นคงแข็งแรง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานระยอง ด้าเนินการก้าจัดวัชพืช ประจ้าปีงบประมาณ 2565 

ในแม่น ้าระยองเหนือฝ่ายบ้านค่ายและคลองน ้าหู ผลงาน 100%
จุดติดตั งเคร่ืองจักร-เครื่องมือในพื นที่เสี่ยง
จุดที่ 1 ติดตั งเครื่องสูบน ้าด้วยไฟฟ้า ขนาด 3 ลบ.ม /วิ พร้อมเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า จ้านวน 2 ชุด   บริเวณ
ประตูระบายน ้าทับมา 
จุดที่ 2   ติดตั งเครื่องผลักดันน ้า จ้านวน 3 เครื่อง บริเวณสะพานหลังห้าง เซ็นทรัลพลาซ่าระยอง
จุดที่ 3 ติดตั งเครื่องผลักดันน ้า จ้านวน 2 เครื่อง บริเวณสะพานหน้าหมู่บ้านกรุงไทย 
จุดที่ 4   ติดตั งเครื่องสูบน ้าเคลื่อนที่ ขนาด ø 12 นิ ว  จ้านวน 5 เครื่อง บริเวณเขตเทศบาลต้าบลทับมา
จุดที่ 5   ติดตั งเครื่องสูบน ้าเคลื่อนท่ี ขนาด ø 12 นิ ว  จ้านวน 3 เครื่อง  บริเวณเขตเทศบาลนครระยอง 
จุดที่ 6   ติดตั งเครื่องสูบน ้าเคลื่อนที่ ขนาด ø 12 นิ ว  จ้านวน 1 เครื่อง บริเวณหมู่บ้านสวนแก้ว ต.ทับมา 
อ.เมือง  จ.ระยอง 
จุดที่ 7   ติดตั งเครื่องสูบน ้าเคลื่อนที่ ขนาด ø 12 นิ ว  จ้านวน 1 เครื่อง บริเวณหมู่บ้านโชคดี ต.เนินพระ 
อ.เมือง  จ.ระยอง 
จุดที่ 8   ติดตั งเครื่องสูบน ้าเคลื่อนที่ ขนาด ø 12 นิ ว  จ้านวน 2 เครื่อง บริเวณหมู่บ้านกรุงไทย ต.เนิน
พระ อ.เมือง   จ.ระยอง 
จุดที่ 9   ติดตั งเครื่องสูบน ้าเคลื่อนท่ี ขนาด ø 12 นิ ว  จ้านวน 1 เครื่อง บริเวณหมู่บ้านโมเดิร์นซิตี  ต.ทับ
มา อ.เมือง จ.ระยอง 
จุดที่ 10  ติดตั งเครื่องสูบน ้าเคลื่อนที่ ขนาด ø 8 นิ ว  จ้านวน 2 เครื่อง  บริเวณพื นท่ี อบต.น ้าคอก

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นท่ีน  าท่วมเป็นประจ า

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดระยอง



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.  บริเวณวัดทับมา, หมู่บ้านโมเดิร์นซิตี  และหมู่บ้านกรุงไทย ต.ทับมา อ.เมือง 
2.  บริเวณซอยหน้าเทศบาล บ้านค่ายพื นที่หมู่ที่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย            
3.  บริเวณ ต.น  าเป็น อ.เขาชะเมา 
4.  บริเวณ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 
5.  บริเวณ ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง 
6.  จุดเสี่ยงบริเวณ ต.น  าคอก ต.ตะพง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง
7.  บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอบ้านค่าย เขตเทศบาลบ้านค่าย หมู่ที่ 1,2 และหลังวัด                    

บ้านค่าย หมู่ที่ 5 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย ต.ชากบก ต.ตาขัน ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย
8.  บริเวณจุดตัดปตร.คลองจ ากา ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ 
9.  บริเวณจุดตัดปตร.ศาลาอกแตก ต.วังหว้า ต.บ้านนา และ ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1 .  เฝ้ า ระ วั งปริมาณน  าท่ าที่ ฝ ายบ้ านค่ าย  ต าบลบางบุต ร  อ า เภอบ้ านค่ าย 
จังหวัดระยอง หากปริมาณน  ามากกว่า 100 ลบ.ม./วินาที ให้ท าการแจ้งเตือนแก่
ประชาชนในพื นที่ 
2. เฝ้าระวังปริมาณน  าท่าที่สถานี Z.38 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
หากระดับน  ามากกว่า +2.50 ม.รทก. ให้ท าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นที่

ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักร - เครื่องมือ
1. ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน  าขับด้วยเครื่องยนต์  ขนาด 12 นิ ว จ านวน 13 เครื่อง 

จากส่วนกลาง
2. เครื่องสูบน  าด้วยไฟฟ้า 2 เครื่อง
3. เครื่องผลักดันน  า 5 เครื่อง

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดระยอง

8

4

7

153
6

92



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานระยอง
นายสุรชัย น านาผล

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง

0-3861-2675
0-3861-6070
09-3153-5491

นายนภดล เกิดสดศรี
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3861-1155
0-3862-4551
08-8286-4611

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาประแสร์ นายทรงสิทธิ์ สุขพานิช 
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาประแสร์

09-7945-5149

นายเกรียงไกร ริมจันทร์ 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-0271-4446

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัยจังหวัดระยอง



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

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดจันทบุรี



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณสถานี Z.13, Z.14, ฝายยางท่าระม้า และ Z.57
2. บริเวณตัวเมืองจันทบรุี 
3. ติดตามปริมาณน ้าไหลผ่านแม่น า้จันทบรุีใต้ถนนสุขุมวิท ไม่ให้มากกว่าที่ความจุล้าน า้จะรับได้คือ 
500 ลบ.ม./วินาที
4. บริเวณตลาดวรรณการ ต.พลับพลา ตลาดเจริญสุข ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี
5. พื นที่ต้าบลวังสรรพรส และ บ้านสะพานหินบน ต.บอ่เวฬ ุอ.ขลุง
6. บริเวณบ้านคลองครก บ้านเนินจ้าปา ต.พวา อ.แก่งหางแมว 
7. บริเวณบ้านผกักาด ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน ้าร้อน 
8. บริเวณบ้านดงจิก บ้านพังงอน ต.ทับไทร อ.โป่งน ้าร้อน
9. บริเวณบ้านเครือหวาย ต.โป่งน ้าร้อน อ.โป่งน ้าร้อน 
10. บ้านดอนเงิน ต.ทรายขาว อ.สอยดาว
11. เตรียมความพร้อมคลองผันน ้า (คลองภักดีร้าไพ) 

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ควบคุมปริมาณน า้ไหลผ่าน สถานีวัดน ้า Z.57 ไม่ให้เกิน 500 ลบ.ม./วินาที
2. ผันน ้าเข้าคลองผันน า้ (คลองภักดีร้าไพ) ผ่าน ปตร.ปากคลองผันน า้ในอัตรา 300 ลบ.ม./วินาที
3. ปิด ปตร.ด้านทิศตะวันตกของคลองภักดีร้าไพ เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลบัเข้าตัวเมืองจันทบรุี
4. เปิด ปตร.ด้านทิศตะวันออกของคลองภักดีร้าไพเพื่อรับน ้าจากทุ่งสระบาป
5. เปิด ปตร.คลองอ่างและ ปตร.คลองตะเคียน เพื่อระบายน ้าออกสู่ทะเล อัตราสูงสุด 350 ลบ.ม./
วินาที
6. หากอยู่ในช่วงน า้ทะเลหนนุให้ปิด ปตร. คลองตะเคียน พร้อมเดินเคร่ืองสูบน ้าระบายน า้ออกสู่ทะเล
ในอัตรา 30 ลบ.ม./วินาที

การเตรียมความพร้อม
1. เตรียมเครื่องสูบน ้าสนับสนุนเขตชุมชน หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดจันทบุรี

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานจันทบุรี
นายวุฒิชัย นรสิงห์                       

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจันทบุรี
0-3960-9996

นายวศิน วิบูลย์ศริิรักษ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน

0-3960-9996
0-3960-9997
08-9569-4544

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดจันทบุรี



เฝ้าระวงัจุดเส่ียงประสบภัยจากน า้หลาก

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 9 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานตราด 9 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 9 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานตราด ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแนวคลองตามงาน
บ้ารุงรักษา
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 2 เครื่อง
บริเวณพื นท่ีในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดตราด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดตราด



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดตราด

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. การพร่องน  าในอ่างเก็บน  าขนาดกลางทั ง 7 อ่างฯ อยู่ที่ประมาณ 30 % ของ
ความจุอ่างฯ เพื่อรอบรับปริมาณฝนที่ตกในพื นที่
2. ควบคุมการระบายน  าทางประตูระบายน  าให้สอดคลองกับจังหวะการขึ น-ลง ของ
น  าทะเล
3. คาดการณ์ปริมาณน  าไหลเข้าอ่างเก็บน  าและควบคุมการระบายน  าให้เป็นไปตาม
แผน โดยรักษาเส้นบริหารจัดการน  าแบบพลวัต (Dinamic Operation Curve) 
ควบคุมปริมาณน  าไม่ให้ต่ ากว่า Lower Rule Curve และไม่ให้สูงกว่า Upper 
Rule Curve โดยประเมินจากการท า Reservoir Operation Study (ROS)
4. การเฝ้าระวังพื นที่เสี่ยงภัยร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

พื นที่เสี่ยงอุทกภัย/เฝ้าระวัง
1. พื นที่การเกษตรในเขต อ.บ่อไร่ ได้แก่ ต.บ่อพลอย ต.นนทรีย์
2. พื นที่การเกษตรในเขต อ.เขาสมิง ได้แก่ ต.สะตอ ต.ประณีต ต.เทพนิมิต 
ต.แสนตุ้ง ต.ทุ่งนนทรี ต.วังตะเคียน
3. พื นที่ในเขต อ.เมือง ได้แก่ ต.วังกระแจะ ต.ท่าพริก ต.ท่ากุ่ม ต.เนินทราย
4. บริเวณ ปตร.เขาสมิง ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง
5. บริเวณ ปตร.เวฬุ ต.ประณีต อ.เขาสมิง
6. บริเวณ ปตร.ไม้ซี  ต.หนองเสม็ด อ.เมือง

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

เฝ้าระวงัจุดเส่ียงประสบภัยจากน า้หลาก
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พื นที่/โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานตราด
นายขรรค์ชัย  ไชยคง

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน
0-3951-2800

โครงการชลประทานตราด
นายธ ารงศักดิ์  นคราวงศ์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานตราด
0-3951-2800

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดตราด



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 6 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานสระแก้ว 6 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 6 แห่ง 
1.ฝายยางบ้านลานไผ่  พิกัด 182597.80,1521733.46
2.ฝายยางบ้านโคกยาง พิกัด 183952.39,1508508.39
3.ฝายยางบ้านท่าช้าง  พิกัด 814811.46,1539153.36
4.อาคารอัดน ้าบ้านใหม่ศรีจ้าปา พิกัด 13.907575,102.377058
5.อ่างเก็บน ้าหนองบัวเหนือ พิกัด 13.753587,102.423343
6.อ่างเก็บน ้าคลองพระสะทึง พิกัด 13.416512,102.074440
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานสระแก้ว ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแนวคลองตามงาน
บ้ารุงรักษา
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
จ้านวน 3 จุด

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

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

1
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6

3

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสระแก้ว



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหต)ุ
- พร่องน  าจากอ่างเก็บน  าคลองพระสะทึงให้ได้มากที่สุดก่อนเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อฝนตกใช้อ่าง
เก็บน  าคลองพระสะทึงเก็บน  าเหนืออ่างเพื่อไม่ให้ลงไปเพิ่มน  าที่สถานี  KGT.9 เทศบาล
อ าเภอเขาฉกรรจ์ 
จ.สระแก้ว และ KGT.10 อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1  บ้านไทรทอง ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ 10 บ้านโคกสะแบง ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ
2 บ้านภูเงิน ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์  11  บ้านคลองหินปูน ต.คลองหินปูน 

อ.วังน  าเย็น
3 บ้านลานไผ่ ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ 12 บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน อ.เมือง 

สระแก้ว 
4 บ้านหนองกะทุ่ม ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์   13 บ้านเหล่าอ้อย ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง

สระแก้ว 
5 บ้านทุ่งพระ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว    14 บ้านโรงเลื่อย ต.บ้านแก้ง อ.เมือง

สระแก้ว 
6 บ้านหนองปรือ ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว  15 บ้านน  าล้อม ต.ท่าแยก อ.เมือง

สระแก้ว 
7 บ้านใหม่ถาวร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว   16 บ้านฝากห้วย  ต.เทศบาลอรัญญประเทศ  
8 บ้านท่าแยก ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว อ. อรัญประเทศ
9 บ้านหนองเอียน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ 

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
- ติดตั งเครื่องสูบน  าขับด้วยเครื่องยนต์ จ านวน 2 เครื่อง (สชป.9)
และเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสระแก้ว
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พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสระแก้ว
นายณัฐวุฒิ สร้อยประเสริฐ

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสระแก้ว
0-3726-1667
08-1996-6081

นายสมเกียรติ์ เสือแก้ว
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-3726-1667
08-0969-9282

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสระแก้ว



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- ประตูระบายน  า จ านวน 14 แห่ง 
บริเวณริมแม่น  าบางปะกง

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- แม่น ้าบางปะกง หน่วยปฏิบัติการ
รถขุดที่ 5 ด้าเนินการก้าจัด ตั งแต่ 
เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา
รถ Backhoe จ้านวน 12 ชุด

- ก้าจัดวัชพืชในทางน ้าชลประทาน โดย
เรือนวัตกรรม 3 ล้าและรถ Backhoe 
สชป.9จ้านวน 1 ชุด
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  า

ท่วมเป็นประจ า
- ติดตั ง เครื่องสูบน ้ าขนาด 8 นิ ว 
บริเวณท้านบชั่วคราว

จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา



แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย(เผชิญเหตุ)
- เปิดระบายน  าผ่าน ปตร. ริมแม่น  าบางปะกงทั งสองฝั่ง ในขณะน  าลง 
- เดินเคร่ืองสูบน  า ระบายน  าเพ่ือพร่องระดับน  า ในขณะน  าขึ นหรือน  าทะเลหนุนสูง
- ติดตั งเคร่ืองสูบน  าเคลื่อนที่จุดเสี่ยงที่ยังไม่มีอาคารชลประทาน เพื่อช่วยเร่งระบายน  า
ออกจากพื นที่ลุ่มต่ า

- จัดการจราจรน  าบริเวณฝายท่าลาด โดยผันน  าเข้าสู่คลองส่งน  าสูงสุดวันละ 
2 ล้านลบ.ม. เพ่ือลดปริมาณน  าผ่านคลองท่าลาด

- ติดตั งเคร่ืองผลักดันน  า เพ่ือเร่งการระบายน  าปลายคลองท่าลาด ลงสู่แม่น  าบางปะกง
จ านวน 4 เคร่ือง

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร – เครื่องมือ
1.  เคร่ืองสูบน  าเคลื่อนที่ขนาด 8 นิ ว จ านวน 4 เคร่ือง , 12 นิ ว 1 เคร่ือง (สชป.9)
2.  เคร่ืองผลักดันน  า จ านวน 4 เคร่ือง (สคก.)
3.  รถแบคโฮ 1 คัน (สชป.9/ สคก.)
4.  เรือนวัตกรรมก าจัดวัชพืช 2 ล า (โครงการ) 
5. เคร่ืองสูบน  าขนาด 12 นิ ว  4 เคร่ือง (สคก.)

พื นที่เสี่ยงอุทกภัย/เฝ้าระวัง จ านวน 8 จุด
ชุมชนเกาะขนุน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม 
ชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
พื นที่ลุ่มริมคลองท่าลาด  ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม 
พื นที่ท้ายอ่างฯสียัดบริเวณอ าเภอท่าตะเกียบ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ
พื นที่ลุ่มน  าคลองกะพง คลองนาโพธิ์ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต 
พื นที่ลุ่มแนวคลองวังเย็น-วังกะจะ  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว
จุดตัดแนวทางรถไฟ ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ 
พื นที่แนวคลองพระองค์ไชยานุชิต ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

อ่างฯสียัด

อ่างฯระบม



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
081 9285347

นายสุพจน์ สุวรรณจิตร 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

081 8693720

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาคลองสียัด
นายสุรชัย สองสี

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาคลองสยีัด
082 646-5935

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางปะกง
นายรณชัย ศรีรอดบาง

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางปะกง
099 478-9887

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางพลวง
นายเอ บุญชัง

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางพรวง
081 982-8876

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
พระองค์ไชยานุชิต

นายธีรภัทร สามไพบูลย์
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา

พระองค์ไชยานุชิต
081 6616168

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสิตใต้
นายโบวแ์ดง ทาแก้ว

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษารังสติใต้
081 785-767



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 21 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ส่งน ้าและบ้ารุงรักษานฤบดินทรจินดา 2 แห่ง โครงการชลประทาน
ปราจีนบุรี 9 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาบางพลวง 10 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 21 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  าและงานขุดลอกคลอง
- โครงการชลประทานปราจีนบุรี ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชคลองสัมพันธ์-

ท่าแห ต.สัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี และคลองโสม ต.ท่าตูม 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

- โครงการชลประทานปราจีนบุรี ,โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นฤบดินทรจินดา,โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางพลวง ด้าเนินการ
ขุดลอกคลองจ้านวน 58 สายคลอง

จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
จ้านวน 4 จุด

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

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดปราจีนบุรี



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. บริหารจัดการน  า อ่างเก็บน  านฤบดินทรจินดา โดยกักเก็บน  าตามศักยภาพเพื่อลด
ยอดน  าช่วยบรรเทาปัญหาน  าท่วมในพื นที่เสี่ยงบริเวณตลาดเก่ากบินทร์บุรี โดยการ
กักเก็บน  าในอ่างฯ จะลดปริมาณน  าในแควหนุมานได้เล็กน้อย หากมีความจ าเป็นต้อง
ระบายน  า จะระบายน  าไม่เกินวันละ 3.00 ล้าน ลบ.ม. เพื่อไม่ให้ท่วมพื นที่ลุ่มตลิ่งต่ า
ท้ายอ่างฯ
2. ใช้พื นที่ทุ่งท่าแห เป็นพื นที่รับน  าโดยผันน  าเข้าทุ่งเพื่อลดปริมาณน  า ป้องกันน  า
ท่วมพื นที่เสี่ยงบริเวณตลาดเก่ากบินทร์บุรีและบริเวณเทศบาลเมืองศรีมหาโพธิ ซึ่ง
สามารถรับน  าได้ 135.86 ล้าน ลบ.ม.
3. ใช้พื นที่ทุ่งบางพลวง เป็นพื นที่รับน  าโดยผันน  าเข้าทุ่ง เพื่อลดปริมาณน  า ในแม่น  า
ปราจีนบุรี ป้องกันน  าท่วมพื นที่ชุมชนบริเวณเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ซึ่งสามารถรับ
น  าได้ 271.15 ล้าน ลบ.ม.

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

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
1.ติดตั งเครื่องสูบ จ านวน 37 เครื่อง
2.เครื่องผลักดันน  า จ านวน 30 เครื่อง

1
3

2

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดปราจีนบุรี



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดปราจีนบุรี

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานปราจีนบุรี
นายบรรเจิด สิทธิจู

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
08-1872-3763

นายกิตติ ตั นเจริญ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

09-8265-2888

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางพลวง
นายเอ บุญชัง

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางพรวง
08-1982-8876

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานฤบดินทรจินดา
นายวิเชียร เหลืองอ่อน

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานฤบดินทรจินดา

08-6331-9982
08-4874-6194



ภาคตะวันตก



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 18 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานกาญจนบุรี  11 แห่งโครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาพนมทวน 2 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
นครปฐม 5 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 18 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
ด าเนินการก าจัดวัชพืช 3 แห่งด าเนินการแล้วเสร็จ 3 แห่ง 
- โครงการชลประทานกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2565 ท่ี ฝาย

ทดน ้าบ้านหนองปรือ ,ฝายทดน ้าบ้านทุ่งโป่งและ อ่างเก็บน ้า
พุตะเคียน 
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานครปฐม คลองระบายน ้าสาย
ท่าเรือ-บางพระ
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง ร.6R และคลอง ร.7R 
จรเข้สามพัน
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
ตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า 11 จุด
-โครงการชลประทานกาญจนบุรี บ้านถ ้ามังกรทอง 
ต. เกาะส้าโรง อ.เมือง 
-โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาก้าแพงแสน บริเวณคลอง ร.9 ข.ท่า
สาร-บางปลา กม.10+170 ม.7
-โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพนมทวน ติดตั งเคร่ืองสูบน ้า 9 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดกาญจนบุรี



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

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
การเฝ้าระวังระดับน  าและระบบการเตือนภัย สาเหตุของปัญหาน  า
ท่วมบริเวณพื นที่เสี่ยงภัยปริมาณฝนที่ตกในพื นที่ถ้ามีปริมาณ 80 
มิลลิเมตรต่อวันขึ นไป ก้าหนดพื นท่ีเสี่ยงภัยน ้าท่วมในลุ่มน ้าล้าภาชี 
ได้แก่ บริเวณบ้านหนองไผ่ บ้านหินแด้น และบ้านท่าพะยอม อ.ด่าน
มะขามเตี ย จ.กาญจนบุรี และวิเคราะห์ ข้อมูลระดับน ้าท่ีสถานีวัด
น ้าท่าในล้าน ้าภาชี 3 แห่ง คือ K.17 K.61 และ K.62 การเฝ้าระวัง
ภัยน ้าท่วมท่ีสถานีท้ายน ้า K.62 (บ้านหินแด้น อ.ด่านมะขามเตี ย)
พื นที่เสี่ยงน  าทวม 2,900 ไร

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. เคร่ืองสูบน ้าขนาด จ้านวน 11 เคร่ือง

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดกาญจนบุรี



แผนการบริหารจัดการน  าฤดูฝน

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานกาญจนบุรี
นายประศาสน์  สุขอินทร์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี
08-9836-9787

นายณัฐธนนท์ วรกุลพัชรวัฒน์   หัวหน้าฝ่าย
จัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-0561-9789

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดกาญจนบุรี



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 117 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการส่งน ้ าและบ้ารุงรักษาเพชรบุรี  116 แห่ง โครงการ
ชลประทานเพชรบุรี 1 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 117 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาเพชรบุรี ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้ว
เสร็จ 16 จุด
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 
เครื่อง จ้านวน 7 จุด
จุดติดตั งเคร่ืองผลักดันน  า

- ติดตั งเคร่ืองผลักดันน ้า 15 แห่ง จ้านวน 44 เคร่ือง 

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดเพชรบุรี



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. เขื่อนเพชร ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง หากปริมาณน ้ามากกว่า 800 ลบ.ม./วินาที ให้ท้าการแจ้งเตือน
แก่ประชาชนในพื นท่ี
2. สะพาน คสล. หลังอ้าเภอท่ายาง ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง หากปริมาณน ้ามากกว่า 400 ลบ.ม./
วินาที ให้ท้าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นท่ี
3. สะพาน คสล.หลังอ้าเภอบ้านลาด ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด หากปริมาณน ้ามากกว่า 250 ลบ.ม./
วินาที ให้ท้าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นท่ี
4. สะพาน คสล.หลังจวนผู้ว่าฯ เพชรบุรี ต.คลองกระแชง อ.เมืองฯ หากปริมาณน ้ามากกว่า 150
ลบ.ม./วินาที ให้ท้าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นท่ี
5. สะพาน คสล.วัดใหม่สุทธาวาส ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองฯ หากปริมาณน ้ามากกว่า 100 ลบ.ม./วินาที 
ให้ท้าการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นท่ี

การเฝ้าระวังจุดเส่ียงประสบภัยจากน  าหลาก
1. พื นท่ีลุ่มต้่าบริเวณฝั่งซ้าย ของแม่น ้าเพชรบุรี บริเวณ ต.บ้านลาด, ต้าหรุ อ.บ้านลาด 
2. พื นที่ลุ่มต้่าบริเวณฝั่งซ้าย ของแม่น ้าเพชรบุรี บริเวณ ต.บ้านหม้อ, คลองกระแชง, ไร่ส้ม, บ้าน

กุ่ม, ธงชัย, บางจาก อ.เมือง
3. พื นที่ลุ่มต้่าบริเวณฝั่งซ้าย ของแม่น ้าเพชรบุรี บริเวณ ต.บางครก อ.บ้านแหลม
4. พื นที่ลุ่มต้่าบริเวณฝั่งขวา ของแม่น ้าเพชรบุรี บริเวณ ต.ท่าเสน, ถ ้ารงค์, สมอพลือ 

อ.บ้านลาด
5. พื นท่ีลุ่มต้่าบริเวณฝั่งขวา ของแม่น ้าเพชรบุรี บริเวณ ต.ท่าราบ, ต้นมะม่วง, หนองโสน อ.เมืองฯ
6. พื นที่ลุ่มต้่าบริเวณฝั่งขวา ของแม่น ้าเพชรบุรี บริเวณ ต.ท่าแร้ง, ท่าแร้งออก, บางครก, บ้าน

แหลม, บางขุนไทร อ.บ้านแหลม

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตั ง เครื่องสูบน ้าขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 - 12 นิ ว จ้านวน 38 เครื่อง

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดเพชรบุรี



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานเพชรบุรี
นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
09-6948-2289

นายนริศ  วงษ์เวช 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1871-8003

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาเพชรบุรี
นายสันต์  จรเจริญ

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาเพชรบุรี
08-1445-4736

นายทองล้วน เผ่าวิจารณ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1880-8731

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
แก่งกระจาน

นายมีชัย   ปฏยิุทธ 
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแก่ง

กระจาน
08-4451-9556

นายเอกราฎร์ บัวประคอง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-9926-2282

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดเพชรบุรี



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 9 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 8 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปราณบุรี 
1 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 9 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาเพชรบุรี ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ 1 จุด 
ท่ี คลองระบายน ้าพระราชด้าริ กม.40+000 ถึง กม.32+250
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
จ านวน 6 จุด
1. บริเวณโรงเรียนกิตติคุณ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ
2. บริเวณก่อนขึ นสะพานต่างระดับข้ามทางรถไฟเข้าตัวเมืองหัวหิน ต.หนองแก 
อ.หัวหิน
3. คลองพระราชด้าริ ข้างวัดเขาลั่นทม ต.หนองแก อ.หัวหิน
4. บริเวณโรงพยาบาลบางสะพาน ต.ก้าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
5. ฝ่ายส่งน ้าท่ี 3 ต.สามกระทาย อ.สามร้อยยอด
6. ฝ่ายส่งน ้าท่ี 4 ต.กุยบุรี ต.กุยบุรี
จุดติดตั งเคร่ืองผลักดันน  า

- ติดตั งเครื่องผลักดันน ้า โดยโครงการชลประทานประจวบฯก้าหนดจุดท่ีตั ง
1 แห่ง จ้านวน 2 เคร่ือง การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         

จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
การเฝ้าระวังระดับน  าและระบบการเตือนภัย ดังนี 
1. ทาสีตอม่อสะพานเพื่อแจ้งระดับเตือนภัย ที่สถานี GT.7 บ้านวังยาว
2. ติดตั งบอร์ดดิจิตอลเพื่อแจ้งระดับเตือนภัย ที่สถานี GT.20 หน้ารร. อนุบาลบางสะพาน
3. เฝ้าระวังจุดใกล้วิกฤตสถานี GT.9 บ้านกลาง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่
4. ทาสีตอม่อสะพานเพื่อแจ้งระดับเตือนภัย ที่สถานี GT.10 บ้านหนองหญ้าปล้อง
5. เฝ้าระวังจุดใกล้วิกฤตสถานี PR-1 เขาน้อย ปราณบุรี เพ่ือแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณสวนน  าวานานาวา ต.หนองแก อ. หัวหิน
2. บริเวณก่อนขึ นสะพานต่างระดับข้ามทางรถไฟเข้าตัวเมืองหัวหิน ต.หนองแก อ. หัวหิน
3. บริเวณวัดเขาลั่นทม ต.หนองแก อ. หัวหิน
4. บริเวณชุมชนบ้านหนองขอน ต.หินเหล็กไฟ อ. หัวหิน
5. บริเวณหน้าโรงเรียนบา้นปากเหมือง ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี
6. บริเวณโรงเรียนพุทธศาสน์โกศล(วัดวังยาว) ต.กุยบุร ีอ.กุยบุรี
7. บริเวณชุมชนหลังเทสโก้ โลตัส ประจวบคีรีขันธ์ ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบฯ
8. บริเวณหลังโรงพยาบาลบางสะพาน ต.ก าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
9. บริเวณชุมชนในเขตเทศบาล ต.ก าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
10. บริเวณต าบลเขาน้อย อ.ปราณบุรี

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตั ง เครื่องสูบน  าเคลื่อนที่ ขนาด  3 - 8  นิ ว จ านวน  24 เครื่อง (คป.ประจวบคีรีขันธ์+ คบ.
ปราณบุรี + ส านักเครื่องจักรกล)
2. แบคโฮบูมสั น 3 คัน , แบคโฮบูมยาว 3 คัน (ขอรับสนับสนุนส านักเคร่ืองจักรกล)



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ

นายประภาศ โต้ตอบ ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
0-3251-0798
08-9836-0374

นายธีรวิทย์ เงินเปีย
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน 
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์

0-3251-0798
08-1900-5998

นายกานต์ โพธิดอกไม้ ผู้อ้านวยการโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปราณบุรี
0-3251-0130
08-2362-8489

นายศิริชัย อ่อนสกล
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน 
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปราณบุรี

0-3251-0130
08-1932-9778



การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ้านวน 4 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน (อ่างเก็บน  า 4 แห่ง)
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า
- อ่างเก็บน  า ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแล้วเสร็จตั งแต่ เดือน

กุมภาพันธ์ 2565 จ้านวน 5 จุด
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นท่ีน  าท่วมเป็นประจ า
- ไม่มีการติดตั งเครื่องสูบน  า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดราชบุรี



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. อ่างฯชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ ง
2. อ่างฯห้วยส้านักไม้เต็ง ต.น ้าพุ อ.เมืองราชบุรี
3. อ่างฯห้วยมะหาด ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา
4. อ่างฯห้วยท่าเคย ต.บ้านบึง อ.บ้านคา
5. วัดวันดาว ต.วันดาว อ.ปากท่อ อยู่ในพื นท่ีรับผิดชอบของ   คบ.
ราชบุรีฝั่งขวา 
6. บ้านหนองม่วง ต.วังเย็น อ.บางแพ อยู่ในพื นท่ีรับผิดชอบของ คบ.
นครชุม

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
- เตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือต่างๆ และเจ้าหน้าที่เข้า
ช่วยเหลือตลอด 24 ชม.
1. เคร่ืองสูบน ้า จ้านวน 101 เคร่ือง
2. รถบรรทุกน ้า จ้านวน 19 คัน

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- สถานีวัดน ้า ตลาดริมน ้า ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ท่ี
ติดตั งโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก เฝ้าระวังโดย
ประเมินจากการระบายน ้าท้ายเขื่อนแม่กลอง ติดตามระดับน ้าเมื่อมี
การระบายน ้าท้ายเขื่อนตั งแต่ 800 ลบ.ม./วินาที

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดราชบุรี



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานราชบุรี
นายกิตติ์ชญชาต เสมค า

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานราชบุรี
06-2151-5453

นายกิตติศักดิ์  สุภาดี
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ
ชลประทานโครงการชลประทานราชบุรี

08-1295-6581

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดราชบุรี



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 5 แห่ง อยู่ ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานตาก
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 5 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานตาก ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชแนวคลองตาม
งานบ้ารุงรักษา
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง 
จ านวน 5 จุด โดยอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานตาก

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดตาก



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหต)ุ
1. ติดตามการระบายน ้าจากเขื่อนกิ่วลม และปริมาณน ้าแม่น ้าวังตอนบน โดยมี
เกณฑ์เฝ้าระวังที่ 300 ลบ.ม./วิ
2. ผันน ้าเข้าไปเก็บกักและชะลอในแก้มลิงหนองช้าสามารถเก็บกักได้ 10 ล้าน ลบ.
ม. และผันน ้าเก็บกักในแก้มลิงธรรมชาติอื่นๆในพื นที่
3. เสริมท้านบชั่วคราวด้วยกระสอบทรายตามแนวคลองระบบระบายน ้าในเขต
เทศบาล 
4. เตรียมพร้อมติดตั งเครื่องสูบน ้า ระบายน ้าลงสู่แม่น ้าเมย
5. ผันน ้าจากด้านท้ายอ่างเก็บน ้าห้วยแม่สอดเลี่ยงเมืองลงสู่ห้วยแม่ตาวและลงสู่
แม่น ้าเมย
6. เฝ้าระวังปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องในพื นที่เทศบาลเมืองตากและเทศบาลนคร
แม่สอดเพื่อแจ้งเตือนประชาชน 

- เทศบาลเมืองตาก เกณฑ์เฝ้าระวังที่  100  มม.
- เทศบาลนครแม่สอด เกณฑ์เฝ้าระวังที่ 200 มม.

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. เฝ้าระวังพื นที่ริมแม่น ้าวัง อ.สามเงา และ อ.บ้านตาก
2. เฝ้าระวังพื นที่ชุมชนเทศบาลนครแมส่อด
3. เฝ้าระวังพื นที่เทศบาลเมืองตาก
4. เฝ้าระวังพื นที่แม่น ้าเมย ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ

การเตรียมความพร้อม
- เสริมท้านบชั่วคราวด้วยกระสอบทราย
- ติดตั งเครื่องสูบน ้าขนาด 8 – 12 นิ ว จ้านวน 16 เครื่อง

สญัลกัษณ์สญัลกัษณ์
พื้นท่ีเส่ียงอุทกภยั

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดตาก



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานตาก
นายมาโนช  ตุ้มทอง

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานตาก
08-1851-3671

นายธงชัย กิจจคณารักษ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

08-1724-4125

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดตาก



ภาคใต้



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
อาคารชลประทาน จ านวน 12 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ

โครงการชลประทานชุมพร  12 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 12 แห่ง 

งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
-โครงการชลประทานชุมพร  ด าเนินการก าจัดวัชพืชในล าน  าสาย
หลัก และล าน  าสาขา
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี โดย

โครงการชลประทานชุมพรก าหนดจุดที่ตั ง  12 แห่ง โดยมี
- เครื่องสูบน  าขนาด 16 x 12 นิ ว 16 เครื่อง 
- เครื่องสูบน  าขนาด 8 x 8 นิ ว 3 เครื่อง 
- เครื่องสูบน  าขนาด 4 x 4 นิ ว 1 เครื่อง
จุดติดตั งเครื่องผลักดันน  า

- ติดตั งเครื่องผลักดันน  า โดยโครงการชลประทานชุมพรก าหนด
จุดที่ตั ง 8 แห่ง จ านวน 58 เครื่อง 

รถแบ็คโฮ 1 คัน
รถ jCB 1 คัน
รถ บรรทุก 6 ล้อ 1 คัน

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดชุมพร



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

-น  าส่วนเกินจากคลองท่าแซะจะถูกแบ่งลงคลองละมุความสามารถในการระบายได้สูงสุด160cms. 

ต่อจากนั นก็จะระบายลงสู่หนองใหญ่

- แบ่งน  าจากคลองท่าตะเภาช่วงท่ี 1 ลงคลองหัววัง-พนังตักตรงจุดประตูระบายน  าหัววังซึ่งสามารถระบาย

น  าได้สูงสุด 420 cms. ปริมาณจะไหลมาสมทบกับปริมาณท่ีระบายจากหนองใหญ่ผ่านท่อระบายน  าหนอง

ใหญ่ ประตูระบายน  าราชประชานุเคราะห์ 1, 2, 3 ปริมาณน  าโดยรวมสูงสุดท่ีไหลลงตรงจุดนี ประมาณ 

160 cms. รวมเป็นปริมาณท่ีระบาย ผ่านคลองหัววัง-พนังตักประมาณ 580 cms. เพื่อระบายออกสู่ทะเล

ผ่านประตูระบายน  าพนังตัก แบ่งน  าจากคลองท่าตะเภาช่วงท่ี 2 ลงคลองสามแก้วตรงจุดประตูระบายน  า

สามแก้วใหม่ เพื่อระบายออกสู่ทะเล คลองสามแก้วสามารถระบายน  าได้ 220 cms. ตามเงื่อนไขการ

ออกแบบแต่ในสถาวะปัจจุบันสามารถระบายน  าได้จริงสูงสุดถึง 400 cms.
- ปริมาณน  าส่วนท่ีเหลือจะถูกควบคุมไม่ให้ไหลเข้าตัวเมืองเกิน 350 cms. โดยประตูระบายน  าท่าตะเภา 
เพ่ือควบคุมปริมาณน  าไม่ให้ไหลเข้าท่วมตัวเมือง  และปริมาณน  าท่ีถูกควบคุมดังกล่าวนี ก็จะถูกระบายออก
สู่ทะเลอีกเช่นกัน
การเฝ้าระวังปริมาณฝนที่ตกในลุ่มน  าคลองท่าตะเภา
1. ปริมาณฝนน้อยกว่า 60 มิลลิเมตรต่อวัน  สถานการณ์ปกติ
2. ปริมาณฝนอยู่ในช่วง 60 ถึง 80 มิลลิเมตรต่อวัน  สถานการณ์เฝ้าระวัง
3. ปริมาณฝนมากกว่า 80 มิลลิเมตรต่อวัน  สถานการณ์วิกฤติ

การเฝ้าระวังปริมาณน  าและระดับน  าในคลอง

1. ปริมาณน  าท่ีจุดรวมระหว่างคลองท่าแซะและคลองรับร่อลงคลองท่าตะเภาไม่เกิน 990 cms. และระดับ

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

2. ควบคุมปริมาณน  าไม่ให้ไหลเข้าตัวเมืองเกิน 350 cms. โดยประตูระบายน  าท่าตะเภาและระดับน  าท่ี

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

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. พื นที่ลุ่มต่ าบริเวณ ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ
2. พื นที่ลุ่มต่ าบริเวณ ต.บ้านนา ต.ขุนกระทิง ต.ตากแดด ต.บางหมาก ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร
3. พื นที่ลุ่มต่ าบริเวณ ต.ครน อ.สวี
4. พื นที่ลุ่มต่ าบริเวณ ต.ทุ่งตะโก ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก
5. พื นที่ลุ่มต่ าบริเวณ ต.วังตะกอ ต.นาขา ต.พ้อแดง ต.นาพญา ต.บ้านครวญ ต.ท่ามะพลา ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวนเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดชุมพร



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานชุมพร นายนพดล  มีวิเศษ 
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานชุมพร

081-895-0570

นายชาญศักดิ์   อนันต์วีร์วิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ
ชลประทานโครงการชลประทานชุมพร

081-579-6521

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดชุมพร



งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานกระบี่ ด าเนินการก าจัดวัชพืชแนวคลอง
ตามงานบ ารุงรักษา

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดกระบี่



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

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
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การเตรียมความพร้อม
- เตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือต่างๆ และเจ้าหน้าที่
เข้าช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดกระบี่



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานกระบี่
นายวีระ เพ็งทอง

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานกระบี่
0-7561-1952
081-737-4128

นายธงชัย ไชยนิคม
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-7561-2880
081-894-4083

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดกระบี่



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 31 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ 
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 10 แห่ง โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครศรีธรรมราช 5 แห่ง โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาปาก
พนังล่าง 13 แห่ง โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาปากพนังบน 3 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 31 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- คลองคูพาย คลองสวนหลวง คลองป่าเหล้า คลองนครน้อย และ
คลองท่าซัก โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานครศรีธรรมราช 
ด าเนินการก าจัดวัชพืชก่อนถึงฤดูน  าหลาก
จุดติดตั งเครื่องสูบน  า เครื่องผลักดันน  า และเครื่อง Hydroflow ใน
พื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จ านวน 30 จุด 
59 เครื่อง
บริเวณในเขต อ.ท่าศาลา อ.เมือง อ.ทุ่งใหญ่ อ.ชะอวด อ.เชียรใหญ่  

และ อ.ปากพนัง
- ติดตั งเครื่องผลักดันน  า จ านวน 17 จุด 54 เครื่อง  

บริเวณในเขต อ.เมือง อ.ปากพนัง 
- ติดตั งเครื่อง Hydroflow จ านวน 3 จุด 7 เครื่อง  

บริเวณในเขต อ.เมือง อ.ปากพนัง 
การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. สถานีวัดน  า X.55 บ้านท่าใหญ่ ต.ท่าดี อ.ลานสกา ท าจากแจ้งเตือนประชาชนเมื่อระดับ
น  าอยู่ที่ +22.23 ม.(รทก.) อีก 15-16 ชั่วโมงต่อมา สถานี X.285 คลองนครน้อย หน้าเมือง 
ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จะสูง +3.20 ม.(รทก.) (ระดับตลิ่ง)
2. พิจารณาข้อมูลปริมาณน  าระดับน  า สถานีวัดน  า X.203 บ้านนาป่า ต.ไชยมนตรี อ.เมือง 
จ.นครศรธีรรมราช และลุ่มน  าคลองเสาธง พิจารณาข้อมูลปริมาณน  าระดับน  าที่ฝายคลองเสาธง
ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และสถานี  X.167บ้านเสาธง ต.เสาธง   อ.ร่อนพิบูลย์
จ.นครศรีธรรมราช 

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.ลุ่มน  าคลองกลาย ในเขต อ.นบพิต า อ.ท่าศาลา 
2.ลุ่มน  าคลองท่าดี ในเขต อ.ลานสกา อ.พระพรหม และ อ.เมือง 
3.ลุ่มน  าคลองเสาธง ในเขต อ.ลานสกา อ.พระพรหม และ อ.ร่อนพิบูลย์
4.ลุ่มน  าตาปี ในเขต อ.พิปูน และอ.ฉวาง
5.ต้นแม่น  าตรัง ในเขต อ.ทุ่งสง
6.ลุ่มน  าปากพนงั ในเขต อ.ชะอวด อ.หัวไทร อ.เชียรใหญ่ อ.ร่อนพิบูลย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ 
และ อ.ปากพนัง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. ด าเนินการลดระดับน  าในระบบชลประทาน
2. แนวทางการแก้ไข/บรรเทาปัญหาในพื นที่เสี่ยงภัยในแต่ละแห่ง
- ติดตั งเครื่องสูบน  าขับด้วยเคร่ืองยนต์ ขนาด 8 - 40 นิ ว จ านวน 66 เครื่อง
- ติดตั งเครื่องผลักดันน  า จ านวน 54 ชุด
- ขุดร่องระบายน  าในกรณมีสิ่งกีดขวาง
- สนับสนุนรถบรรทุกเพื่อขนย้ายทรัพย์สินมายังศูนย์อพยพ
- จัดตั งศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น  า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

1

1

2

2

2

3

3
3

4

4

5

6

6

6

6 6

6



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
นายพิทักษพ์งษ์ ติ๊บแก้ว

ผู้อ านวยการโครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช

075-763-299
081-556-6844

นายอ านาจ จันหอม
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน
086-660-9135

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ปากพนังบน

นายประวัติ ชาครานนท์
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา

ปากพนังบน

075-493-242
081-970-6759

นายเอกชัย พูลนวล
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน
087-714-9356

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ปากพนังล่าง

นายถิรยุต ศรีสุเทพ
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา

ปากพนังล่าง

075-518-040
081-979-6698

นายเอนกชัย โชคพิชิต
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน
066-067-4545

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครศรีธรรมราช

นายธวัชชัย สรรเพชญ
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา

นครศรีธรรมราช

075-803-820
081-979-2839

นายอาทร คงแท่น
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน
093-582-6901

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 5 แห่ง อยู่ ในความ
รับผิดชอบของโครงการชลประทานภูเก็ต จ านวน 5 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 5 แห่ง 
1.อ่างเก็บน  าบางวาด
2.อ่างเก็บน  าบางเหนียวด า
3.อ่างเก็บน  าคลองกะทะ
4.ฝายคลองพระแทวอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
5.ฝายคลองบางใหญ่

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นท่ีน  าท่วมเป็นประจ า

5

1

2

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดภูเก็ต

4

3



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

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

เมื่อระดับน  าใกล้ถึงระดับตลิ่ง (ระดับตลิ่ง 15.50 ม.รทก.) ให้ท า
การแจ้งเตือนประชาชนในพื นท่ี
2. ควบคุมระดับน  า สถานี X.191 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

อ.เมือง เมื่อระดับน  าใกล้ถึงระดับตลิ่ง (4.00 ม.รทก.) ให้ท าการ
แจ้งเตือนประชาชนในพื นท่ี

1

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

4

3

2

5

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดภูเก็ต



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานภูเก็ต
นายธรรมนูญ บ ารุงเพ็ชร

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานภูเก็ต
076-321-461
089-411-6799

นายภูมินันท์ เรืองชัยกุล
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน
089-802-4982

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 8 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี  8 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 8 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ด าเนินการก าจัดวัชพืชแนวคลอง
ตามงานบ ารุงรักษา
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จ านวน 3 จุด 
5 เครื่อง
1.ถนนสาย 4008 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 เครื่อง
2.บริเวณ ปตร.ท่าโพธิ์ 2 เคร่ือง
3.ปตร.ไชยา ต.เลม็ด อ.ไชยา 2 เคร่ือง
- ติดตั งเครื่องผลักดันน  า จ านวน 7 จุด 52 เครื่อง
1.ประตูระบายน  าท่าโพธิ์ 4 เครื่อง
2.ประตูระบายน  าไชยา 2 เคร่ือง
3. ประตูระบายน  าท่าม่วง 2 เคร่ือง
4. คลองล าใน 4 เคร่ือง
5. สะพานแม่น  าพุนพิน 14 เคร่ือง
6. สะพานแม่น  าตาปี 14 เครื่อง
7. สะพานศรวีิชัย 12 เคร่ืองการตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         

จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี



เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตั งเครื่องสูบน  า จ านวน 5 เครื่อง 
2. ติดตั งเครื่องผลักดนัน  า จ านวน 52 เครื่อง

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1.สถานี X.37A บริเวณแม่น  าตาปี ต.อิปัน อ.พระแสง ท าการแจ้งเตือน
ประชาชนในพื นที่ เมื่อระดับน  าสถานี X.195 57ระดับ +38.60 ม.(รทก.) อีก 
85-90 ชั่วโมงต่อมา ระดับน  าสถานี X.37A จะสูง +11.70 ม.(รทก.) (ระดับ
ตลิ่ง) 
2.สถานี X.217 บริเวณแม่น  าตาปี ต.เคียนซา อ.เคียนซา ท าการแจ้งเตือน
ประชาชนในพื นที่ เมื่อระดับน  าสถานี X.37A ระดับ +12.00 ม.(รทก.) อีก 55-
60 ชั่วโมงต่อมา ระดับน  าสถานี X.217 จะสูง +6.00 ม.(รทก.) (ระดับตลิ่ง)
3.สถานี X.5C บริเวณแม่น  าตาปี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน ท าการแจ้งเตือน
ประชาชนในพื นที่ เมื่อระดับน  าสถานี X.217 ระดับ +5.40 ม.(รทก.)  อีก 14-
15 ชั่วโมงต่อมา ระดับน  าสถานี X.5C จะสูง +2.50 ม.(รทก.) (ระดับตลิ่ง)

การเฝ้าระวังจุดเสีย่งประสบภัยจากน  าหลาก
1. สถานี X.217 บริเวณแม่น  าตาปี ต.เคียนซา อ.เคียนซา
2. สถานี X.5C บริเวณแม่น  าตาป ีต.ท่าข้าม อ.พุนพิน
3. สถานี X.37A บริเวณแม่น  าตาป ีต.อปิัน อ.พระแสง
4. บริเวณลุ่มริมแมน่  าตาปตีั งแต ่อ.พระแสง อ.เวียงสระ อ.เคียนซา อ.บ้านนา
สาร อ.บ้านนาเดิม อ.พุนพิน จนถึง อ.เมือง และบริเวณคลองท่าโพธิ์ คลองไชยา
ใน อ.ไชยา 



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี

0-7729-7716
08-1738-2953

นายมงกุฎ  เศรษฐเอกพันธ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน
08-1188-7667

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 1 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบ
ของโครงการชลประทานระนอง 1 แห่ง 
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมในการใช้งาน 1 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
-โครงการชลประทานระนอง ด าเนินการก าจัดวัชพืชแนวคลอง
ตามงานบ ารุงรักษา
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นท่ีน  าท่วมเป็นประจ า
- อยู่ระหว่างด าเนินการติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  า
ท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จ านวน 3 จุด 
1. บริเวณคลองหัวสุย (ชุมชนระนองแลนด์) ต.เขานิเวศน์ 

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

ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
3. ชุมชนตลาดน  าจืด ม.2 ต.น  าจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดระนอง

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตั ง เครื่องสูบน  าขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 - 12 นิ ว จ านวน 5 เครื่อง



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานระนอง
นายประจักษ์   อั นจุกฉุน

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระนอง
08-9814-2046

นายเริงชัย บุญช่วย
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน
08-5784-5581

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดระนอง



อาคารชลประทานท่ีตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 15 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานพังงา 15 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งานทั ง 15 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานพังงา ด าเนินการก าจัดวัชพืชแนวคลองตามงาน
บ ารุงรักษา
จุดพื นทีน่  าท่วมเป็นประจ า
จ านวน 4 จุด
1. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า
2. บ้านเขาทอย ต.ถ  าน  าผุด อ.เมือง
3. บ้านลุ่ม ต.นาเตย อ.ห้ายเหมือง
4. ชุมชนซอยทวีทรัพย์ ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดพังงา



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

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

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

2. สถานี X.185 วัดนิกรวราราม (ย่านยาว) ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า    
3. สถานี X.187 ติดตั งใหม่ เนื่องจากกรมทางหลวงขยายสะพาน
คลองรมณีย์, คลองกะปง, คลองเหล, คลองปลายวา
1. สถานี X.188A บ้านรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง เมื่อระดับน  าใกล้ถึง

ระดับตลิ่ง (ระดับตลิ่ง 4.40 ม.รทก.) ให้ท าการแจ้งเตือนประชาชนใน
พื นท่ี

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

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดพังงา



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานพังงา
นายชัยวัฒน์ ตันเจริญ

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานพังงา
0-7646-0675
08-1737-4128

นายอิชณน์กรกฤต วงษ์ปา
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน
0-7646-0678

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดพังงา



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 30 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน
สงขลา 20 แห่งโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์  10 แห่ง ตรวจสอบแล้ว
มีความพร้อมใช้งาน 21 แห่ง และอาคารชลประทานท่ียังใช้งานได้ แต่ต้องซ่อมแซม/
ปรับปรุง 9 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานสงขลา ด าเนินการก าจัด ตั งแต่ เดือนธันวาคม 2564-ธันวาคม 
2565 ที่คลองส่งน  า อ.คลองหอยโข่ง, คลองจะนะและคลองรัตภูมิ
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ด าเนินการที่คลองดอนพวา, คลอง
บ้านใหม่, คลองศาลาธรรม์, คลองตะเครียะ, คลองล่องลม, คลองโพธิ์, คลองคูวา, 
คลองมาบก า
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี โดยก าหนดจุดที่ตั ง 77 แห่ง อยู่
ในพื นที่โครงการชลประทานสงขลา 29 จุด โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาระโนด-
กระแสสินธุ์ 43 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสงขลา

การเตรียมความพร้อม
1. เฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย โดยมีหนังสือแจ้งเตือนในแต่ละลุ่มน  า
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
3. มีการเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างท่ัวถึง
และทันท่วงที รวมถึงเจ้าหน้าท่ีเข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.
- เครื่องสูบน  า จ านวน 77 เครื่อง
- เครื่องผลักดันน  า จ านวน 175 เครื่อง
- รถขุด จ านวน 39 คัน
- รถบรรทุกและยานพาหนะ จ านวน 110 คัน
- สะพานเหล็ก จ านวน 4 ชุด
- เครื่องจักรสนับสนุนอื่น จ านวน 182 หน่วย 



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
กรณีที่ 1 ระดับน  าท่าท่ีสถานีวัดน  า X90 บ้านบางศาลา ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง=+8.000 ม.
รทก. สถานการณ์ธงเหลือง น  าเริ่มท่วมพื นท่ีชุมชนริมคลองธรรมชาติ
- ควบคุมปริมาณน  าเข้าคลอง ร.1 ผ่าน ปตร.หน้าควน ในอัตรา 1200 ลบ.ม./วินาที และเข้าคลองอู่
ตะเภาผ่าน ปตร.คลองอู่ตะเภาตามความเหมาะสม
- แจ้งเตือนภัยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในชุมชนริมคลองธรรมชาติ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น  า
กรณีที่ 2 ระดับน  าท่าท่ีสถานีวัดน  า X90บ้านบางศาลา ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง =+9.400 ม.
รทก.สถานการณธ์งแดง น  าเริ่มเข้าท่วมเทศบาลนครหาดใหญ่
- ควบคุมปริมาณน  าเข้าคลอง ร.1 ผ่าน ปตร.หน้าควนในอัตรา 1200 ลบ.ม./วินาที และเข้าคลองอู่
ตะเภาผ่าน ปตร.คลองอู่ตะเภาในอัตรา 465 ลบ.ม./วินาที 
- แจ้งเตือนภัยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในเขตเทศบาลนครหาดใหญ ่และ
พื นที่บริเวณใกล้เคียงเตรียมพร้อมรับสถานการณอ์ุทกภัย
กรณีที่ 3 ระดับน  าท่าท่ีสถานีวัดน  า X90 บ้านบางศาลา ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง = +11.200 ม.
รทก.สถานการณอุ์ทกภัยน  าท่วมเทศบาลนคร
- ควบคุมปริมาณน  าเข้าคลอง ร.1 ผ่าน ปตร.หน้าควนในอัตรา 1200 ลบ.ม./วินาที และเข้าคลองอู่
ตะเภาผ่าน ปตร.คลองอู่ตะเภาในอัตรา 465 ลบ.ม./วินาที  
- ผันน  าออกจากคลอง ร.1 โดยเร็วผ่านทุ่งน  าท่วมพื นที่บริเวณปลายคลอง ร.1 โดยพิจารณาลด
ระดับคันคลองลงในจุดที่เหมาะสม 
- ให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยด้านเครื่องสูบน  า เครื่องผลักดันน  า เครื่องจักร-
เครื่องมือต่างๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชม.

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
จุดที่ 1 เฝ้าระวังพื นที่เศรษฐกิจเทศบาลนครหาดใหญ่
จุดที่ 2 เฝ้าระวังพื นที่ชุมชนริมคลองธรรมชาติ อ.หาดใหญ่
จุดที่ 3 เฝ้าระวังพื นที่บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสงขลา



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสงขลา
นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ผู้อ านวยการ

โครงการชลประทานสงขลา
0-7439-0208
099-497-9099

นายนายอรรคพล ผ่องสุวรรณหัวหน้าฝ่าย
จัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-7439-0059
096-439-9949

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ระโนด-กระแสสินธุ์

นายศุภกิจ จันทร์จุลเจิม
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา

ระโนด-กระแสสินธุ์

0-7458-8670-72
084-747-5599

นายอ านาจ ปราชญ์ศักดิ์ 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน
086-690-9260

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสงขลา



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสตูล

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 7 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานสตูล 7
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 7 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานสตูล ไม่มีปัญหาด้านวัชพืชกีดขวางทางน  า

จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี  

จ านวน 4 จุด ได้แก่
- เกาะหลีเป๊ะ
- แยก ถ.ละงู-ทุ่งหว้า
- หัวงาน ปตร. บาโรย
- บริเวณหลังแขวง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสตูล
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ทางโครงการชลประทานสตูลได้จัดตั งศูนย์เตือนภัยตลอด 24 ชม.
2. สนับสนุนเครื่องสูบน  าเพื่อสูบน  าออกจากพื นที่ชุมชนเมื่อมีการร้องขอ

- โครงการชลประทานสตูลมี 
เครื่องสูบน  า 4” จ านวน 4 เครื่อง เคลื่อนที่เร็วสามารถติดตั งได้เลย

- ส านักงานชลประทานที่ 16 สงขลา 
เครื่องสูบน  า 8” จ านวน 6 เครื่อง 
เมื่อมีการร้องขอ) ใช้เวลาเคลื่อนย้ายพร้อมติดตั งประมาณ 3-4 วัน

- รถบรรทุก 5 คัน
- รถบรรทุกน  า 2 คัน

3. เปิดช่องทางระบายน  าเพ่ือลดระดับน  าในพื นที่ชุมชนให้รวดเร็วขึ น 
4. ก าจัด/รื อถอน สิ่งที่ขวางทางน  าในคลองเพ่ือให้น  าไหลได้สะดวกและรวดเร็วขึ น
5. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมบานประตูระบายน  าเพื่อพร้อมใช้งานในฤดูน  าหลาก

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
หมู่ที่ 1,4 ต.ฉลุง อ.เมือง
หมู่ที่ 1,2,5,6,7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน
หมู่ที่ 2 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน
หมู่ที่ 7,8 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง
หมู่ที่ 1,4,5,6,10 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
เฝ้าระวงัแจ้งเตือนภัย และมีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่ อ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสตูล

พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสตูล
นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ (รก.)

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสตูล
0-7477-0117
099-497-9099

นายวันชัย รอดเนียม 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน

0-7477-0117
081-9574286



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 4 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบโครงการชลประทาน
ตรัง 4 ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานตรัง ด าเนินการก าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ 5 จุด
1. บริเวณหน้าฝายคลองนางน้อย ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง 
2. บริเวณในคลองส่งน  า จ านวน 4 สาย (ปะเหลียน) ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะ

เหลียน 
3. บริเวณโครงการอ่างเก็บน  าคลองท่างิ ว ต าบลท่างิ ว อ าเภอห้วยยอด 
4. บริเวณ ปตร.กะลาเส ต าบลกะลาเส อ าเภอสิเกา 
5. บริเวณคลองส่งน  า จ านวน 6 สาย (นางน้อย) ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง

จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
จ านวน 9 จุด โดยติดตั งที่ 

1. วัดท่าจีน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
2. ทรบ.คลองต่อยไห ต.นาท่วมใต้ อ.เมือง
3. ทรบ.คลองหลาน  า ต.นาท่วมใต้ อ.เมือง
4. รร.สภาราชินี 2 ต.บางรัก อ.เมือง
5. รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ต.บางรัก อ.เมือง
6. ทรบ.ห้วยน  าไส ต.นาท่วมเหนือ อ.เมือง
7. ปตร.คลองหินขวาง ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน 
8. คลองระบายน  าคลองล าเลียง ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง
9. คลองนางน้อย ต.โคกหล่อ อ.เมือง

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดตรัง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคาร
ชลประทาน         

จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นท่ีน  าท่วมเป็นประจ า



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

- โครงการประตูระบายน  าคลองกะลาเส
- โครงการระบบประตูระบายน  าแม่น  าตรัง
- โครงการประตูระบายน  าคลองปะเหลียน
- โครงการคลองระบายน  าคลองล าเลียง

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

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1. บริเวณตลาดนาโยง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง
2. บริเวณวัดท่าจีน ต.ทับเท่ียง อ.เมือง
3. บริเวณตลาดเทศบาลต าบลย่านตาขาว ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว
4. บริเวณส่ีแยกท่าปาบ ต.นาโยงใต้ อ.เมือง
5. บริเวณคลองระบายน  าคลองล าเลียง ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดตรัง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก



การเตรียมความพร้อม
1. เฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย โดยมีหนังสือแจ้งเตือนในแต่ละลุ่มน  า
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์
3. มีการเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างท่ัวถึงและทันท่วงที รวมถึงเจ้าหน้าท่ีเข้าให้ความ
ช่วยเหลือตลอด 24 ชม.
- เคร่ืองสูบน  า จ านวน 77 เคร่ือง
- เคร่ืองผลักดันน  า จ านวน 175 เคร่ือง
- รถขุด จ านวน 39 คัน
- รถบรรทุกและยานพาหนะ จ านวน 110 คัน
- สะพานเหล็ก จ านวน 4 ชุด
- เคร่ืองจักรสนับสนุนอื่น จ านวน 182 หน่วย 

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดตรัง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานตรัง นายธนิษฐ์ หยูทอง
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานตรัง

0-7550-1062
081-990-2270

นายชาญวิทย์ สุทเธนทร์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

0-7529-1508
081-693-1793

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดตรัง



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 13 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบโครงการชลประทานพัทลุง 
10 แห่ง และโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าเชียด 3 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 13 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- โครงการชลประทานพัทลุง ด าเนินการที่ฝายนาท่อม, ฝายบ้านพร้าว, ฝายพญาโฮ้ง, ฝาย
ควนกุฏิ
- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าเชียด ด าเนินการที่คลองส่งน  าสายต่างๆ
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี โดยก าหนดจุดที่ตั ง 21 แห่ง อยู่
ในพื นที่โครงการชลประทานพัทลุง 13 จุด โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าเชียด 8 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดพัทลุง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
จุดที่ 1 พื นที่เขตเทศบาลต าบลควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน
จุดที่ 2 พื นที่เทศบาลต าบลแม่ขรี ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด
จุดที่ 3 พื นที่บ้านโคกยา ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน
จุดที่ 4 พื นที่บริเวณขอบทะเลสาบ อ.เมือง



เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. บริหารจัดการน  าในอ่างฯป่าพะยอม ให้มีความจุไม่เกิน 40 % และอ่างฯป่าบอน ,

อ่างฯคลองหัวช้าง ให้มีความจุไม่เกิน 30 % เพ่ือเก็บกักน  าท่ีตกเหนืออ่างฯให้ได้มาก
ที่สุด

2. ลุ่มน  าคลองนาท่อม ผันน  าจากคลองล าเข้าสู่ คลองระบายน  าล าเบ็ด 
(ความสามารถในการระบายน  าสูงสุดที่ 177 ลบ.ม./วินาที ) เพื่อระบายลงสู่ทะเลสาบ
สงขลา เป็นการตัดยอดน  าท่ีจะไหลเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองพัทลุง

3. ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงอาคารบังคับน  าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้
ตามปกติ

4. ขุดลอกคลองระบายน  าและก าจัดวัชพืชในคลองชลประทาน รวมทั งก าจัดเศษไม้
และเศษวัสดุที่กีดขวางการไหลของน  าบริเวณปากคลองส่งน  า/ท่อลอดถนน/ท่อลอด
คลองต่างๆ 

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดพัทลุง

การเตรียมความพร้อม
1. เฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย โดยมีหนังสือแจ้งเตือนในแต่ละลุ่มน  า
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพ่ือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
3. มีการเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง
และทันท่วงที รวมถึงเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.
- เครื่องสูบน  า จ านวน 35 เครื่อง
- เครื่องผลักดันน  า จ านวน 21 เครื่อง
- รถฟาร์มาแทรคเตอร์ จ านวน 1 คัน
- รถบรรทุกและยานพาหนะ จ านวน 30 คัน
- อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) 1 ล า



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานพัทลุง
นายโอฬาร ทองขาวเผือก

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานพัทลุง
0-7461-1269
064-151-4453

นายพิมาน จันทมณีโชติ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน

0-7461-7150
081-540-2417

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าเชียด
นายยงยุทธ  เกิดสินธ์ชัย (รก.) 

ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ท่าเชียด

0-7482-9787
086-697-7988

นายพงศ์เทพ ปรีชา
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบ

ชลประทาน
088-790-6162

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดพัทลุง



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 51 แห่ง อยู่ ในความ
รับผิดชอบของส านักงานชลประทานท่ี 17 51 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 51 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- ส านักงานชลประทานที่ 17 ด าเนินการก าจัดวัชพืชแล้ว
เสร็จ 2 จุด 
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 
จ านวน 3 จุด
1. บริเวณบ้านเขาตูม ต.เขาตูม อ.ยะรัง
2. บริเวณสะพานเดชานุชิต ต.อาเนาะรู อ.เมือง
3. บริเวณโรงพยาบาลหนองจิก ต.ตุยง อ.หนองจิก 

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดปัตตานี



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก
1.พื นที่ลุ่มต่ าริมฝั่งแม่น  าปัตตานี อ.เมือง อ.ยะรัง อ.แม่ลาน และ 

อ.หนองจิก
2.พื นที่ลุ่มริมฝั่งแม่น  าสายบุรี ในเขต อ.สายบุรี อ.กะพ้อ และ 

อ.ทุ่งยางแดง 
3.พื นที่ลุ่มริมฝั่งคลองยะหริ่ง ในเขต อ.ยะหริ่ง
4.พื นที่ลุ่มต่ าในเขตชุมชน
5.พื นที่ลุ่มต่ าบริเวณโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ต.ปากล่อ 

อ.โคกโพธิ์

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1.ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน จ านวน 51

แห่ง
2.ก าจัดวัชพืช, ขุดลอกตะกอน และตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน  า
3.ประสานเขื่อนบางลางเพ่ือการบริหารจัดการน  าช่วงอุทกภัย
4.ควบคุมอาคารชลประทานในพื นที่เพ่ือพร่องน  าในพื นที่เสี่ยงอุทกภัย /        

เฝ้าระวัง 
5. ติดตั งเคร่ืองสูบน  าเคลื่อนที่บริเวณพื นที่เสี่ยงอุทกภัย/เฝ้าระวัง 
6. ติดตั งเคร่ืองสูบน  า Hydro flow, เคร่ืองผลักดันน  าบริเวณพื นที่เสี่ยง

อุทกภัย/เฝ้าระวัง (ร่วมกับศูนย์เคร่ืองจักรกลที่ 7)

การเตรียมความพร้อม
- เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลและ
เจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด24 ชม.

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดปัตตานี

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตั งเครื่องสูบน  าเคลื่อนที่ จ านวน 5 เครื่อง
2. ติดตั งเครื่องผลักดันน  า 10 เครื่อง



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานปัตตานี นายพรเทพ บุญยผลึก
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานปัตตานี

0-7334-0535
08-1896-4982

นายเชาวลิต  มะหะมะ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการชลประทานปัตตานี
08-0766-9580

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ปัตตานี

นายสุพรชัย ปรีชา 
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาปตัตานี

0-7343-9831
08-9729-7902

นายสวัสด์ิ  สุขคง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาปัตตานี
08-1748-5631

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดปัตตานี



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 21 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบ
ของส านักงานชลประทานที่ 17 21 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 21 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- ส านักงานชลประทานที่ 17 ด าเนินการก าจัดวัชพืชแล้ว    
เสร็จ 4 จุด
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั ง เครื่องสูบน  าพื นที่ที่ เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี 
จ านวน 2 จุด

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

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดยะลา



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน จ านวน 

21 แห่ง
2.ก าจัดวัชพืช, ขุดลอกตะกอน และตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน  า
3.ประสานเข่ือนบางลางเพ่ือการบริหารจัดการน  าช่วงอุทกภัย
4.ควบคุมอาคารชลประทานในพื นที่เพื่อพร่องน  าในพื นที่เสี่ยงอุทกภัย/

เฝ้าระวัง 
5.ติดตั งเครื่องสูบน  าเคลื่อนที่บริเวณพื นที่เสี่ยงอุทกภัย/เฝ้าระวัง 
6.ติดตั งเครื่องสูบน  า Hydro flow, เครื่องผลักดันน  าบริเวณพื นที่เสี่ยง

อุทกภัย/เฝ้าระวัง (ร่วมกับศูนย์เครื่องจักรกลที่ 7)

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

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตั งเครื่องสูบน  าเคลื่อนที่ จ านวน 3 เครื่อง

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดยะลา



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานยะลา นายชูศักดิ์ สุทธิ
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานยะลา

0-7336-1138
08-1911-0718

นายฉัตรชัย จ ารัสศรี
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการชลประทานยะลา
08-1698-9305

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ปัตตานี

นายสุพรชัย ปรีชา 
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาปตัตานี

0-7343-9831
08-9729-7902

นายสวัสด์ิ  สุขคง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาปัตตานี
08-1748-5631

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดยะลา



การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน         
จุดติดตั งเคร่ืองสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว 
- อาคารชลประทาน จ านวน 58  แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบ
ของส านักงานชลประทานที่ 17 จ านวน 58 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 58 แห่ง 
งานวัชพืชกีดขวางทางน  า 
- ส านักงานชลประทานที่ 17 ด าเนินการก าจัดวัชพืชแล้วเสร็จ 
6 จุด 
จุดติดตั งเครื่องสูบน  าในพื นที่น  าท่วมเป็นประจ า
- ติดตั งเครื่องสูบน  าพื นที่ที่เคยเกิดน  าท่วมประจ าทุกปี จุดละ 
1 เครื่อง
จ านวน 14 จุด

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนราธิวาส



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ลุ่มน  าบางนรา ข้อมูลวัดระดับน  าที่สถานี X.73 บ้านต้นยังมัส สามารถแจ้ง

เตือนน  าล่วงหน้าที่ อ.เมือง ได้ประมาณ 24 ชม.
2. ลุ่มน  าโก-ลก ข้อมูลวัดระดับน  าที่สถานี X.274 บ้านบูเก๊ะตา สามารถแจ้ง

เตือนน  าท่วมล่วงหน้าที่ อ.สุไหงโก-ลก ได้ประมาณ 12 ชม. สถานี X.119A 
สะพานลันตู สามารถแจ้งเตือนน  าท่วมล่วงหน้าที่ตลาดมูโนะ ได้ประมาณ 6 ชม. 
และสถานี X.119 บ้านมูโนะ สามารถแจ้งเตือนน  าท่วมล่วงหนาที่บ้านนาคออีบู
อ.ตากใบ ได้ประมาณ 4 ชม.
3. ลุ่มน  าสายบุรี ข้อมูลระดับน  าที่สถานี X.184 หากมีระดับน  าเกินกว่า 32.01  

ม.รทก. อีก 8-9 ซม. ถัดมาระดับน  าที่สถานี X.199 บ้านท่าเรือ สูงถึงระดับ 23.68 
ม.รทก. น  าล้นตลิ่งเข้าท่วมพื นที่ลุ่มต่ า อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

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

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน  าหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตั งเครื่องสูบน  าเคลื่อนที่ 20 เครื่อง
2. ติดตั งเครื่องสูบน  าไฮโดรโฟ 7 เครื่อง
3. ติดตั งเครื่องผลักดันน  า 8 เครื่อง

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนราธิวาส



พื นที/่โครงการ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานนราธิวาส นายอภิวัฒน์ ชนะสงคราม
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนราธิวาส

0-7351-1531
08-1678-2030

นายฉัตรมงคล ทองอร่าม
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการชลประทานนราธิวาส

0-7351-1485
08-3534-9029

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
โก-ลก

นายชินวัฒน์ พรหมมาณพ
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาโก-ลก

0-7353-0891
08-1542-6501

นายอาทิตย์  พรหมโชติ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาโก-ลก
08-1990-7107

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
บางนรา

นายมะรอสะลี หามะ
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางนรา

0-7354-2059
08-4874-6274

นายณรงค์  บ ารุงกิจดี
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาบางนรา
08-6235-6556

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝา้ระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนราธิวาส



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สว่นบรหิารจดัการน ้า

ส านกับรหิารจดัการน ้าและอทุกวิทยา
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