
จุดเฝ้าระวัง/จุดเสี่ยงอุทกภัย ปี 2565
กรมชลประทาน

ศูนย์ปฏิบัติการน ้าอัจฉริยะ (SWOC)
กรมชลประทาน สามเสน





จัดท้าโดย ส้านักงานชลประทานที่ 1

พื นที่เสี่ยงอุทกภัย

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ 
ในเขต สชป. 1 จ้านวน 143 หน่วย

1. เคร่ืองสูบน ้า 8”-12” จ้านวน 82 เคร่ือง
2. รถสูบน ้า 12” จ้านวน 2 เคร่ือง
3. รถขุด จ้านวน 5 คัน
4. รถบรรทุก จ้านวน 25 สะพาน
5. รถบรรทุกน ้า จ้านวน 16 หน่วย
6. รถแทรกเตอร์ จ้านวน 1คัน
7. สะพานเหล็ก - หน่วย
8. เคร่ืองจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 12 คัน

จังหวัดล้าพูน จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 5 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 เขตเทศบาลเมืองล้าพูน  
จุดที่ 2 พื นที่โครงการแม่ปิงเก่า (น ้าแม่ลอบ น ้าแม่หาด น ้าแม่แต๊ะและล้าห้วยต้ม)
จุดที่ 3 เทศบาลต้าบลป่าซาง   
จุดที่ 4 บริเวณสองฝั่งของล้าน ้าลี  และล้าน ้าสาขา                     
จุดที่ 5 ตลิ่งทั งสองฝั่งของแม่น ้าลี ตอนล่าง 

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. เฝ้าระวังพื นที่ตัวอ้าเภอเมืองล้าพูนและอ้าเภอป่าซาง 

- เมื่อระดับน ้า ที่สถานี P.81 อ.สันก้าแพง 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 
ชั่วโมงถัดมา ระดับน ้าที่สถานี P.87 อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน  ก็จะสูงถึง 4.10 ม. (เริ่มล้นตลิ่ง)
2. เฝ้าระวังตัวอ้าเภอบ้านโฮ่ง

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

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 5 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 แม่น ้าปาย 
จุดที่ 2 แม่น ้าลาง
จุดที่ 3 ห้วยแม่สะงา ห้วยแม่สะงี
จุดที่ 4 แม่น ้ายวม อ.ขุนยวม
จุดที่ 5 แม่น ้ายวม อ.แม่สะเรียง , อ.สบเมย
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 

การเกิดอุทกภัยในพื นที่เป็นลักษณะน ้าป่าไหลหลาก น ้ามาเร็วไปเร็ว 
เนื่องจากเป็นพื นทีภู่เขาความลาดชันสูงไม่มีเครื่องมือในการควบคุม จะใช้
วิธีการติดตามเฝ้าระวัง และคาดการณ์สภาพน ้าที่เกิดขึ น ประสานงาน
แจ้งเตือนร่วมกับอ้าเภอ ป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อมี
ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่อง

-จุดวัดน ้า ณ สถานีวัดน ้าฝายน ้ายวม ส้าหรับแจ้งเตือนภัยบริเวณท้าย
ฝายที่ระดับน ้าเฝ้าระวัง 208.837 ม.รทก.

-จุดวัดน ้า ณ สถานีวัดน ้าแม่น ้าปาย SW.5A ส้าหรับแจ้งเตือนภัยที่
ระดับน ้าเฝ้าระวัง 178.74 ม.รทก.        

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 5 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 เทศบาลนครเชียงใหม่ (ไนท์บาซาร์, ชุมชนศรีปิงเมือง,

ชุมชนสันป่าเลียง,รร.กาวิละ,ค่ายกาวิละ ฯลฯ) อ.เมืองเชียงใหม่   
จุดที่ 2 ล้าเหมืองแม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมือง  
จุดที่ 3 หมู่บ้านเชียงใหมก่าร์เด้นแลนท ์,หมู่บ้านเดาะลากูน่าโฮม เฟส1 , คลอง      
ซอย 15 แม่แฝก , คลอง 15R-LMC แม่แฝก ต.หนองจ๊อม  อ.สันทราย จ.
เชียงใหม่จุดที่ 4 ต.ต้นเปา , ต.สันก้าแพง  อ.สันก้าแพง 
จุดที่ 5 ล้าห้วยหมูเน่า,ล้าเหมอืงแม่ตาช้าง, ล้าห้วยแม่ตาช่วย ต.น ้าแพร่ อ.หางดง

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1.ติดตามสถาณการณ์และเฝ้าระวังปริมาณน ้าของสถานีวัดน ้า P.75 ,P.67 P.1 
2.เฝ้าระวังพื นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เสริมความสูงก้าแพงริมตลิ่งแม่น ้าปิงเพ่ิม
ความจุล้าน ้าปิงจาก450 ลบ.ม./วิ เป็น 550 ลบ.ม/วิ และอุดท่อระบายน ้าเสีย
ป้องกันน ้าปิงไหลย้อนเข้าเมือง 
3.ลดปริมาณน ้าเข้าคลองสายใหญ่ใช้แก้มลิงในเขตทหารผันน ้าจากคลองส่งน ้าแม่
แตงลงน ้าแม่ริมและแม่สาและ ,สูบน ้าจากห้วยช่างเค่ียนและห้วยแก้วลงคลองฯ
แม่แตง ,ผันน ้าจากคลองฯแม่แตงลงคลองซอย 1L-19L ,เร่งระบายน ้าจากคลอง
แม่ข่า โดยสถานีสูบน ้าศรีดอนชัยและสูบลงแม่น ้าปิงท้ายเมืองเชียงใหม่
4.เตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ เพ่ือเข้าช่วยเหลือพื นที่เมื่อเกิดอุทกภัย

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ส้านักงานชลประทานที่ 1

รวมจุดเสี่ยง 15 จุด



แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ส้านักงานชลประทานที่ 2

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 5 จุด ได้แก่
1. พื นท่ีลุ่มต่้าบริเวณ ต.วังเหนือ ต.วังทอง ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ
2. พื นท่ีลุ่มต่้าบริเวณ ต.ซ้อน ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน
3. พื นท่ีลุ่มต่้าบริเวณ ต.เวียงตาล ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร
4. พื นท่ีลุ่มต่้าบริเวณ ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา
5. พื นท่ีลุ่มต่้าบริเวณ ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. เฝ้าระวังปริมาณน ้าท่าตามสถานีจัดน ้า TW.1C ต้าบลหัวเวียง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดล้าปาง กรณีท่ีมีปริมาณมากกว่า 250 ลบ.ม./วินาที จะมีผลกระทบในเขต
เทศบาลเมืองล้าปาง จะท้าการแจ้งเตือนให้ประชาชนท่ีริมตลิ่งน ้าวัง ในเขตเทศบาล      
เมืองล้าปาง ให้เฝ้าระวัง
2. เฝ้าระวังตามสถานีวัดน ้าท่า ได้แก่ TW.17A, TW.1C, TW.22, TW.5A,TW.6A
3. การช่วยเหลือด้านเครื่องจักรเครื่องมือเตรียมความพร้อมฤดูฝน

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 12 จุด ได้แก่
1. พื นท่ี ต.เวียงพางค้า ต.เกาะช้าง ต.ศรีดอนมูล ต.โป่งผา ต.ศรีเมืองชุม ต.ป่า
สัก อ.แม่สาย
2. พื นท่ี ต.แม่สลองใน ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง
3. พื นท่ี ต.ศรีค ้า ต.ป่าวาง ต.ป่าตึง ต.แม่จัน อ.แม่จัน
4. พื นท่ี ต.ริมโขง ต.เวียง ต.สถาน ต.ศรีดอนชัย ต.ห้วยขอ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ
5. พื นท่ี ต.หล่ายงาว ต.ม่วงยาย ต.ปอ อ.เวียงแก่น
6. พื นท่ี ต.ยางฮอม.ต.ป่าตาล ต.ต้า อ.ขุนตาล
7. พื นท่ี ต.ตับเต่า ต.เวียง ต.ปล้อง ต.งิ ว ต.ศรีดอยไชย อ.เทิง
8. พื นท่ี ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย 
9. พื นท่ี ต.บ้านดู่ ต.นางแล ต.เวียง ต.ป่าอ้อดอนชัย ต.สันทราย อ.เมือง
เชียงราย
10. พื นท่ี ต.ทุ่งมหาวัน ต.ทุ่งก่อ ต.ปงน้อย อ.เวียงเชียงรุ้ง
11. พื นท่ี ต.แม่สรวย ต.แม่กือ อ.แม่สรวย
12. พื นท่ี ต.สันสลี ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. เฝ้าระวังปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี G.8 บ้านต้นยาง อ้าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย หากปริมาณน ้ามากกว่า 250 ลบ.ม./วินาที    ให้ท้าการแจ้งเตือนแก่
ประชาชนในพื นท่ี เพ่ือป้องกันผลกระทบในเขตชุมชน 
2. เฝ้าระวังปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี G.10บ้านหนองค้า อ้าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย หากปริมาณน ้ามากกว่า 200 ลบ.ม./วินาที ให้ท้าการแจ้งเตือนแก่
ประชาชนในพื นท่ี เพ่ือป้องกันผลกระทบในเขตชุมชน 
3. เฝ้าระวังจุดวิกฤติใต้สะพานด่านพรมแดน ไทย - เมียนมา
4. การเฝ้าระวังและเตือนภัยด้วยระบบโทรมาตรลุ่มน ้ากก.

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 6 จุด ได้แก่
1 พื นท่ี ต.ภูซาง อ.ภูซาง
2 พื นท่ี ต.เจดีย์ค้า ต.ร่มเย็น ต.เวียง ต.แม่ลาว ต.ฝายกวาง อ.เชียงค้า
3 พื นท่ี ต.ห้วยลาน ต.ป่าวาง ต.ดงสุวรรณ ต.สันโค้ง ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกค้าใต้
4 พื นท่ี ต.นาปรัง ต.ออย ต.ควร ต.ขุนควร อ.ปง
5 พื นท่ี ต.ห้วยแก้ว ต.แม่อิง ต.เวียง อ.ภูกามยาว
6 พื นท่ี ต.บ้านมาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด หากมีฝนตกหนักและน ้าในล้าน ้าสูงถึงระดับ
เตือนภัยให้ มีหนังสือแจ้งเตือน ผวจ. และ ปภ.จังหวัด
2.เฝ้าระวังปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี I.17 ต้าบลท่าวังทอง อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ให้ท้าการ
แจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื นท่ี ก่อนปริมาณน ้ามากกว่า 80 ลบ.ม./วินาที เพ่ือลดผลกระทบ
กับชุมชนท้ายน ้า 
3. วางแผนการระบายน ้าจากอ่างเก็บน ้าขนาดกลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเตรียม
เครื่องสูบน ้าติดตั งในจุดเสี่ยงก่อนเกิดภัย4. เฝ้าระวังท่ีสถานี Y31 (ความจุล้าน ้า 800 ลบ.ม./
วินาที) แจ้งเตือนอ้าเภอเชียงม่วน หากปริมาณน ้ามีแนวโน้วเพ่ิมขึ นและเกิน 700 ลบ.ม./
วินาที 

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 12 จุด ได้แก่
1. พื นท่ี ต.งอบ ต.และ ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง
2. พื นท่ี ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ
3. พื นท่ี ต.ชนแดน ต.ยอด ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว
4. พื นท่ี ต.เปือ ต.พระธาตุ ต.เชียงกลาง ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง
5. พื นท่ี ต.แงง ต.เจดีย์ชัย ต.ปัว ต.วรนคร ต.สถาน ต.สกาด ต.ศิลาเพชร ต.อวน ต.ภูคา 
อ.ปัว
6. พื นท่ี ต.ผาทอง ต.แสนทอง ต.ศรีภูมิ ต.ผาตอ ต.ยม ต.จอมพระ ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา
7. พื นท่ี ต.บ่อ ต.ผาสิงห์ ต.สะเนียน ต.ถืมตอง ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน
8. พื นท่ี ต.ป่าแลวหลวง ต.ดู่พงษ์ ต.เมืองจัง ต.ฝายแก้ว ต.พงษ์ อ.สันติสุข
9. พื นท่ี ต.บ่อเกลือเหนือ ต.ดงพญา ต.บ่อเกลือใต้ ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ
10.พื นท่ี ต.แม่จรมิ ต.หนองแดง อ.แม่จรมิ
11.พื นท่ี ต.ปงสนุก ต.แม่สา ต.กลางเวียง ต.ไหล่น่าน ต.ส้าน ต.น ้ามวบ อ.เวียงสา
12.พื นท่ี ต.สถาน อ.นาน้อย
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. เฝ้าระวังปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี N.1 ต้าบลในเวียง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน หากปริมาณน ้ามากกว่า 800 ลบ.ม./วินาที ให้ท้าการแจ้งเตือนแก่ประชาชน
ในพื นท่ี 
2. เฝ้าระวังปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี W.64 ต้าบลบ่อ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน หากปริมาณน ้ามากกว่า 800 ลบ.ม./วินาที ให้ท้าการแจ้งเตือนแก่ประชาชน
ในพื นท่ี

1. เคร่ืองสูบน ้า จ้านวน 68 เคร่ือง
2. เคร่ืองผลักดันน ้า จ้านวน - เคร่ือง
3. รถขุด จ้านวน 4 คัน
4. สะพานเหล็ก จ้านวน 1 สะพาน
5. โคมไฟบอลลูน จ้านวน 2 ชุด
6. เคร่ืองจักรสนับสนุนอื่น เช่น รถบรรทุก จ้านวน 11 หน่วย

จังหวัดน่าน

จังหวัดล้าปาง

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดพะเยา

จัดท้าโดย ส้านักงานชลประทานที่ 2

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ 
ในเขต สชป. 1 จ้านวน 143 หน่วย

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ ในเขต สชป.2 จ้านวน 86 หน่วย

รวมจุดเสี่ยง 35 จุด



จัดท้าโดย ส้านักงานชลประทานที่ 3
พื นที่เสี่ยงอุทกภัย

พื นที่เฝ้าระวัง ทั งหมด 2 จุด ได้แก่
จุดท่ี 1 หมู่ท่ี 2 ต้าบลฟากท่า อ้าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
จุดท่ี 2 หมู่ท่ี 7 ต้าบลฟากท่า อ้าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 
แผนเผชิญเหตุและป้องกันอุทกภัย
• เคร่ืองสูบน ้า จ้านวน 11 เคร่ือง
ผู้รับผิดชอบ  นายกรีธาทัพ บุณย์ศรีสิริไท ต้าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาที่ 2 โทร. 08-0443-5143

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

จังหวัดพิษณุโลก 

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดนครสวรรค์

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ 
ในเขต สชป.3  จ้านวน  66 หน่วย

1. เครื่องสูบน ้า จ้านวน 55 เครื่อง
2. รถบรรทุกน ้า จ้านวน 5 คัน
3. รถนาค จ้านวน 2 คัน
4. เรือนาค จ้านวน 4 ล้า

พื นที่เฝ้าระวัง ทั งหมด 7 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 อ.พรหมพิราม บริเวณท้ายเขื่อนนเรศวร ทรบ.ทุ่งสาน ทรบ.ท่าทอง ต.หนองแขม ต.

ศรีภิรมย์ ต.พรหมพิราม ต.ท่าช้าง
จุดที่ 2 อ.วัดโบสถ์ ต.ท่างาม
จุดที่ 3 อ.วังทอง ต.วังทอง ต.วังพิกุล ต.พันชาลี ต.ชัยนาม ต.แม่ระกา ต.หนองพระ
จุดที่ 4 อ.บางระก้า ต.ท่านางงาม ต.ชุมแสงสงคราม ต.บางระก้า ต.คุยม่วง
จุดที่ 5 อ.เมือง ต.บ้านกร่าง
จุดที่ 6 อ.เนินมะปราง ต.ชมพู ต.วังยาง ต.วังโพรง ต.ไทรย้อย ต.บ้านมุง
จุดที่ 7 อ.บางกระทุ่ม ต.นครป่าหมาก ต.เนินกุ่ม ต.วัดตายม ต.ท่าตาล ต.บางกระทุ่ม ต้าบล

สนามคลี

แผนเผชิญเหตุและป้องกันอุทกภัย
• เคร่ืองสูบน ้า จ้านวน 3 เคร่ือง
• รถบรรทุกน ้า จ้านวน 4 คัน
ผู้รับผิดชอบ นายกฤษณ์ จันทร์แก้ว ต้าแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส โทร 
08-0341-8668

พื นที่เฝ้าระวัง ทั งหมด 48 จุด ได้แก่
1 .อ.เมือง 10 ต้าบล  พื นที่ 14,723 ไร่
2. อ.ตะพานหิน 5 ต้าบล พื นที่ 10,577 ไร่
3. อ.บางมูลนาก 7 ต้าบล  พื นที่  14,857 ไร่
4. อ.สากเหล็ก 1 ต้าบล  พื นที่  1,408 ไร่
5. อ.วชิรบารมี 3 ต้าบล  พื นที่  11,658 ไร่

แผนเผชิญเหตุและป้องกันอุทกภัย
• เครื่องสูบน ้า จ้านวน 23 เครื่อง
• รถบรรทุกน ้า จ้านวน 1 คัน
ผู้รับผิดชอบ นายณัฐภูมิ อนันตภูมิ ต้าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุง
ระบบชลประทาน  โทร 08-2197-9101

6. อ.สามง่าม 4 ต้าบล   พื นที่   28,239 ไร่
7. อ.โพธิ์ประทับช้าง 5 ต้าบล  พื นที่  19,600 ไร่
8. อ.บึงนาราง 4 ต้าบล  พื นที่  9,387 ไร่
9. อ.โพทะเล 8 ต้าบล  พื นที่  19,742 ไร่

พื นที่เฝ้าระวัง ทั งหมด 3 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 บริเวณคลองขนมจีน ต.หนองกระโดน และ ต.บ้านแก่ง อ.
เมือง จ.นครสวรรค์
จุดที่ 2 บริเวณคลองท่ามะนาว ทรบ .ห้วงสระ ต .บางเคียน อ.
ชุมแสง จ.นครสวรรค์
จุดที่ 3 บริเวณ ปตร.ห้วยรั ว ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี ยว จ.นครสวรรค์
แผนเผชิญเหตุและป้องกันอุทกภัย
• เครื่องสูบน ้า จ้านวน 18 เครื่อง
• รถนาค จ้านวน 2 คัน
• เรือนาค จ้านวน 4 ล้า
ผู้รับผิดชอบ นายนิพนธ์ ดวงดารา ต้าแหน่งต้าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้า
และปรับปรุงระบบชลประทาน โทร 08-6214-1502

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ส้านักงานชลประทานที่ 3

รวมจุดเสี่ยง 60 จุด



จัดท้าโดย ส้านักงานชลประทานที่ 4

พื นที่เสี่ยงอุทกภัย

พื นที่เฝ้าระวัง ทั งหมด 7 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 พื นที่เทศบาลเมืองแพร่ บริเวณบ้านร้องขี ปลา
จุดที่ 2 พื นที่ริมล้าห้วยแม่สาย-แม่ก๋อน บริเวณฝายบ้านใน ต.ช่อแฮ อ.เมือง
จุดที่ 3 บริเวณคันคลองส่งน า้สายใหญ่ฝั่งซ้าย
จุดที่ 4 บริเวณคันคลองส่งน า้สายใหญ่ฝั่งขวา
จุดที่ 5 รางรินคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งขวา
จุดที่ 6 บริเวณคลองซอย
จุดที่ 7 พื นที่ริมล้าน ้าสาขา
แผนเผชิญเหตุและป้องกันอุทกภัย
1. บริหารจัดการน ้าอ่างเก็บน ้าขนาดกลางให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น ้าอย่างใกล้ชิด ที่สถานีห้วยสัก (Y.20) อ.สอง (ระดับ
วิกฤต 12.00 ม.)เหนือฝายแม่ยม เป็นระยะทาง 17 กิโลเมตร และติดตามสถานการณ์น ้าฝน 
ปริมาณน ้าท่าที่ไหลผ่านระหว่างสถานีวัดน ้าY1c บริเวณสะพานข้ามแม่น ้ายม บ้านน ้าโค้ง (ซ่ึง
มีระดับวิกฤติ 8.2 ม.)  เม่ือน ้าถึงระดับวิกฤติ ด้าเนินการติดตั งป้ายแจ้งเตือนภัยน ้าท่วม
3. แต่งตั งคณะท้างานศนูย์ปฏิบัตกิารน ้าอจัฉริยะ ประจ้าปี พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามสถานการณ์
น ้าอย่างใกล้ชิด
4. ติดตั งเครื่องสูบน ้าในพื นที่ที่มีน ้าท่วมขัง

จังหวัดแพร่

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดตาก

จังหวัดก้าแพงเพชร

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ
ในเขต สชป.4 จ้านวน 103 หน่วย

1. เคร่ืองสูบน ้า จ้านวน 70 เคร่ือง
2. เคร่ืองผลักดันน ้า จ้านวน 10 เคร่ือง
3. รถขุด จ้านวน 9 คัน
4. สะพานเหล็ก จ้านวน 1 สะพาน
5. เคร่ืองจักรสนับสนุนอื่น จ้านวน 13 หน่วย

พื นท่ีเฝ้าระวัง ทั งหมด 3 จุด ได้แก่
1. พื นที่เทศบาลอ้าเภอพรานกระต่าย  
2. พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองสวนหมาก บริเวณตลาดและชุมชน ต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง
3. พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองขลุง อ้าเภอคลองขลุง อ้าเภอปางศิลาทอง อ้าเภอขาณุวรลักษบุรี  
แผนเผชิญเหตุและป้องกันอุทกภัย
1. ติดตามเฝ้าระวังปริมาณน ้าหลากจากพื นที่ฝั่งตะวันตกที่จะไหลลงล้าน ้าสาขา ประกอบดว้ย 

คลองวังเจ้า คลองสวนหมาก และคลองขลุง
2. ตั ดยอดน า้หลากจากพื นที่ ฝั่ ง ตะวันตกเข้ าพื นที่ ฝั่ งตะ วันออก โดยรับน า้ผ่ าน

ปตร.ท่อทองแดง ปตร.วังบัว ปตร.วังยาง และปตร.หนองขวัญ
3. ติดตั งเครื่องสูบน ้า เร่งระบายน ้าท่วมขังออกจากพื นที่ชุมชน
4. เตรียมพร้อมอุปกรณเ์ครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมง

พื นท่ีเฝ้าระวัง ทั งหมด 7 จุด ได้แก่
1. คลองแม่น ้ายมฝั่งขวา (ท้าย ปตร.คลองน ้าโจน) 
2. คลองยมน่าน (ปตร.วังทอง)
3. คลองยมน่าน (ท้าย ปตร.หนองปักทุ่ม)
4. บริเวณสะพานเกา่หลังตลาดศรีส้าโรง
5. ปตร.บ้านยางซ้าย 
6. บริเวณโรงพยาบาลสุโขทัย
7. คลองแม่ร้าพันบริเวณวัดกา้แพงงามตา้บลบา้นกล้วย 
แผนเผชิญเหตุและป้องกันอุทกภัย
1. การหน่วงหรือชะลอน ้าเหนือ ปตร.แม่น ้ายม (บ้านหาดสะพานจันทร์)  โดยพร่องน ้า ที่ระดับ 

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

2. ผันน ้าเข้าคลองผันน า้สวรรคโลก-พิชัย ผ่าน ปตร.หกบาท ในอัตรา 250 – 400 ลบ.ม./วิ
3. ควบคุมปริมาณน า้ไหลผ่าน ปตร.แม่น ้ายม (บ้านหาดสะพานจันทร์) ในอัตรา 680 ลบ.ม./วิ               
4. ผันน ้าเข้าคลองฝ่ังขวา ในอัตรา 78 ลบ.ม./วินาที
5. ผันน ้าเข้าคลองฝ่ังซ้าย ในอัตรา 92 ลบ.ม./วินาที
6. ควบคุมปริมาณน า้ผ่านสถานี Y4 อ.เมือง จ.สุโขทัย ไม่เกิน  510 ลบ.ม./วินาที
7. ระบายน ้าออกจากแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง เพ่ือรองรับน ้าใหม่
8. ผันน ้าเข้าเก็บกักในแก้มลิงต่าง ๆ  ที่ยังมีช่องว่าง และพื นที่ลุ่มต่้า
9. แต่งตั งคณะท้างานประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น ้า โครงการชลประทานสุโขทัย 
10. เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ

พื นท่ีเฝ้าระวัง ทั งหมด 4 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 พื นที่ริมแม่น ้าวัง อ.สามเงา และ อ.บ้านตาก
จุดที่ 2 พื นที่เทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลต้าบลท่าสายลวด
จุดที่ 3 พื นที่เทศบาลเมืองตาก
จุดที่ 4 พื นที่ริมแม่น ้าเมย ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ
แผนเผชิญเหตุและป้องกันอุทกภัย
1. แต่งตั งคณะท้างานศนูย์ปฏิบัตกิารน ้าอจัฉริยะ เพื่อติดตามสถานการณน์ า้อย่างใกล้ชิด
2. ติดตามการระบายน า้จากเขื่อนกิว่ลม และปริมาณน า้แม่น ้าวังตอนบน โดยมีเกณฑเ์ฝา้ระวัง
ที่ 300 ลบ.ม./วินาที
3. เก็บกักปริมาณน า้บางส่วนที่อ่างเกบ็น า้แม่สอดตอนบน เพื่อให้การบริหารจัดการอา่งเกบ็น า้
ห้วยแม่สอดไม่กระทบกับพื นที่ท้ายอ่าง
4. ผันน ้าจากด้านท้ายอ่างฯห้วยแม่สอดเลี่ยงเมืองลงสู่ห้วยแม่ตาวและลงสู่แม่น ้าเมย
5. ผันน ้าเข้าสู้แก้มลิงธรรมชาติที่มีในพื นที่
6. ติดตั งเครื่องสูบน ้าในพื นที่ที่มีน ้าท่วมขัง

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ส้านักงานชลประทานที่ 4

รวมจุดเสี่ยง 21 จุด



จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดเลย

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ส้านักงานชลประทานที่ 5

รวมจุดเสี่ยง 25 จุดพื นที่เฝ้าระวัง ทั งหมด 6 จุด ได้แก่
1. บริเวณบ้านเพ่ิม ต.นาแค อ.นายูง
2. บริเวณบ้านป่อง-บ้านจ้าปา ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี
3. บริเวณบ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี
4. บริเวณสถานี KH.53 บ้านหนองวัวซอ ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ
5. บริเวณถนนเข้าอ่างฯ หนองส้าโรง ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี
6. บริเวณบ้านไทยสมุทร ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี
แผนเผชิญเหตุและป้องกันอุทกภัย
1. ควบคุมปริมาณน ้าในอ่างฯ ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม
2. ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าเคลื่อนท่ี ประจ้าจุดท่ีมีปัญหา
3. จัดท้าทางระบายน ้าเพิ่มเติม 
4. ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน ้า เครื่องจักร เครื่องผลักดันน ้า ไว้รองรับ
สถานการณ์ได้ทันท่วงที

พื นที่เฝ้าระวัง ทั งหมด 5 จุด ได้แก่
1. เฝ้าระวังพื นที่เขตเทศบาลวังสะพุง
2. เฝ้าระวังพื นที่เขตเทศบาลเมืองเลย
3. เฝ้าระวังอ่างเก็บน ้าน ้าเลยอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
4. เฝ้าระวังอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าหมาน
5. เฝ้าระวังสถานการณ์น ้า สถานี Kh.28 อ.วังสะพุง จ.เลย ระดับน ้าเตือนภัยท่ี 
7.80-9.80 ม. อัตราการไหล  430-679 ลบ.ม./วินาที
แผนเผชิญเหตุและป้องกันอุทกภัย
1. ระบายน ้าออกจากอ่างเก็บน ้าน ้าเลยอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และ อ่าง
เก็บน ้าห้วยน ้าหมาน เพ่ือรองรับน ้าหลาก 
2. ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
3. เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เคร่ืองจักรกลและเครื่องสูบน ้า
4.ควบคุมการระบายน ้าจากอ่างเก็บน ้าน ้าเลยอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และ
อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าหมาน 
5. ติดตั งเครื่องสูบน ้าเพ่ือระบายน ้าในท่ีลุ่มต่้าในเขตชุมชนของเทศบาลเมือง 
จ้านวน 5 เคร่ือง 
6. จัดเจ้าหน้าที่ประจ้าจุดต่างๆ และพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24ชั่วโมง

พื นที่เสี่ยงอุทกภัย

จังหวัดหนองคายพื นที่เฝ้าระวัง ทั งหมด 6 จุด ได้แก่
1. เฝ้าระวังสถานี Kh.97 อ.เชียงคาน ระดับน ้าเตือนภัยท่ี 17.00-19.00ม.
2. เฝ้าระวังระดับน ้าโขง สถานีวัดน ้า Kh.1 อ.เมืองหนองคาย ระดับตลิ่ง 
165.33 ม. ระดับเฝ้าระวัง +162.00 ม. ระดับเตือนภัย +163.00 ม.
3. พื นที่เสี่ยงคือบริเวณริมตลิ่งนอกเขตพนังกั นน ้าโขง
4. พื นที่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เม่ือระดับน ้าโขง +163.00 ม. และมีฝน
ตกในพื นที่ 60 มม. จะมีปัญหาการระบายน ้าในเขตเทศบาล จ้าเป็นต้องมีเคร่ือง
สูบน ้าประจ้าท่อระบาย
5. เฝ้าระวังน ้าท่วมสถานี P.7 ต.หนองปลาบาก อ.ศรีเชียงใหม่
6. เฝ้าระวังพื นที่ท่ีจะเกิดน ้าท่วม สถานี P.7 P.8 P.9 และ P.10
แผนเผชิญเหตุและป้องกันอุทกภัย
1. ควบคุมระดับน ้าในล้าห้วยท่ีมีบานประตูระบายน ้า
2. แจ้งเตือนภัยในระดับเตือนภัย
3. ใช้เครื่องสูบน ้าในการช่วยระบายน ้าออกจากพื นท่ีน ้าท่วม บริเวณ พื นท่ีเสี่ยง
4. ระบายน ้าในอ่างฯห้วยโมงและอ่างฯห้วยลาน ลงสู่น ้าโขงเพ่ือรองรับปริมาณน ้า
5. สูบน ้าในอ่างห้วยโมงออกสู่แม่น ้าโขง กรณีเม่ือไม่สามารถระบายน ้าโดย 
Gravity ได้

จังหวัดสกลนครพื นที่เฝ้าระวัง ทั งหมด 4 จุด ได้แก่
1. เฝ้าระวังสถานี Kh.93 แม่น ้าสงคราม บ้านโคกคาไหล อ.บ้านดุง  จ.อุดรธานี ระดับน ้า
เตือนภัยท่ี 4.00-5.00 ม. อัตราการไหล 30-70 ลบ.ม./วินาที
2. เฝ้าระวังพื นที่น ้าท่วมคลองระบายน ้า D1 กม. 25+000 –29+400
3. เฝ้าระวังพื นที่น ้าท่วมคลองระบายน ้า D1 กม. 18+000 –22+000
4. เฝ้าระวังพื นที่น ้าท่วมคลองระบายน ้า D1 กม. 19+000 –10+000 แผนเผชิญ
เหตุและป้องกันอุทกภัย
1. อ่างเก็บน ้าขนาดกลาง /เล็ก พยายามกักเก็บน ้าท่ีไหลมาจากภูเขาหรือบาง
แห่งท้าหน้าที่เป็นแก้มลิง หน่วงน ้าก่อนระบายลงสู่ล้าน ้าสายหลัก
2.ปริมาณน ้าเก็บกักใกลถ้งึ 70-80 % ของความจุอ่างแล้ว จะทยอยระบายน ้าลง
สู่พื นที่ด้านล่าง เพ่ือให้อ่างฯสามารถรอรับน ้าได้อีก
3. ได้เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือจักรกลและเจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ
4. มีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื นที่ตลอดเวลาช่วงวิกฤติ

จัดท้าโดย ส้านักงานชลประทานที่ 5

จังหวัดหนองบัวล้าภู พื นที่เฝ้าระวัง ทั งหมด 3 จุด ได้แก่
1.เขตเทศบาลเมืองหนองบัวล้าภู อ.เมืองหนองบัวล้าภู
2. สองฝั่งล้าพะเนียงบริเวณที่ลุ่มต่้าช่วงเหนือน ้าจากเขื่อนอุบลรัตน์
ขึ นไประยะทาง 20 กิโลเมตร (อ.โนนสัง)
3. สองฝั่งล้าน ้าพองบริเวณที่ลุ่มต่้าช่วงเหนือน ้าจากเขื่อนอุบลรัตน์
ขึ นไประยะทาง 15 กิโลเมตร (อ.ศรีบุญเรือง)
แผนเผชิญเหตุและป้องกันอุทกภัย
1.ปิดบานอาคารบังคับน ้าและติดตั งเครื่องสูบน ้าเคลื่อนที่สูบระบายน ้า
จากเขตเทศบาลเมืองออกสู่ล้าพะเนียงในช่วงที่ระดับน ้าล้าพะเนียงสูง
2.ประสานการระบายน ้ากับเขื่อนอุบลรัตน์ไม่ให้เกินระดับเก็บกัก
3. ประสานการระบายน ้ากับเขื่อนอุบลรัตน์ไม่ให้เกินระดับเก็บกัก

จังหวัดบึงกาฬ

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ ในเขต สชป. 5 
จ้านวน 135 หน่วย

1. เครื่องสูบน ้า จ้านวน 65 เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน ้า จ้านวน 10 เครื่อง
3. รถแทรกเตอร์/รถขุด จ้านวน 28 คัน
4. เครื่องจักรสนับสนุนอ่ืนๆ จ้านวน 32 หน่วย

พื นที่เฝ้าระวัง ทั งหมด 1 จุด ได้แก่
1.สถานีวัดน ้าท่า Kh.100 บ้านพันล้า อ.เมือง จ.บึงกาฬ ระดับเตือน
ภัยที่ +11.00 - 13.00 เมตร
แผนเผชิญเหตุและป้องกันอุทกภัย
1. ประตูระบายน ้าห้วยบางบาด มีการพร่องน ้าก่อนเข้าฤดูฝน และ
ในช่วงฤดูฝนจะระบายน ้า โดยรักษาระดับน ้าไม่ให้เกินระดับน ้าสูงสุด
ที่ + 151.75 เมตร ( รทก. )
2. ระดับเตือนภัยที่สถานีวัดน ้าท่า Kh.1 อ.เมืองหนองคาย จ.
หนองคาย แจ้งเตือนที่ +11.00-13.00 ม.



พื นที่เฝ้าระวัง ทั งหมด 2 จุด จ.ชัยภูมิ

จ.มหาสารคาม

อ.เมือง  อ.บําเหน็จณรงค์

จ.ขอนแก่น พื นที่เฝ้าระวัง ทั งหมด 18 จุด 

อ.เมือง อ.บ้านแฮด อ.บ้านไผ่ อ.น ําพอง 
อ.มัญจาคีรี อ.น ําพอง อ.ชุมแพ

พื นที่เฝ้าระวัง ทั งหมด 10 จุด 

จ.กาฬสินธุ์ พื นที่เฝ้าระวัง ทั งหมด 7 จุด 

อ.เมือง อ.กมลาไสย อ.ฆ้องไชย อ.เขาวง
อ.นาคู

จ.ร้อยเอ็ด พื นที่เฝ้าระวัง ทั งหมด 12 จุด 

อ.จังหาร อ.เชียงขวัญ อ.ธวัชบุรี อ.ทุ่งเขาหลวง 
อ.เสลภูมิ

แผนเผชิญเหตุและป้องกันอุทกภัยท่ีส้าคัญในเขต สชป.6
1. ตรวจสอบสภาพความมั่นคงของเขื่อนและอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งาน, 

ก้าจัดสิ่งกีดขวางทางน ้า เศษวัชพืช
2. บริหารจัดการน ้าในอ่างเก็บน ้าให้อยู่ในเกณฑ์เก็บกัก (Dynamic Rule Curve)
3. วิเคราะห์พื นที่เสี่ยงอุทกภัยและติดตั งธงสัญลักษณ์เตือนภัย
4. ติดตาม วางแผนและบริหารจัดการน ้าตามสภาพอากาศ และฝนที่ได้รับแจ้ง  

จากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการน ้าอัจฉริยะ ( SWOC)
4. ใช้อาคารชลประทานและระบบชลประทานบริหารจัดการน ้า
5. จัดจราจรน ้าในลุ่มน ้าต่างๆ ได้แก่ ลุ่มน ้าชี, ลุ่มน ้าพรม-เชิญ, ลุ่มน ้าล้าคันฉู,

ลุ่มน ้าล้าปะทาว
6. ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าในพื นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยเป็นประจ้าทุกปี

การเตรียมความพร้อมเคร่ืองจักร-เคร่ืองมือ 
ในเขต สชป.6 จ้านวน  269 หน่วย

1. เครื่องสูบน ํา จํานวน  146 เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน ํา จํานวน  10 เครื่อง
3. รถขุด จํานวน  5 คัน
4. รถบรรทุก 54 คัน
5. รถบรรทุกน ํา  จํานวน  14 คัน
6. รถตักล้อยาง/ขุดหลัง  จํานวน  14 คัน
7. เรือกําจัดวัชพืช  จํานวน  4 ลํา
8. รถเทเลอร์ 2 คัน, รถแทรกเตอร์ 4 คัน และ             

รถฟาร์มแทรกเตอร ์16 คัน 

ผู้รับผิดชอบ นายสุรพล ตามควร
ต้าแหน่ง หวัหน้าฝ่ายจดัสรรน ้าฯ โทร. 081-9756567

ผู้รับผิดชอบ  นายกฤษฎาพันธ์..จันทรคณา
ต้าแหน่ง      หวัหน้าฝ่ายจดัสรรน ้าฯ ...โทร..062-935-3241

ผู้รับผิดชอบ นาย นายณัฐพิสิษฐ์ อ่อนส าลี 
ต าแหน่ง หวัหน้าฝ่ายจดัสรรน ้าฯ โทร 086 2469689

ผู้รับผิดชอบ นายสมพงษ์  จันทรอมรพร  
ต้าแหน่ง     หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าฯ โทร 08-5249-1866

อ.เมือง อ.กันทรวิชัย อ.โกสุมพิสัย
ผู้รับผิดชอบ.. นายนันทศักดิ์  ฝอยทอง 
ต้าแหน่ง หวัหน้าฝ่ายจดัสรรน ้าฯ โทร  081-9757189

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ส้านักงานชลประทานที่ 6

รวมจุดเสี่ยง 49 จุด

จัดท้าโดย ส้านักงานชลประทานที่ 6



จัดท้าโดย ส้านักงานชลประทานที่ 7

จังหวัดอุบลราชธานี 27. ต.แดงหม้อ (บ้านแดงหม้อ) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
28. ต.นาค้าใหญ่ (บ้านแสงน้อย) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
29. ต.ท่าไห (บ้านท่าไห) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
30. ต.ธาตุน้อย (บ้านดินด้า) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
31. ต.ปะอาว (บ้านข่าโคม) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
32. ต.หนองขอน (บ้านเชือก) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
33. ต.ก่อเอ้ (บ้านท่าลาด) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
34. ต.ก่อเอ้ (บ้านดงยาง) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
35. ต.ปาว (บ้านปะอาว) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
36. ต.หนองเหล่า (บ้านป่าก่อ) อ.ขื่องใน จ.อุบลราชธานี
37. ต.ศรีสุข (บ้านศรีสุข) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโดมน้อย (6 จุด)
38. ต.โนนกลาง (บ้านโนนจันทร์) อ.พิบลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
39. ต.ดอกจิก (บ้านบุ่งค้า) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
40. ต.ดอกจิก (บ้านโนนล้าดวน) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
41. ต.คันไร่ (บ้านซุงช้าง) อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
42. ต.บ้านแขม (บ้านโนนสวรรค์) อ.พิบลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
43. ต.หนองบัวฮี (บ้านดอนวัว) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ประสานงานร่วมกับ สชป.6 และ สชป.8 ในการจัดจราจรน ้าลุ่มน ้า

ชีและลุ่มน ้ามูลในสภาวะวิกฤต
2. เตรียมความพร้อมในการติดตั งเครื่องผลักดันน ้า 100 เครื่อง

ในล้าน ้ามูลที่สะพานพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
3. จัดเตรียมเครื่องจักร/เครื่องมือประกอบ 
4. จัดเตรียมกระสอบทรายเพื่อจัดท้าคันกั นน ้าชั่วคราวในพื นที่  

เหมาะสม
5. ประชาสัมพันธ์แจ้งสถานการณ์ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ 

ให้ประชาชนในพื นที่ได้รับทราบ 

ผู้รับผิดชอบ
นายเศรษฐพงศ์ ภิงคารวัฒน์  ผจบ.ชป.7 โทร.065-519-3038
นายสิริวัฒน์ ปานด้า  จน.คป.อุบลราชธานี  โทร.061-549-4194
นายทศพล บัวผัน  จน.คบ.ชีล่างและเซบายล่าง  โทร.097-269-8782
นายถาวร โพธิ์ชัย  จน.คบ.โดมน้อย  โทร.064-595-2635

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 43 จุด ได้แก่
โครงการชลประทานอุบลราชธานี (20 จุด)
1. ต.ในเมือง (ชุมชนวังแดง) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
2. ต.ในเมือง (ชุมชนวังแดง2) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
3. ต.แจระแม (ชุมชนหาดคูเดื่อ) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
4. ต.วารินฯ (ชุมชนหาดสวนยา) อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
5. ต.วารินฯ (ชุมชนเกตุแก้ว) อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
6. ต.วารินฯ (ชุมชนท่าบ้งมั่ง) อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
7. ต.วารินฯ (ชุมชนดีงาม) อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
8. ต.ไร่ใต้ (บ้านไร่ใต้) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
9. ต.ไร่ใต้ (บ้านไร่เหนือ) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
10. ต.ไร่ใต้ (บ้านไร่กลาง) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
11. ต.ไร่ใต้ (บ้านแก่งโพธิ์) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
12. ต.ไร่ใต้ (บ้านผักหย่า) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
13. ต.โพธิ์ไทร (บ้านสร้างแก้ว) อ.พิบลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
14. ต.โดมประดิษฐ์ (บ้านกุดเชียงมุน) อ.น ้ายืน จ.อุบลราชธานี
15. ต.สีวิเชียร (บ้านซ้าหวาย) อ.น ้ายืน จ.อุบลราชธานี
16. ต.โพนงาม (บ้านโพนสุขสันต์) อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
17. ต.กลาง (บ้านค้าส้าราญ) อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
18. ต.ท่าเมือง (บ้านโอด) อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
19. ต.ยางสักกะโพหลุ่ม (บ้านนาดี) อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
20. ต.หนองบก (บ้านนาขมิ น) อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง (17 จุด)
21. ต.ค้อทอง (บ้านแก้งโพธิ์) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
22. ต.ธาตุน้อย (บ้านธาตุน้อย) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
23. ต.ธาตุน้อย (บ้านธาตุน้อย2) อ.ขื่องใน จ.อุบลราชธานี
24. ต.สหธาตุ (บ้านธาตุลุ่ม) อ.ขื่องใน จ.อุบลราชธานี
25. ต.สหธาตุ (บ้านธาตุลุ่ม2) อ.ขื่องใน จ.อุบลราชธานี
26. ต.ธาตุน้อย (บ้านค้าไฮ) อ.ขื่องใน จ.อุบลราชธานี
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รวมจุดเสี่ยง 94 จุด



จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 17 จุด ได้แก่
โครงการชลประทานนครพนม (7 จุด)
1. ปตร.หนองบัว บ.หนองบัว ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
2. ปตร.น ้าอูน บ.ปากอูน ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
3. ปตร.ห้วยทวย บ.กะเสริม ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
4. ปตร.ห้วยบังกอ บ.หนองเซา ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม
5. ปตร.ห้วยบังฮวก บ.หนองเบญ ต.ดอนนางหงษ์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6. ปตร.ห้วยลังกา บ.ท่าลาด ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม
7. จุดวัดน ้าโขง บ.หนองแสง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครนพม
โครงการส่งน า้และบ้ารงุรักษาน ้าก่้า (10 จุด)
8. บ.โคกสว่าง ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
9. บ.หนองหอยใหญ่ ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
10. บ.หนองห้าง ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม
11. บ.นาขาม ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม
12. นานายไฮ แสงวงษ์ บ.ผักอีตู่ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
13. บ.ดงอิน้า ต.พระของ อ.นาแก จ.นครพนม
14. บ.นาบัว ต.โคกหินแฮ ่อ.เรณูนคร จ.นครพนม
15. สะพานบ้านด่านม่วงค้า ต.ด่านม่วงค้า อ. โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
16. สะพานบ้านเชียงลือ ต.เชียงลือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
17. สะพานบ้านโคกก่อง ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.สกลนคร

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ติดตาม เฝ้าระวัง ระดับน ้า ปริมาณน ้าท่า สถานีวัดน ้าที่อยู่ในเขตลุ่ม      

น ้าก่้า ลุ่มน ้าบัง และ หนองหาร 
2. แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้หน่วยงานและ

ประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 
3. วิเคราะห์สาเหตุน ้าท่วมและแนวทางการรับมือสถานการณ์น ้าให้เกิด

ความเสียหายน้อยที่สุด
4. ก้าหนดแนวทางด้าเนินการช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาสถานการณ์น ้าท่วม

บริเวณลุ่มน ้าก่้าให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
5. ติดตั งเครื่องผลักดันน ้าจุดต่างตามล้าน ้าก่้า เพื่อเร่งระบายน ้าลงสู่

แม่น ้าโขง
6. การก้าจัดสิ่งกีดขวางทางน ้าและบ้ารุงรักษาพื นที่รับน ้า 
ผู้รับผิดชอบ
นายกิตติพงษ์ แสงสว่าง  จน.คป.นครพนม  โทร.081-975-6984
นายเอกชัย บุญมาวงษา  จน.คบ.น ้าก่้า  โทร.088-584-2489

จังหวัดนครพนม จังหวดัมุกดาหาร
จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 5 จุด ได้แก่
1. หน้าวัดศรีบุญเรือง บ.ศรีบุญเรือง ต.ในเมือง อ.เมือง
2. สะพานบ้านแก่นเต่า บ.แก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมือง
3. สะพานบ้านนาตะแบง บ.นาตะแบง ต.ภูวง อ.หนองสูง
4. สะพานบ้านก้านเหลืองดง บ.ดงมอน-กา้นเหลืองดง ต.ดงมอน อ.เมือง
5. สะพานบ้านย้อมพัฒนา บ.ย้อม ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ควบคุมระดับน ้าในล้าห้วยท่ีมีบานประตูระบายน ้า
2. แจ้งเตือนภัยในระดับเตือนภัย
3. ใช้เคร่ืองสูบน ้า สูบน ้าออกจากพื นท่ีน ้าท่วม บริเวณพื นที่เสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ
นายต่อศักด์ิ ภูผา จน.คป.มุกดาหาร
โทร. 089-280-2009

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 5 จุด ได้แก่
1. BOX CULVERTS ห้วยแดง ชุมชนบุ่งพัฒนา ต.บุ่ง อ.เมือง
2. ซอยเกษตรสิน ชุมชนศรีมงคล ต.บุ่ง อ.เมือง
3. ซอยวิจารณ์ ชุมชนสุขส้าราญ ต.บุ่ง อ.เมือง
4. บ้านดอนว่าน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน
5. สะพานข้ามล้าเซบก บ.อ้านาจ ต.อ้านาจ อ.ลืออ้านาจ

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. วางแผนการบริหารจัดการน ้า และส้ารวจพื นท่ีเสี่ยง เพื่อจัดท้าข้อมูลพื นท่ีเสี่ยงภัย 
และหาแนวทางป้องกันตามแหล่งน ้าต่าง ๆ
2. เฝ้าระวังสถานการณ์น ้า
3. เตรียมพร้อม เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ กระสอบทราย รถขุดดิน บริเวณพื นที่เสี่ยงภัย
กรณีน ้าท่วมขัง เมื่อมีฝนตกหนักและการระบายน ้าในพื นท่ี 
4. ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งาน
5. ลงพื นท่ีประชาสัมพันธ์แจ้งสถานการณ์ให้กับประชาชน หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยน ้าท่วมท่ีอาจจะเกิดขึ น 
6. แจ้งเตือนภัยในระดับเตือนภัย
7. พร่องน ้าในล้าห้วยต่าง ๆ ท่ีเป็นสาขา ก่อนน ้าเอ่อหนุน

ผู้รับผิดชอบ
นายศิริศักดิ์ ชุติธนธีระกุล  จน.คป.อ้านาจเจริญ  โทร. 081-760-4487

จังหวัดอ้านาจเจริญ
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จัดท้าโดย ส้านักงานชลประทานที่ 7

จังหวัดยโสธร แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. พร่องน ้าในล้าห้วยต่าง ๆ ที่เป็นสาขา ก่อนน ้าเอ่อหนุน
3. เฝ้าระวังสถานการณ์น ้า น ้าชีเริ่มไหลย้อนเข้าห้วยสาขา
4. ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 
5. ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งาน
6. เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลอืด้านเครื่องจักร-เครื่องมือ
7. จัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการแก้ปัญหากรณีเกิดเหตุวิกฤติฉุกเฉิน
8. ประชุมคณะกรรมการ JMC เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์น ้าและการ   

เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น ้า
9. ติดตามสถานการณ์น ้าในพื นที่และติดตามสภาพภูมอิากาศและ

ข้อมูลน ้าท่าในล้าน ้าหลักและล้าน ้ารองเพื่อประเมินสถานการณ์น ้า  
และการจัดจราจรน ้า

ผู้รับผิดชอบ
นายพงศพัศ ค้าศรี  จน.คป.ยโสธร  โทร. 087-444-7123
นายทศพล บัวผัน  จน.คบ.ชีล่างและเซบายล่าง โทร.094-269-8782,
080-569-8789

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 24 จุด ได้แก่
โครงการชลประทานยโสธร (13 จุด)
1. สถานี E2A บ.ส้าราญ ต.ส้าราญ อ.เมือง จ.ยโสธร
2. สถานี E102 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร
3. สะพานล้าน ้ายัง บ.ใหม่ชุมพร ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร
4. ฝายล้าน ้ากว้าง ต.เขื่องค้า อ.เมืองยโสธร
5. เขื่อนยโสธร บ.หนองหอย ต.เขื่องค้า อ.เมืองยโสธร
6. สถานี E20A บ.ฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย
7. พนังกั นน ้าล้าเซบายสาย B ต.กู่จาน อ.ค้าเขื่อนแก้ว
8. พนังกั นน ้าล้าเซบายสาย C ต.นาค้า อ.ค้าเขื่อนแก้ว
9. พนังกั นน ้าล้าเซบายสาย D ต.นาค้า อ.ค้าเขื่อนแก้ว
10. พนังกั นน ้าล้าเซบายสาย E ต.นาแก อ.ค้าเขื่อนแก้ว
11. ฝายท่าคอไท บ.กุดเป่ง ต.เหล่าไฮ อ.ค้าเขื่อนแก้ว
12. ฝายโพธิ์ศรี บ.โพธิ์ศรี ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ ว
13. ฝายห้วยโพงหวาย ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ ว

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง (11 จุด)
14. บ.ดอนกลอย ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร
15. บ.ท่าเยี่ยม ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร
16. บ.แจ้งน้อย ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร
17. บ.เหมือดแอ ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร
18. บ.ทรายงาม ต.กุดกุง อ.ค้าเขื่อนแก้ว
19. บ.หนองหอย ต.เขื่องค้า อ.เมืองยโสธร
20. บ.นาหลู่ ต.นาแก อ.ค้าเขื่อนแก้ว
21. บ.ท่าเสียว ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
22. บ.ชานุวรรณ ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
23. บ.พนัส ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
24. บ.หนองหิน ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
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การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ 
ในเขต สชป.7  จ้านวน 206 หน่วย

1. เครื่องสูบน ้า จ้านวน 68 เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน ้า จ้านวน 100 เครื่อง
3. รถขุด จ้านวน 3 คัน
4. สะพานเหล็ก จ้านวน 1 สะพาน
5. รถบรรทุก จ้านวน 17 คัน
6. รถบรรทุกน ้า จ้านวน 13 คัน
7. รถแทรกเตอร์ จ้านวน 2 คัน
9. เครื่องจักรสนับสนุนอ่ืน   จ้านวน  2 คัน



การเตรียมความพร้อมเคร่ืองจักร-เคร่ืองมือ
ในเขต สชป. 8 จ้านวน  145 หน่วย

1. เครื่องสูบน ้า จ้านวน 82 เครื่อง
2. รถขุด จ้านวน 4 คัน
3. รถบรรทุก จ้านวน 27 คัน
4. รถบรรทุกน ้า จ้านวน 19 คัน
5. เครื่องจักรสนับสนุนอ่ืน จ้านวน 13 หน่วย
6. ขอรับสนับสนุนเครื่องผลักดันน ้าจากส่วนกลาง

จ้านวน 12 เครื่อง

จังหวัดนครราชสีมา

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 61 จุด ได้แก่

1. พื นที่ลุ่มต่้าบริเวณชุมชนหมู่บ้านพบสุข บริเวณตลาดนัดเซฟวัน 
บริเวณหน้าค่ายสุรนารี บริเวณแยกหัวทะเล บริเวณหอการค้าจังหวัด
นครราชสีมา หมู่บ้านจามจุรี ถนนหน้าค่ายสุรนารี

2. พื นที่ลุ่มต่้าริมล้าน ้า บริเวณ อ.ปากช่อง อ.สีคิ ว อ.สูงเนิน อ.เมือง  
อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.โชคชัย อ.เสิงสาง อ.ครบุรี อ.พิมาย อ.ด่านขุนทด 
อ.โนนไทย อ.โนนสูง อ.ชุมพวง อ.บัวใหญ่ อ.บัวลาย อ.สีดา และ      
อ.โนนแดง

จังหวัดบุรีรัมย์

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 30 จุด ได้แก่

พื นที่ลุ่มต่้าริมล้าน ้า บริเวณ อ.คูเมือง อ.นาโพธิ์ อ.พุทไธสง อ.บ้านใหม่
ไชยพจน์ อ.ละหานทราย อ.ปะค้า อ.โนนดินแดง อ.เฉลิมพระเกียรติ  
อ.นางรอง อ.ช้านิ อ.กระสัง อ.ห้วยราช อ.บ้านกรวด อ.ประโคนชัย   
อ.พลับพลาชัย อ.แคนดง และ อ.สตึก

จังหวัดสุรินทร์

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 14 จุด ได้แก่

พื นที่ลุ่มต่้าริมล้าน ้า บริ เวณ อ .จอมพระ อ .ชุมพลบุรี  อ .ท่าตูม         
อ.ปราสาท อ.เมือง อ.รัตนบุรี อ.ศรีขรภูมิ และ อ.ส้าโรงทาบ

จังหวัดศรีสะเกษ

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 16 จุด ได้แก่

1.พื นที่ลุ่มต่้าริมแม่น ้ามูล บริเวณ อ.เมือง อ.ยางชุมน้อย
และ อ.ราษีไศล

2. พื นที่ลุ่มต่้าริมล้าน ้าห้วยทับทัน บริเวณ อ.ห้วยทับทัน
3. พื นที่ลุ่มต่้าริมล้าน ้าห้วยส้าราญ บริเวณ อ.ขุขันธ์ และ อ.ปรางค์กู่

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ที่ส้าคัญ
1.ติดตาม วางแผนและบริหารจัดการน ้าตามสภาพอากาศ และฝน

ที่ได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการน ้าอัจฉริยะ 
(SWOC) และพิจารณาปรับเพิ่มลดตามความเหมาะสม จาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ นจริง

2.บริหารจัดการน ้าในอ่างเก็บน ้าให้อยู่ในเกณฑ์เก็บกัก (Dynamic 
Rule Curve)

3.ตรวจสอบสภาพความมั่นคงของเขื่อนและอาคารชลประทานให้
พร้อมใช้งาน, ก้าจัดสิ่งกีดขวางทางน ้า เศษวัชพืช

4.ใช้อาคารชลประทานและระบบชลประทานบริหารจัดการน ้า

5.ใช้ระบบโทรมาตรในการติดตามสถานการณ์น ้า ระดับน ้า ทั งใน
อ่างเก็บน ้าและแม่น ้าล้าคลอง

รวม สชป.8 จ้านวน 121 จุด จัดท้าโดย ส้านักงานชลประทานที่ 8

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ส้านักงานชลประทานที่ 8

รวมจุดเสี่ยง 121 จุด



พืน้ทีเ่ฝ้าระวงั ทั้งหมด 12 จุด 
จังหวดัชลบุรี

แผนการเตรียมความพร้อมเคร่ืองจักร-เคร่ืองมือ
ในเขต สชป.9 จ านวน 159 หน่วย 

5. ติดตามสถานการณ์น ้าแบบ Realtime จากกล้อง CCTV 
ผ่านระบบออนไลน์ 

จังหวดัปราจีนบุรี

อ.เมือง อ.บ้านโพธ์ิ อ.พนมสารคาม อ.ท่าตะเกยีบ 
อ.สนามชัยเขต อ.แปลงยาว

พืน้ทีเ่ฝ้าระวงั ทั้งหมด 10 จุด 

จังหวดันครนายก

จังหวดัฉะเชิงเทรา

จังหวดัระยอง

จังหวดัจันทบุรี

จังหวดัตราด

จังหวดัสระแก้ว

พืน้ทีเ่ฝ้าระวงั ทั้งหมด 11 จุด 

พืน้ทีเ่ฝ้าระวงั ทั้งหมด 8 จุด 

พืน้ทีเ่ฝ้าระวงั ทั้งหมด 10 จุด 

พืน้ทีเ่ฝ้าระวงั ทั้งหมด 12 จุด 

พืน้ทีเ่ฝ้าระวงั ทั้งหมด 6 จุด 

พืน้ทีเ่ฝ้าระวงั ทั้งหมด 16 จุด 

อ.ศรีราชา อ.สัตหีบ อ.พนัสนิคม 

อ.เมือง อ.กบินทร์บุรี อ.ศรีมหาโพธิ อ.ประจันตคาม

อ.เมือง อ.บ้านนา อ.ปากพล ีอ.องครักษ์

อ.เมือง อ.บ้านค่าย อ.วงัจันทร์ อ.แกลง

อ.เมือง อ.ขลุง อ.แก่งหางแมว อ.โป่งน า้ร้อน
อ.มะขาม

อ.บ่อไร่ อ.เขาสมิง อ.เมือง

อ.เมือง อ.เขาฉกรรจ์ อ.อรัญประเทศ อ.วงัน า้เยน็

แผนเผชิญเหตุและป้องกนัอุทกภัยทีส่ าคัญในเขต สชป.9
1. ติดตาม วางแผนและบริหารจัดการน ้าตามสภาพอากาศ และฝนที่ได้รับแจ้งจาก
กรมอุตุนิยมวทิยาและศูนย์ปฏิบัตกิารน า้อจัฉริยะ ( SWOC) และพจิารณาปรับเพิม่ลด
ตามความเหมาะสม (การจดัจราจรน า้) จากสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จริง

2. บริหารจดัการน า้ในอ่างเกบ็น า้ ตามเส้น
ควบคุมปริมาณน า้ในอ่างเกบ็น า้เส้นบน (Upper 
Rule Cure)

3. ใช้ระบบโทรมาตรในการติดตามสถานการณ์น ้า 
ระดบัน า้ ทั้งในอ่างเกบ็น า้และแม่น า้ล าคลอง

4. เตือนภัยไปยงัท้องถิ่นและปฏิบัตงิานร่วมกบัท้องถิ่น

6. ประสานงานสร้าง connection ทุกภาคส่วนในท้องที่และท้องถิ่น 
รวมทั้งผู้ประกอบการฯ และประชาชนในพื้นที่  ให้ข้อมูลสภาพน ้า 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์

จังหวดัจันทบุรี แผน 2 หน่วย / ผล - หน่วย

จังหวดัฉะเชิงเทรา แผน 33 หน่วย / ผล 6 หน่วย

จังหวดัชลบุรี แผน 22 หน่วย / ผล - หน่วย

จังหวดัตราด แผน 2 หน่วย / ผล 2 หน่วย

จังหวดันครนายก แผน 55 หน่วย / ผล 8 หน่วย

จังหวดัปราจีนบุรี แผน 29 หน่วย / ผล 14 หน่วย

จังหวดัระยอง แผน 14 หน่วย / ผล - หน่วย

จังหวดัสระแก้ว แผน 2 หน่วย / ผล - หน่วย

พื้นทีเ่ส่ียง
พื้นทีเ่ส่ียงอุทกภัย

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ส้านักงานชลประทานที่ 9

จดัท าโดย ส านักงานชลประทานที่ 9

รวมจุดเสี่ยง 85 จุด



จัดท้าโดย ส้านักงานชลประทานที่ 10

พื นที่เสี่ยงอุทกภัย

จังหวัดลพบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดสระบุรี
จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 3 จุด ได้แก่
จุด ท่ี 1 บริเวณพื น ท่ี พื น ท่ีหมู่  2 และ 10 ต .บ้านยาง อ . เสาไห้ จ .สระบุ รี
จุดท่ี 2 บริเวณพื นที่ พื นท่ีหมู่ 4 และ 6 ต.ป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
จุดท่ี 3 พื นท่ีเกษตรกรรมริมคลองชัยนาท-ป่าสัก และพื นท่ีเขตนิคมอุตสาหกรรม

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1.  ผันน ้ าจากคลองชัยนาท -ป่าสัก เข้ าพื นที่ รับน ้ าทะเลสาบบ้านหมอ ในอัตรา 
1-2 ลบ.ม./วินาที
2. ผันน ้าจากแม่น ้าป่าสัก เข้าพื นที่รับน ้าอ่างเก็บน ้าคลองเพรียว ในอัตรา 2 ลบ.ม./วินาที
3. ควบคุมปริมาณน ้าไหลผ่านเขื่อนพระรามหก ให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 700 ลบ.ม./วินาที
4.ควบคุมระดับน ้าที่คลองระพีพัฒน์แยกตก หากระดับน ้าเกิน 2.50 ม.รทก. ให้ท้าการแจ้ง
เตือนประชาชนในพื นที่

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 10 จุด ได้แก่
จุดท่ี 1 บริเวณพื นท่ี ต.บ้านกระทุ่ม ต.หัวเวียง ต.บ้านแพน ต.บ้านโพธ์ ต.รางจระเข้ ต.บ้าน

แถว อ.เสนา
จุดท่ี 2 บริเวณพื นท่ี ต.ท่าดินแดง ต.บ้านใหญ่ ต.กุฎี ต.ผักไห่ ต.อมฤต ต.หน้าโคก ต.หนองน ้า

ใหญ่ อ.ผักไห่
จุดท่ี 3 บริเวณพื นท่ี ต.วัดตะกู ต.บางบาล ต.บางหลวง ต.บางหลวงโดด ต.ท่าช้าง ต.บางหัก 

อ. บางบาล
จุดท่ี 4 บริเวณพื นท่ี ต.ภูเขาทอง ต.เกาะเรียน ต.ขนอนหลวง อ.พระนครศรีอยุธยา
จุดท่ี 5 บริเวณพื นท่ี ต.วังแดง อ.ท่าเรือ
จุดท่ี 6 บริเวณพื นท่ี ต.แม่ลา ต.พระนอน อ.นครหลวง
จุดท่ี 7 บริเวณพื นท่ี ต.บ้านโพ ต.บางประแดง อ.บางปะอิน
จุดท่ี 8 บริเวณพื นท่ี ต.บ้านลี่ ต.พุทเลา ต.ตาลเอน ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน
จุดท่ี 9 บริเวณพื นท่ี ต.บางซ้าย ต.แก้วฟ้า ต.เต่าเล่า ต.ปลายกลัด ต.เทพมงมล ต.วังพัฒนา 

อ.บางซ้าย
จุดท่ี 10 บริเวณพื นท่ี ต.กะทุ่ม ต.มหาราช ต.น ้าเต้า ต.บางนา อ.มหาราช

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ใช้พื นท่ีลุ่มต่้า ท้าการหน่วงน ้าและกระจายน ้า เพ่ือควบคุมการระบายน ้าผ่านท้ายเขื่อน
เจ้าพระยา 2,300 ลบ.ม.  /วินาที ได้แก่ ทุ่งป่าโมก ทุ่งบางบาล-บ้านแพน ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด 
ทุ่งบางกุ้ง และทุ่งบางกุ่ม
2. ใช้แก้มลิง 2 แห่ง (แก้มลิงทุ่งมะขามหย่องและแก้มลิงทุ่งภูเขาทอง) พร่องน ้ารอรับน ้าหลากท่ี
จะไหลลงท่วมพื นท่ีเกาะในตัวเมือง
3. ควบคุมระดับน ้าท่ี ปตร.คลองตาเมฆ หากระดับเกิน +6.00 ม.รทก. ให้ท้าการแจ้งเตือนแก่
ประชาชนในพื นท่ี
4. ควบคุมระดับน ้าท่ี ปตร.พระอินทราชา หากระดับเกิน +2.50 ม.รทก. ให้ท้าการแจ้งเตือนแก่
ประชาชนในพื นท่ี
5. เตรียมความพร้อมเคลียร์พื นท่ีในการติดตั งเครื่องสูบน ้าท่ีเฝ้าระวัง

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 6 จุด ได้แก่
จุดท่ี 1 พื นท่ีอ้าเภอบ้านหมี่ (ฝ่ังซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก)
จุดท่ี 2 พื นท่ีอ้าเภอเมืองลพบุรี (บริเวณตลาดเสาธงและกองบิน 2)
จุดท่ี 3 พื นท่ีอ้าเภอเมืองลพบุรี (บริเวณต้าบลนิคมสร้างตนเอง)
จุดท่ี 4 พื นท่ีอ้าเภอเมืองลพบุรี (บริเวณต้าบลดอนโพธิ์)
จุดท่ี 5 พื นท่ีริมคลองล้าสนธิ (บริเวณต้าบลหนองยายโต๊ะและต้าบลบัวชุม)
จุดท่ี 6 พื นท่ีริมคลองล้าสนธิ (บริเวณต้าบลหนองรีและต้าบลซับสมบูรณ์

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1.ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังปริมาณน ้าของสถานีวัดน ้าฝน อ่างเก็บน ้ากุดตาเพชร
และพร่องน ้าให้ไม่เกิน ความจุล้าน ้าคลองล้าสนธิ
2.เฝ้าระวังและติดตามระดับน ้าในอ่างซับเสือแมบ
3.เฝ้าระวังระดับน ้าในคลองห้วยหินลาดท่ีจะไหลมารวมกันตรงแยกนิคมสร้างตนเอง
4.เฝ้าระวังระดับน ้าในอ่างเก็บน ้าห้วยใหญ่และอ่างเก็บน ้าพิบูลสงคราม
5.เฝ้าระวังระดับในคลองชัยนาท-ป่าสัก และก้าชับเจ้าหน้าท่ีคอยดูแล

จังหวัดเพชรบูรณ์
จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 3 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 สะพานข้ามแมน่ ้าปา่สักบริเวณพิพิธภัณฑ์หล่มสัก ในเขตเทศบาล
เมืองหล่มสัก   
จุดที่ 2 สะพานข้ามแมน่ ้าปา่สักสวนดงตาล ในเขตเทศบาลต้าบลตาลเดีย่ว  

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1.ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังปริมาณน ้าของสถานีวัดน ้า S.33 และ S.3
2.เฝ้าระวังพื นท่ีเทศบาลเมืองหล่มสัก และเทศบาลต้าบลตาลเดี่ยว เสริมความ
สูงก้าแพงริมตลิ่งแม่น ้าป่าสักเพิ่มความจุล้าน ้า
3.เตรียมความพร้อมเคร่ืองจักร-เคร่ืองมือ เพื่อเข้าช่วยเหลือพื นท่ีเมื่อเกิดอุทกภัย

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ ใน
เขต สชป. 10 จ้านวน 199 หน่วย

1. เคร่ืองสูบน ้าจ้านวน 120 เคร่ือง
2. เคร่ืองจักรสนับสนุนอื่น จ้านวน 79 หน่วย

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ส้านักงานชลประทานที่ 10

รวมจุดเสี่ยง 22 จุด



พื นที่เสี่ยงอุทกภัย

กรุงเทพมหานคร

1. เครื่องสูบน ้า จ้านวน ........50......เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน ้า จ้านวน .........60.......เครื่อง
3. รถขุด จ้านวน ..........5........... คัน
4. สะพานเหล็ก จ้านวน........-.......สะพาน
5. เครื่องจักรสนับสนุนอ่ืน จ้านวน ....-....หน่วย

การเตรียมความพร้อมเคร่ืองจักร-เคร่ืองมือ ในเขต สชป.11
จ้านวน 115 หน่วย

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 2 จุด ได้แก่
1. บริเวณคลองลากค้อนเก่า หมู่ 1 ต. ล้าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
2. บริเวณคลองโยง-บางใหญ่ หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. รับน ้าจากคลองพระยาบรรลือในอัตรา 300 ลบ.ม./วินาที
2. ระบายน ้าจากคลองพระพิมล ในอัตรา 167 ลบ.ม./วินาที
3. ระบายน า้จากคลองมหาสวัสดิ์ ในอัตรา 91 ลบ.ม./วินาที
4. ควบคุมปริมาณน ้าผ่านสถานีบางไทร หากปริมาณน ้าเกิน 2,000
ลบ.ม./วินาที และระดับน ้าทะเลหนุนเกิน 1.0 ม.รทก. แจ้งเตือนประชาชน
ผู้รับผิดชอบ นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ต้าแหน่ง ผคป.นนทบุรี    โทร 06-5982-8677

นายชัยวัฒน์ ชวลิตเมธารัตน์ ต้าแหน่ง จน.คป.นนทบุรี  โทร 08-5451-2412

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 8 จุด ได้แก่
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 ้าท่ี 10 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
5. บริเวณถนนบนคันคลองระพีพัฒน์ (ฝ่ังซ้าย) กม.16+650 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
6. ริมคลองรังสิตฯ บริเวณศาลเจ้าปากคลอง 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
7. ริมคลองหกวาสายล่าง ฝ่ังทิศเหนือ ปลายคลอง 2 ต.คูคต อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี
8. ริมคลองหกวาสายล่าง ฝ่ังทิศเหนือ ปลายคลอง 3 และ 4 ต.ลาดสวาย อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ควบคุมการระบายน ้าในคลองริมแม่น ้าเจ้าพระยา 2. ควบคุมการระบายน ้าที่คลองพระยาบรรลือ 
เสริมกระสอบทรายบริเวณที่มีคันคลองต่้า 3. ควบคุมการระบายน ้าที่ไซฟอนพระธรรมราชา และ   
ปตร.พระธรรมราชา 4. ควบคุมระดับน ้าคลองระพีพัฒน์แยกใต้ หากระดับน ้าเกิน +2.50 ม.รทก. แจ้ง
เตือนแก่ประชาชนในพื นท่ี
ผู้รับผิดชอบ นายธณกฤต พหลทัพ ต้าแหน่ง ผคป.ปทุมธานี    โทร 09-7885-6565

นายอมร นวลเพชร์     ต้าแหน่ง จน.คป.ปทุมธานี  โทร 08-1899-2565

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 5 จุด ได้แก่
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 ้าคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ.ทรงคนอง อ.พระประแดง
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
ฝั่งตะวันตก  1. กรณีปริมาณน ้าผ่านสถานีวัดน ้าบางไทรเกิน 1,000 ลบ.ม./วินาที จะบริหารจัดการ
น ้า ปตร. คลองลัดโพธิ์ ตามอิทธิพลน ้าขึ น/ลง เพื่อเร่งระบายน ้าออกสู่ทะเล
ฝั่งตะวันออก  1.กรณีมีระดับน า้สูงกว่าระดบัเฝา้ระวัง จะพร่องน ้าในคลองชายทะเล โดยสถานีสูบน ้า
ต่างๆ ซ่ึงเป็นแก้มลิงออกสู่ทะเล ควบคุมให้อยู่ในระดับ 0.00 ม.รทก. 
2. ตามแนวคันพระราชด้าริ จะควบคุมอาคารชลประทานไม่ให้น ้าหลากเข้าไปใน กรุงเทพฯ (พื นที่

ชั นใน)
3. กรณีคลองแสนแสบ คลองประเวศน์บุรีรมย์ และคลองส้าโรง มีระดับสูงกว่าระดับเฝ้าระวังจะ

ประสานกับส้านักการระบายน ้า กรุงเทพมหานคร และ อปท. เพื่อระบายน ้าผ่านแนวคันพระราชด้าริ 
ออกสู่แม่น ้าเจ้าพระยา
ผู้รับผิดชอบ นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ ต้าแหน่ง ผคป.สมุทรปราการ โทร 06-2559-3559

นายพิเชษฐ์ กัลป์ปอนันต์ชาญ ต้าแหน่ง จน.คป.สมุทรปราการ 08-1480-9610

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 3 จุด ได้แก่
1. บริเวณริมแม่น ้าท่าจีนท่ีมีระดับหลังคันต่้า
2. บริเวณคลองครุ เช่ือมต่อ ต.ท่าทราย อ.เมือง
3. คลองหวายลิง ต.โคกขาม อ.เมือง
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ใช้คลองท่ีมีอยู่ทั งหมด เป็นคลองรับน ้าเพื่อการระบายน ้า
2. ใช้เคร่ืองสูบน ้าถาวรท่ีติดตั งอยู่ริมแม่น ้าท่าจีนเพื่อเร่งระบายน ้าในพื นท่ี
3. เสริมคันตลิ่งท่ีทรุดต่้าเป็นช่วงๆ
4. โครงการแก้มลิง สถานีสูบน ้าคลองมหาชัย-คลองสนามชัยเพื่อสูบน ้าออกจากแก้ม
ลิงผ่านคลองระบายน ้าออกสู่ทะเล
ผู้รับผิดชอบ นายสากล ชลคีรี          ต้าแหน่ง ผคป.สมุทรสาคร   โทร 08-6942-8935

นายสุพจน์ เกียรติบ้ารุง ต้าแหน่ง จน.คป.สมุทรสาคร โทร 08-4971-5566

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 3 จุด ได้แก่
1. บริเวณชุมชนฟลอร่าวิล แขวงล้าผักชี เขตหนองจอก กทม.
2. ด้านท้าย ทรบ.บึงฝร่ัง แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.
3. ด้านหน้า ปตร.คลอง 14 สายล่าง แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ควบคุมปริมาณน ้าบริเวณคลองแสนแสบ ท่ี ปตร. มีนบุรี 
2. ควบคุมปริมาณน ้าบริเวณคลองลาดกระบัง ท่ี ปตร.ลาดกระบัง
3. ควบคุมปริมาณน ้าบริเวณคลองแสนแสบ ท่ี สน.หนองจอก
ผู้รับผิดชอบ  นายโบว์แดง ทาแก้ว ต้าแหน่ง ผคบ.รังสิตใต้   โทร 08-1785-7675

นายปวิตร สุขวัจน์   ต้าแหน่ง จน.คบ.รังสิตใต้ โทร 06-2894-2493
นายสมเดช ศรีวิเชียร ต้าแหน่ง ผคบ.ชลหารพิจิตรโทร 08-1371-8296
นายวิรวัฒน์ ผสมทรัพย์ ต้าแหน่ง จน.คบ.ชลหารพิจิตรโทร 08-1843-6641

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรสาคร

* หมายเหตุ เครื่องสูบน ้าและเครื่องผลักดันน ้าขอรับการสนับสนุนจาก
ส้านักเครื่องจักกล

จัดท้าโดย ส้านักงานชลประทานที่ 11

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ส้านักงานชลประทานที่ 11

รวมจุดเสี่ยง 21 จุด



จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 9 จุด ได้แก่
จุดท่ี 1 บริเวณพื นท่ีทุ่งเชียงราก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
จุดท่ี 2 บริเวณหมู่ท่ี 1 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
จุดท่ี 3 บริเวณเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
จุดท่ี 4 คลองระบายใหญ่ แม่น ้าน้อย 2 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
จุดท่ี 5 พื นที่ ต.ประศุก ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี น ้าในคลอง 1 ซ้าย ไหลเข้าพื นท่ีลุ่มต่้าและข้ามคันคลอง
จุดท่ี 6 พื นท่ี ต.เชิงกลัด ต.พักทัน อ.บางระจัน น ้าในคลอง 1 ขวา และ 4 ซ้าย – 1 ขวา(บรมธาตุ) ไหลเข้า 

พื นที่ลุ่มต้่าและข้ามคันคลอง 
จุดท่ี 7 พื นที่ ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี 
จุดท่ี 8 พื นที่ ต.แม่ลา ต.สิงห์ อ.บางระจัน
จุดท่ี 9 พื นที่ ต.คอทราย ต.โพสังโฆ ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ประสานเขื่อนเจ้าพระยาควบคุมการระบายท้ายเขื่อน ไม่เกิน 1,700 ลบ.ม./วินาที
2. คลองชัยนาท-อยุธยาและคลองชัยนาท-ป่าสัก

- ระบบส่งน ้าสูงสุด 65 ลบ.ม./วินาที (ในคลองชัยนาท-อยุธยา)
- ระบบส่งน ้าสูงสุด 210 ลบ.ม./วินาที (ในคลองชัยนาท-ป่าสัก)
- เนื่องจากเขตนี มีพื นที่รับน ้านองท่ีเขตทุ่งเชียงราก 6,000 ไร่, พื นที่นาฝั่งซ้ายแม่น ้าเจ้าพระยาถึงแม่น ้า

ลพบุรีประมาณ 100,000 ไร่ ระบายน ้าลงพื นที่นาประมาณ  34 ล้าน ลบ.ม.
3. แม่น ้าน้อยและคลอง 1 ซ้ายบรมธาตุ

- เนื่องจากเขตนี มีพื นท่ีรับน ้านองท่ีเขตทับยา - แม่ลา 14,000 ไร่  เขตเชิงกลัด พักทัน และบางระจัน อีก 
15,000 ไร่ เพ่ือรับน ้าระบายลงพื นท่ีนาประมาณ 9 ล้าน ลบ.ม.
ผู้รับผิดชอบ นายนพดล ค้าชมพู ต้าแหน่ง หัวหน้าวิศวกรรม ปฏิบัติหน้าที่แทน 

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  โทร 081-8217803

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 6 จุด ได้แก่
จุดท่ี 1 บริเวณท้ายเข่ือนเจ้าพระยา ต.ตลุก และ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
จุดท่ี 2 บริเวณคลอง 3 ซ้าย ม.-ก. กม.6+800 หมู่ 5 ต.บ้านเช่ียน อ.หันคา จ.ชัยนาท
จุดท่ี 3 บริเวณปตร.บางเสวย และปตร.บางสารวัต ต.โพนางด้าตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
จุดท่ี 4 บริเวณ ปตร.พลเทพ ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
จุดท่ี 5 บริเวณเขต ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
จุดท่ี 6 พื นที่ทุ่งเชียงราก ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ควบคุมปริมาณน ้าไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 1,800 ลบ.ม./วิ ถ้าเกินกว่านี จะพิจารณาระบายน ้า
เข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันตกและตะวันออก ตามศักยภาพได้ 700 ลบ.ม./วิ
2. ผันน ้าเข้าเก็บกักในแก้มลิงต่างๆ ที่สามารถรับน ้าได้
ผู้รับผิดชอบ นายอรรถสิทธิ์ เกิดมีสุข ต้าแหน่ง จน.คป.ชัยนาท โทร 098 2587199
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จังหวัดชัยนาท

จังหวัดสิงห์บุรี

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ส้านักงานชลประทานที่ 12

รวมจุดเสี่ยง 84 จุด
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จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 10 จุด ได้แก่
จุดท่ี 1 บริเวณสะพานแม่น ้าเจ้าพระยา อ.ไชโย จ.อ่างทอง
จุดท่ี 2 บริเวณพื นท่ี บริเวณ ต.เทวราช ต.บางแก้ว อ.เมือง
จุดท่ี 3 บริเวณ เขตเทศบาลเมือง สถานี C.7A ต.ตลาดหลวง อ.เมือง
จุดท่ี 4 บริเวณพื นท่ี ต.ย่านซื่อ ต.บ้านแห ต. จ้าปาหล่อ อ.เมือง
จุดท่ี 5 สถานี C.36 อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
จุดท่ี 6 บริเวณพื นท่ี ต.บางจัก ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
จุดท่ี 7 บริเวณสะพานคลองโผงเผง ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
จุดท่ี 8 บริเวณพื นท่ี ต.แสวงหา ต.จ้าลอง ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
จุดท่ี 9 บริเวณพื นท่ี ต.หนองแม่ไก่ ต.โคกพุทรา ต.ค้าหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
จุดท่ี 10 บริเวณพื นท่ี ต.ม่วงเตี ย ต.ตลาดใหม่ ต.ยี ล้น ต.หลักแก้ว ต.ห้วยคันแหลน      

อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ประสานเขื่อนเจ้าพระยาควบคุมการระบายท้ายเขื่อน ไม่เกิน 1,700 ลบ.ม./วิ
2.แม่น ้าน้อย ควบคุม ปตร.ยางมณี ระบายไม่เกิน 120 ลบ.ม./วิ
3. รับน ้าเข้าพื นที่รับน ้าและระบายออกแม่น ้าเจ้าพระยา แม่น ้าน้อยและคลองระบายตามจุดท่ีก้าหนดไว้
4. เฝ้าระวังน ้าจากแม่น ้าเจ้าพระยาที่เข้าคลองโผงเผงแล้วไหลย้อนขึ นแม่น ้าน้อย
ผู้รับผิดชอบ นายสุชาติ  โพธิ์เจริญ. ต้าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 

โทร.. 08-4930-4436

จังหวัดอุทัยธานีจุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 3 จุด ได้แก่
จุดท่ี 1 อ.สว่างอารมณ์ ต.บ่อยาง ต.ไผ่เขียว ต.สว่างอารมณ์
จุดท่ี 2 อ.ทัพทัน ต.หนองยายดา ต.โคกหม้อ
จุดท่ี 3 อ.เมือง ต.เนินแจง ต.อุทัยใหม่ ต.หาดทนง ต.สะแกกรัง ต.เกาะเทโพ    

ต.น ้าซึม ต.ท่าซุง
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. ผันน ้าเข้าแก้มลิงเหนือเข่ือนวังร่มเกล้า 7 แห่ง ความจุ 22.24 ล้าน ลบ.ม. 
2. ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น ้าอย่างใกล้ชิด
3. มีความพร้อมในการใช้งานของอาคารชลประทาน
ผู้รับผิดชอบ นายกฤษฏิชนม์ สายสวรรค์ ต้าแหน่ง จน.คป.อุทัยธานี
โทร 093-4653978

จังหวัดอ่างทอง

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ส้านักงานชลประทานที่ 12



จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 56 จุด ได้แก่
จุดท่ี 1 บริเวณ ต.โครกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 2 บริเวณ ต.จระเข้ใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 3 บริเวณ ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 4 บริเวณ ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 5 บริเวณ ต.วังน ้าเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 6 บริเวณ ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 7 บริเวณ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 8 บริเวณ ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 9 บริเวณ ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 10 บริเวณ ต.บ้านกุ่ม อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 11 บริเวณ ต.บางตะเคียน อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 12 บริเวณ ต.ต้นตาล อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 13 บริเวณ ต.บางพลับ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 14 หมู่ท่ี 2 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 15 หมู่ท่ี 4 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 16 หมู่ท่ี 5 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 17 หมู่ท่ี 6 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 18 หมู่ท่ี 10 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 19 หมู่ท่ี  7 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 20 หมู่ท่ี 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 21 หมู่ท่ี  7 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 22 หมู่ท่ี  6 ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 23หมู่ท่ี  6 ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 24 ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 25 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 26 ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 27 ต้าบลทุ่งคลี อ้าเภอเดิมบางฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 
จุดท่ี 28 ต้าบลโคกโคเฒ่า อ้าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
จุดท่ี 29 ต้าบลจระเข้ใหญ่ อ้าเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี
จุดท่ี 30 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช
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จุดท่ี 31 พื นที่ริมบึงฉวาก 3,758 ไร่ ประกอบไปด้วย 
- ม.2,5 ต.ปากน ้า อ.เดิมบางนางบวช พื นท่ี 1,985 ไร่
- ม.3,9 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช พื นที่ 1,773 ไร่

จุดท่ี 32 พื นที่ริมแม่น ้าท่าจีน 10,370 ไร่ ประกอบไปด้วย
- ม.3,1,4 ต.ปากน ้า อ.เดิมบางนางบวช พื นท่ี 900 ไร่
- ม.1 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช พื นที่ 150 ไร่
- ม.1 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช พื นที่ 2,811 ไร่
- ม.9 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช พื นที่ 706 ไร่ 
- ม.3,6,9,10 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช พื นท่ี 4,803 ไร่
- ม.8 ต.กระเสียว อ.สามชุก พื นที่ 1,000 ไร่

จุดท่ี 33 พื นที่ริมคลอง ร.สุพรรณ 2 1,450 ไร่ ประกอบไปด้วย 
- ม.11,6 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช พื นท่ี 850 ไร่
- ม.11 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช พื นท่ี 400 ไร่
- ม.7 ต.ปากน ้า อ.เดิมบางนางบวช พื นที่ 200 ไร่

จุดท่ี 34 พื นที่คลองส่งน ้า 1 ซ้าย 90 ไร่ ประกอบไปด้วย 
- ม.5,7 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช พื นที่ 90 ไร่

จุดท่ี 35 ม.4 ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพ่ีน้อง 
จุดท่ี 36 ม.2 ต.ศรีส้าราญ อ.สองพ่ีน้อง 
จุดท่ี 37 ม.9 ต.สระพังลาน 1 อ.อู่ทอง 
จุดท่ี 38 ม.3 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพ่ีน้อง 
จุดท่ี 39 ม.8 ต.หนองบ่อ อ.สองพ่ีน้อง 
จุดท่ี 40 หมู่ท่ี 1 ต.ดอนมะนาว อ.สองพ่ีน้อง 
จุดท่ี 41 หมู่ท่ี 4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพ่ีน้อง
จุดท่ี 42 หมู่ท่ี 2 ต.บางเลน อ.สองพ่ีน้อง 
จุดท่ี 43 หมู่ท่ี 4 ต.บางเลน อ.สองพ่ีน้อง
จุดท่ี 44 หมู่ท่ี 5 ต.บางเลน อ.สองพ่ีน้อง
จุดท่ี 45 หมู่ท่ี 6 ต.บางเลน อ.สองพ่ีน้อง
จุดท่ี 46 หมู่ท่ี 2 ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพ่ีน้อง
จุดท่ี 47 บริเวณ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี
จุดท่ี 48 บริเวณ ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ส้านักงานชลประทานที่ 12



จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 56 จุด ได้แก่
จุดท่ี 49 บริเวณ ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 50 บริเวณ ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 51 บริเวณ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 52 บริเวณ ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 53บริเวณ ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 54 บริเวณ ต.ดอนก้ายาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 55 บริเวณ ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี
จุดท่ี 56 บริเวณ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1.มอบหมายให้ฝ่ายส่งน ้ าและบ้ารุงรักษา
ออกไปประสานกับผู้น้าชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ข้อมูลน ้าและเตรียมความ
พร้อมเคร่ืองจักรเครื่องมือเข้าช่วยเหลือ
2.เดินเคร่ืองสูบน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า
3.ติดตั งเครื่องสูบน ้าเพ่ือระบายน ้าออกจาก
พื นที่การเกษตร
4.ท้าการขุดลอกและก้าจัดวัชพืชในคลอง
ระบายใหญ่สามชุก 2
5.ล้าห้วยกระเสียว เร่งระบายน ้าลงคลอง
มะขามเฒ่า-อู่ทอง 
6. ล้าห้วยกระเสียว ระบายน ้าไปทางบ่อยืม
คลอง 1ขวา และระบายลงล้าห้วยกระเสียว 
โดยเร่งระบายน ้าเมื่อมีฝนตกหนัก 
7.เสริมคันดินเล็กบริเวณท่ีถูกน ้าท่วมขัง
8.เสริมกระสอบทรายเพ่ืออุดท่อระบายน ้าทิ ง
9.ลดการระบายน ้ าในคลองส่งน ้ าและเร่ง
ระบายน ้าในคลองระบายออก
10.สูบน ้าระบายลงคลองส่งน ้า 3 ซ้าย ม.-ก. 
กม.12+250 และลงสู่คลองระบาย ร.สามชุก 1
กม.11+300
11.สูบน ้าออกจากพื นท่ีลงสู่คลองระบาย ร.3ข.
สามชุก 1 (กระเสียวด้วน)
12.สูบน ้าระบายลงคลอง ร.สุพรรณ2
13.สูบน ้าระบายลงคลอง ร.5ข.สุพรรณ 2
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การเตรยีมความพรอ้มเครือ่งจักร-เครือ่งมอื จ้านวน 57 หน่วย
1. เครื่องสูบน ้า จ้านวน 38 เครื่อง
2. รถขุด จ้านวน 11 คัน
3. รถเทรลเลอร์ 2 คัน

จังหวัดสุพรรณบุรี

4. รถบรรทุกน ้า 6 คัน

ผู้รับผิดชอบ นายสุประวัติ  ชยาทิกุล ต้าแหน่ง จน.คป.สุพรรณบุรี โทร. 081-4023081

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ส้านักงานชลประทานที่ 12
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พื นที่เสี่ยงอุทกภัย

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด ...6... จุด ได้แก่
จุดท่ี 1 สถานี K.35 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
จุดท่ี 2 สถานี K.58 ปากแซง ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
จุดท่ี 3 สถานี K.10 บ้านลุ่มสุ่ม ต. ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
จุดท่ี 4 สถานี K.37 บ้านวังเย็น ต.วังเย็น อ. เมือง จ.กาญจนบุรี
จุดท่ี 5 สถานี K.49 บ้านยางสูง ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
จุดท่ี 6 สถานี  K.62 บ้านหนองไผ่ ต .หนองไผ่  อ .ด่านมะขามเตี ย จ .
กาญจนบุรี
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
การเฝ้าระวังระดับน ้าและระบบการเตือนภัย สาเหตุของปัญหาน ้าท่วม
บริเวณพื นท่ีเสี่ยงภัยปริมาณฝนที่ตกในพื นท่ีถ้ามีปริมาณ 80 มิลลิเมตรต่อวัน
ขึ นไป กําหนดพื นที่เสี่ยงภัยน ําท่วมในลุ่มน ําลําภาชี ได้แก่ บริเวณบ้านหนองไผ่ 
บ้านหินแด้น และบ้านท่าพะยอม อ.ด่านมะขามเตี ย จ.กาญจนบุรี และวิเคราะห์ 
ข้อมูลระดับน ําที่สถานีวัดน ําท่าในลําน ําภาชี 3 แห่ง คือ K.17 K.61 และ K.62 
การเฝ้าระวังภัยน ําท่วมที่สถานีท้ายน ํา K.62 (บ้านหินแด้น อ.ด่านมะขามเตี ย)

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดราชบุรี การเตรียมความพร้อม
เครื่องจักร -เครื่องมือ 

ในเขต สชป. 13 จ้านวน 115 หน่วย

1. เครื่องสูบน ้า จ้านวน 90  เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน ้า จ้านวน - เครื่อง
3. รถขุด จ้านวน - คัน
4. สะพานเหล็ก จ้านวน - สะพาน
5. เครื่องจักรสนับสนุนอื่นๆ

จ้านวน 25  หน่วย

จังหวัดสมุทรสงคราม
จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด ...1.. จุด ได้แก่
จุดท่ี 1 บริเวณประตูระบายน ้าทับเทียม ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
- ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตลอด
- เฝ้าระวังถ้ามีปริมาณน ้าฝนตกเกิน 100 มม. รีบแจ้งเตือนประชาชน
- พร่องน ้าในล้าคลองเพ่ือเตรียมรองรับน ้าฝน
- ยกบานประตูระบายตามความเหมาะสม
- ประสานงานหน่วยงานราชการตลอดเวลา หากขอความช่วยเหลือ
- ตั งศูนย์ช่วยเหลือทางภัยพิบัติ

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด ...6.. จุด ได้แก่
จุดท่ี 1 อ่างฯชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ ง
จุดท่ี 2 อ่างฯห้วยส้านักไม้เต็ง ต.น ้าพุ อ.เมืองราชบุรี
จุดท่ี 3 อ่างฯห้วยมะหาด ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา
จุดท่ี 4 อ่างฯท่าเคย ต.บ้างบึง อ.บ้านคา
จุดท่ี 5 วัดวันดาว ต.วันดาว อ.ปากท่อ
จุดท่ี 6 บ้านหนองม่วง ต.วังเย็น อ.บางแพ
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
สถานีวัดน ้า ตลาดริมน ้า ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ท่ีติดตั งโดย
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก เฝ้าระวังโดยประเมินจากการระบาย
น ้าท้ายเขื่อนแม่กลอง ติดตามระดับน ้าเม่ือมีการระบายน ้าท้ายเขื่อนตั งแต่ 
800 ลบ.ม./วินาที

จังหวัดนครปฐม
จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด ...32.. จุด ได้แก่
บริเวณในเขตพื นที่ อ.บางเลน    12 จุด 
บริเวณในเขตพื นที่  อ.ก้าแพงแสน  1 จุด
บริเวณในเขตพื นที่ อ.นครชัยศรี   11 จุด
บริเวณในเขตพื นที่ อ.สามพราน   8 จุด
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
-ติดตามสถานการณ์การระบายน ําที่ ปตร.โพธิ์พระยา หากมีการ
ระบายน ํามากกว่า 200 ลบ.ม/วินาที ให้ทําการแจ้งเตือนเฝ้า
ระวัง
-เปิด ปิด ประตูระบายน ําตามสถานการณ์ในพื นที่และสูบ
ระบายน ําออกจากพื นที่เมื่อระดับน ําในแม่น ําท่าจีนลดลง
-ติดตั งเครื่องผลักดันน ําในแม่น ําท่าจีน เพื่อเร่งระบายปริมาณ
น ําลงสู่ทะเลในช่วงเวลาที่ระดับน ําทะเลลดลง

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ส้านักงานชลประทานที่ 13

รวมจุดเสี่ยง 45 จุด



คลองหลังสวน

จัดท้าโดย ส้านักงานชลประทานที่ 14

พื นที่เสี่ยงอุทกภัย

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 6 จุด ได้แก่
1. พื นที่ลุ่มต่ําบริเวณฝั่งซ้าย แม่น ําเพชรบุรี อ .บ้านลาด ,อ.เมือง, อ.บ้าน
แหลม
2. พื นที่ลุ่มต่ําบริ เวณฝั่ งขวา แม่น ํ า เพชรบุรี อ .บ้านลาด ,อ .เมือง ,
อ.บ้านแหลม
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. วางแผนการบริหารจัดการน ําต้นน ําเก็บน ํา กลางน ําหน่วงน ํา และปลาย
น ําเร่งระบาย 
2. สนับสนุนเครื่องสูบน ําและเครื่องผลักดันน ํา และเจ้าหน้าที่ลงพื นที่
ตรวจสอบ 

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ 
ในเขต สชป. .... จ้านวน .........หน่วย

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 8 จุด ได้แก่
1. บริเวณสวนน ําวานานาวา อ. หัวหิน
2. บริเวณก่อนขึ นสะพานต่างระดับขา้มทางรถไฟเขา้ อ. หัวหิน
3. บริเวณวัดเขาลั่นทม อ. หัวหิน
4. บริเวณชุมชน ม.15 บ้านหนองขอน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน
5. บริเวณตําบลเขาน้อย อ.ปราณบุรี
6. บริเวณ รร.บ้านปากเหมือง อ.กุยบุรี
7. บริเวณชุมชนหลังเทสโก้โลตัส อ.เมือง
8. บริเวณหลังโรงพยาบาลบางสะพาน และในเขตเทศบาล อ.บางสะพาน
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. วางแผนการบริหารจัดการน ําต้นน ําเก็บน ํา กลางน ําหน่วงน ํา และ
ปลายน ําเร่งระบาย 
2. สนับสนุนเครื่องสูบน ําและเครื่องผลักดันน ํา และเจ้าหน้าที่ลงพื นที่
ตรวจสอบ 

จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 3 จุด ได้แก่
1. บริเวณคลองหัวสุย (ชุมชนระนองแลนด์) เขานิเวศน์ เมืองระนอง
2. บริเวณคลองโรงหัด (ถนนหน้าสํานกังานสาธารณะสุข) เขานิเวศน์ 
เมืองระนอง
3. บริเวณคลองน ําจืด ชุมชนบางน ําจืด ต.น ําจืด อ.กระบุรี
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1. สนับสนุนเครื่องสูบน ําและเครื่องผลักดันน ํา และเจ้าหน้าที่ลงพื นที่
ตรวจสอบ 

จังหวัดระนอง

จังหวัดชุมพร
จุดเฝ้าระวัง ทั งหมด 5 จุด ได้แก่
1. พื นท่ีลุ่มต่ําบริเวณ ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ
2. พื นท่ีลุ่มต่ําบริ เวณ ต .บ้านนา ต .ขุนกระทิง ต .ตากแดด 
ต.บางหมาก 
ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร
3. พื นท่ีลุ่มต่ําบริเวณ ต.ครน อ.สวี
4. พื นท่ีลุ่มต่ําบริเวณ ต.ทุ่งตะโก ต.ช่องไม้แก้ง อ.ทุ่งตะโก
5. พื นท่ีลุ่มต่ําบริเวณ ต.วังตะกอ ต.นาขา ต.พ้อแดง ต.นาพญา 
ต.บ้านครวญ ต.ท่ามะพลา ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน
แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
1.เฝ้าระวังฝนตกเกินเกณฑ์ในพื นท่ีเสี่ยงพร้อมแจ้งเตือน และ
บริหารจัดการน ําตามแผน โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร
2. สนับสนุนเครื่องสูบน ําและเครื่องผลักดันน ํา และเจ้าหน้าท่ีลง
พื นท่ีตรวจสอบ

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร - เครื่องมือ 
ในเขต สชป.14 จ้านวน 227 หน่วย

1. เครื่องสูบน ้า จ้านวน .....102..... เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน ้า จ้านวน .....118.... เครื่อง
3. รถขุด จ้านวน .........6....... คัน
4. สะพานเหล็ก จ้านวน....1......สะพาน
5.เครื่องจักรสนับสนุนอ่ืน(รถJCB)จ้านวน ...1...หน่วย

จุดเฝ้าระวัง

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ส้านักงานชลประทานที่ 14

รวมจุดเสี่ยง 22 จุด



แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ส้านักงานชลประทานที่ 15

รวมจุดเสี่ยง 23 จุด

จัดท้าโดย ส้านักงานชลประทานที่ 15



จุดเฝ้าระวัง 
- พื นที่เขตเทศบาลต้าบลควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน
- พื นที่เทศบาลต้าบลแม่ขรี ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด
- พื นที่บ้านโคกยา ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน
- พื นที่บริเวณขอบทะเลสาบ อ.เมือง
แผนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร – เครื่องมือ
• เครื่องสูบน ้า แผน จ้านวน 17 เครื่อง 
• เครื่องผลักดันน ้า  แผน จ้านวน 34 เครื่อง
ผู้รับผิดชอบ
1)นายพิมาน  จันทมณีโชติ (จน.คป.พัทลุง)   โทร.081-5042417
2)นายกระจัด  กาญจนคลอด (ผบค.7 คก.)   โทร.081-8959802

จังหวัดพัทลุง

จุดเฝ้าระวัง 
- เกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง
- เขตเทศบาลต้าบลก้าแพง ต.ก้าแพง อ.ละงู
- บริเวณ ปตร.บาโรย ต.ปากน ้า อ.ละงู
- พื นที่บริเวณชุมชนหลังแขวงการทาง จังหวัดสตูล
แผนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร – เครื่องมือ
• เครื่องสูบน ้า      แผน จ้านวน 5 เครื่อง 
ผู้รับผิดชอบ
1)นายวันชัย รอดเนียม (จน.คป.สตูล)   โทร.081-9574286
2)นายกระจัด  กาญจนคลอด (ผบค.7 คก.)   โทร.081-8959802 จัดท้าโดย ส้านักงานชลประทานที่ 16

พื นที่เสี่ยงอุทกภัย

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ 
ในเขต สชป.16 จ้านวน 587 หน่วย

รายละเอียด แผน หน่วย

เคร่ืองสูบน ้า 77 เคร่ือง

เคร่ืองผลักดันน ้า 175 เคร่ือง

รถขุด 39 คัน

รถบรรทุกและยานพาหนะ 110 คัน

สะพานเหล็กชนิดถอดประกอบได้ยาว 44 เมตร 4 ชุด

เคร่ืองจักรสนับสนุนอื่นๆ 182 หน่วย

รวม 587 หน่วย

จุดเฝ้าระวัง 
- บริเวณตลาดนาโยง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง
- บริเวณวัดท่าจนี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
- บริเวณตลาดเทศบาลตา้บลย่านตาขาว ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว
แผนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร – เครื่องมือ
• เครื่องสูบน ้า      แผน จ้านวน 17 เครื่อง 
• เครื่องผลักดันน ้า  แผน จ้านวน 12 เครื่อง 
ผู้รับผิดชอบ
1)นายชาญวิทย์  สุทเธนทร์ (จน.คป.ตรัง)   โทร.081-6931793
2)นายกระจัด  กาญจนคลอด (ผบค.7 คก.)   โทร.081-8959802

จังหวัดตรัง

จังหวัดสตูล

จังหวัดสงขลา
จุดเฝ้าระวัง 
- เฝ้าระวังพื นที่เศรษฐกิจเทศบาลนครหาดใหญ่
- เฝ้าระวังพื นที่ชุมชนริมคลองธรรมชาติ อ.หาดใหญ่
- เฝ้าระวังพื นที่บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ
แผนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร – เครื่องมือ
• เครื่องสูบน ้า แผน จ้าน 29 เครื่อง 
• เครื่องสูบน ้า Hydro Flow แผน จ้านวน 9 เครื่อง 
• เครื่องผลักดันน ้า  แผน จ้านวน 131 เครื่อง
ผู้รับผิดชอบ
1)นายอรรคพล  ผ่องสุวรรณ (จน.คป.สงขลา)  โทร.096-4399949
2)นายอ้านาจ ปราชญ์ศักดิ์ (จน.คบ.ระโนดฯ)  โทร.086-690-9260
3) นายกระจัด  กาญจนคลอด (ผบค.7 คก.)   โทร.081-8959802

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ส้านักงานชลประทานที่ 16

รวมจุดเสี่ยง 14 จุด



แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ส้านักงานชลประทานที่ 17

จัดท้าโดย ส้านักงานชลประทานที่ 17

รวมจุดเสี่ยง 14 จุด



กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


