
แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน ้าท่วมในพื นทีจ่ังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ        

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า กรมทรัพยากรน ้า                    1  
 

แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน ้าท่วมในพื นท่ีจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ 

ข้อมูลเชิงพื้นที่ : 

1. พื้นที่รับผิดชอบของส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำภำค 5 
 ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 5 มีพื นท่ีรับผิดชอบ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด

นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ รายละเอียดแสดงดัง รูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 ขอบเขตพื นที่ความรับผิดชอบของส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 5 

2. พื้นที่เสี่ยงน้้ำท่วมและเสี่ยงน้้ำหลำก - ดินโคลนถล่ม  

 2.1 พื นท่ีเสี่ยงน ้าท่วมและเสี่ยงน ้าหลาก - ดินโคลนถล่ม (มิ.ย. - ส.ค.) ระดับเสี่ยงภัย
ปานกลาง และเสี่ยงภัยมาก ในพื นท่ีเกษตรน ้าฝนในขอบเขตส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 5 
ประกอบด้วย 

 1) จังหวัดนครรำชสีมำ จ้านวน 26 อ้าเภอ ประกอบด้วย อ้าเภอแก้งสนามนาง 
ขามทะเลสอ ขามสะแกแสง คง จักราช เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โชคชัย ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนน
แดง โนนไทย โนนสูง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย พระทองค้า พิมาย เมืองนครราชสีมา 
เมืองยาง ล้าทะเมนชัย สีคิ ว สีดา สูงเนิน และอ้าเภอห้วยแถลง 
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 2) จังหวัดบุรีรัมย์ จ้านวน 16 อ้าเภอ ประกอบด้วย อ้าเภอกระสัง คูเมือง แคนดง 
เฉลิมพระเกียรติ ช้านิ นางรอง นาโพธิ์ บ้านด่าน บ้านใหม่ไชยพจน์ ประโคนชัย พลับพลาชัย     
พุทไธสง เมืองบุรีรัมย์ ล้าปลายมาศ สตึก และอ้าเภอห้วยราช 

 3) จังหวัดศรีสะเกษ จ้านวน 20 อ้าเภอ ประกอบด้วย อ้าเภอกันทรารมย์ ขุขันธ์ 
ขุนหาญ น ้าเกลี ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมืองจันทร์ เมือง
ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ราศีไศล วังหิน ศรีรัตนะ ศิลาลาด ห้วยทับทัน และอ้าเภออุทุมพรพิสัย 

 4) จังหวัดสุรินทร์ จ้านวน 12 อ้าเภอ ประกอบด้วย อ้าเภอเขาสินรินท์ จอมพระ 
ชุมพลบุรี ท่าตูม ปราสาท เมืองสุรินทร์ รัตนบุรี ล้าดวน ศรีณรงค์ ศรีขรภูมิ สังขละ และอ้าเภอ
ส้าโรงทาบ 

รายละเอียดแสดงดัง รูปที่ 2 และ สรุปรายละเอียดระดับต้าบลแสดงใน ภำคผนวกที่ 1 

 
รูปที่ 2 พื นท่ีเส่ียงน ้าท่วมและน ้าท่วมหลากดินถล่มระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 

ส้าหรับพื นท่ีเกษตรน ้าฝน ในขอบเขตส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 5 

 2.2 พื นท่ีเสี่ยงน ้าท่วมและเสี่ยงน ้าหลาก - ดินโคลนถล่ม (ก.ย. - ธ.ค.) ระดับเสี่ยงภัย
ปานกลาง และเสี่ยงภัยมาก ในพื นท่ีเกษตรน ้าฝนในขอบเขตส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 5 
ประกอบด้วย 
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  1) จังหวัดนครรำชสีมำ จ้านวน 26 อ้าเภอ ประกอบด้วย อ้าเภอแก้งสนามนาง 
ขามทะเลสอ ขามสะแกแสง คง จักราช เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โชคชัย ด่านขุนทด เทพารักษ์ 
โนนแดง โนนไทย โนนสูง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย พระทองค้า พิมาย เมือง
นครราชสีมา เมืองยาง ล้าทะเมนชัย สีคิ ว สีดา สูงเนิน และอ้าเภอห้วยแถลง 

 2) จังหวัดบุรีรัมย์ จ้านวน 16 อ้าเภอ ประกอบด้วย อ้าเภอกระสัง คูเมือง แคนดง 
เฉลิมพระเกียรติ ช้านิ นางรอง นาโพธิ์ บ้านด่าน บ้านใหม่ไชยพจน์ ประโคนชัย พลับพลาชัย     
พุทไธสง เมืองบุรีรัมย์ ล้าปลายมาศ สตึก และอ้าเภอห้วยราช 

 3) จังหวัดศรีสะเกษ จ้านวน 20 อ้าเภอ ประกอบด้วย อ้าเภอกันทรารมย์ ขุขันธ์ 
ขุนหาญ น ้าเกลี ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมืองจันทร์ เมือง
ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ราศีไศล วังหิน ศรีรัตนะ ศิลาลาด ห้วยทับทัน และอ้าเภออุทุมพรพิสัย 

 4) จังหวัดสุรินทร์ จ้านวน 12 อ้าเภอ ประกอบด้วย อ้าเภอเขาสินรินท์ จอมพระ 
ชุมพลบุรี ท่าตูม ปราสาท เมืองสุรินทร์ รัตนบุรี ล้าดวน ศรีณรงค์ ศรีขรภูมิ สังขละ และอ้าเภอ
ส้าโรงทาบ 

 รายละเอียดแสดงดัง รูปที่ 3 และสรุปรายละเอียดระดับต้าบลแสดงใน ภำคผนวกที่ 2 

 
รูปที่ 3 พื นท่ีเส่ียงน ้าท่วมและน ้าท่วมหลากดินถล่มระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม  

ส้าหรับพื นท่ีเกษตรน ้าฝนในขอบเขตส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 5 
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ข้อมูลควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์/เคร่ืองมือ/อำคำรชลศำสตร์ : 

 3. ควำมพร้อมด้ำนสถำนีตรวจวัดสถำนกำรณ์น้้ำ จ้านวน 54 สถานี ประกอบด้วย 

  3.1 ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน ้าหลาก – ดินถล่ม (Early Warning 
System) จ้ า น ว น  34  ส ถ า นี  ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เอี ย ด เพิ่ ม เติ ม ได้ ท่ี เว็ บ ไซ ต์ 
http://ews.dwr.go.th/ews/ 
  3.2 ระบบตรวจวัดสถานการณ์น ้าทางไกลอัตโนมัติ (โทรมาตร) จ้านวน 18 สถานี และ
ระบบกล้อง CCTV จ้านวน 2 สถาน ี
  รายละเอียดแสดงดัง รูปที่ 4 รายละเอียดของสถานีตรวจวัดสถานการณ์น ้า แสดงใน 
ภำคผนวก 3 และสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ http://mekhala.dwr.go.th/ 

 
รูปที่ 4 ต้าแหน่งสถานีตรวจวัดสถานการณ์น ้า 

ในเขตพื นท่ีความรับผิดชอบของส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 5 
 
 
 
 
 

http://mekhala.dwr.go.th/
http://mekhala.dwr.go.th/
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 4. ควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์และเครื่องมือ 
  4.1 เคร่ืองสูบน ้า จ้านวน 20 เคร่ือง ใช้งานได้ 10 เคร่ือง ประกอบด้วย 
   - เคร่ืองสูบน ้าขนาด 8 นิ ว จ้านวน 2 เคร่ือง (ใช้งานได้ 2 เคร่ือง) 
   - เคร่ืองสูบน ้าขนาด 10 นิ ว จ้านวน 3 เคร่ือง (ใช้งานได้ 1 เคร่ือง) 
   - เคร่ืองสูบน ้าขนาด 12 นิ ว จ้านวน 15 เคร่ือง (ใช้งานได้ 7 เคร่ือง) 
  4.2 รถบรรทุกน ้า จ้านวน 6 คัน ใช้งานได้ 4 คัน ประกอบด้วย 
   - รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จ้านวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน) 
   - รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน จ้านวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน) 
   - รถยนต์บรรทุกน ้า จ้านวน 4 คัน (ใช้งานได้ 2 คัน) 
  4.3 เรือท้องแบน จ้านวน 2 ล้า ใช้งานได้ 2 ล้า 

 5. ควำมพร้อมด้ำนควำมมั่นคงของอ่ำงเก็บน้้ำและฝำย จ้านวน 161 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี  
  5.1 อ่างเก็บน ้า จ้านวน 61 แห่ง (ใช้งานได้ 53 แห่ง) 
  5.2 ฝาย จ้านวน 100 แห่ง (ใช้งานได้ 63 แห่ง)   
  รายละเอียดของความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน ้าและฝาย แสดงดัง รูปที่ 5 
และ ภำคผนวก 4 

 
รูปที่ 5 ต้าแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน ้าประเภทอ่างเก็บน ้าและฝายน ้าล้น 

ในเขตพื นที่ความรับผิดชอบของส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 5 
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ข้อมูลควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร : 
 6. เจ้ำหน้ำที่เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ด้ำนภำวะน้้ำท่วม จ้านวน 15 ราย จ้านวน 6 ราย ดังนี  
ล้าดับ ชื่อ - นามสกุล สถานท่ี เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายเผย บุรีแสง นครราชสีมา 081-9662683 
2 นายจีระพัฒน์ ทองคลี่วรด้ารง นครราชสีมา 085-1057742 
3 นายบุญสืบ ทรงจอหอ นครราชสีมา 080-7310318 
4 นายศุภเกียรติ มณีเนตร นครราชสีมา 081-7606694 
5 นางสาวศิริลักษณ์ ตั งดวงดี นครราชสีมา 088-3758978 
6 นายชาญไชย อินทะลี นครราชสีมา 087-9534288 

 7. เจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรปฏิบัติงำนเชิงพื้นที่รำยจังหวัด จ้านวน 19 ราย ดังนี  

ล้าดับ ชื่อ - นามสกุล สถานท่ี เบอร์โทรศัพท์ 
1 นายบุญชู กองสุข นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ 080-7366744 
2 นายบัญชา รัฐสมุทร นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ 083-7480055 
3 นายสุรพันธ์   บุญมาพบ นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ 085 6346619 
4 นายอนันต์ มณ ี นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ 087-8737755 
5 นายกริชเพชร เดชโยธิน นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ 081-5493183 
6 นายเสถียร ยศมาก นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ 089-8633372 
7 นายทวีศักดิ์ ศรีเทพ นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ 089-4231747 
8 นายอัครพล สุขปื้อ นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ 087-8688663 
9 นายนรินทร์ สุธนเสาวภาคย์ นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ 084-1441003 
10 นายประยงค์ ยินขุนทด นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ 081-6691224 
11 นายบุญสม ศรีจันทร์ นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ 081-5492592 
12 นายจรัญ ช้อยจอหอ นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ 093-9575391 
13 นายมนต์ชัย พิชยกุล นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ 085-6352774 
14 นายฉิมพลี มูลวงษ์ นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ 091-8277847 
15 นายสุชาติ ชิดกระโทก นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ 089-6029932 
16 นายอ้านาจ กุสุมภ์ นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ 096-7463811 
17 นายชีพ ครอบแก้ว นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ 086-2603689 
18 นายบุญสืบ ทรงจอหอ นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ 080-7310318 
19 นายชาญไชย อินทะลี นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ 088-3758978 
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 8. รำยชื่อผู้รู้ประจ้ำสถำนีเตือนภัยล่วงหน้ำน้้ำหลำก - ดินถล่มในพื้นที่ จ้านวน 34 ราย
ประกอบด้วย 

ล้าดับ สถานี บ้าน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ชื่อผู้รู ้ เบอร์ผู้รู้ 

1 STN0058 บ้านเทพนิมิตร โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา นายบุญทรง  อยู่มาก 087-2498736 

2 STN0216 บ้านคลองสอง วังน ้าเขียว วังน ้าเขียว นครราชสีมา นายรุ้ง  เกตสุริยง 085-0268521 

3 STN0276 บ้านระเริง ระเริง วังน ้าเขียว นครราชสีมา นายถวิล    ชยัคง 081-2824825 

4 STN0474 บ้านคลองสะท้อน วังหมี วังน ้าเขียว นครราชสีมา นายแสวง  กองบุญ 085-6398723 

5 STN0549 บ้านเขายายเท่ียง คลองไผ่ สีคิ ว นครราชสีมา นายประจวบ  บุญลี  093-4299837 

6 STN0550 บ้านคลองอีเฒ่า วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา นายยอดยิ่ง  ยิ่งสวัสดิ ์ 081-7301113 

7 STN0551 บ้านคลองเพล หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา นายวินยั  ขันทีท้าว 089-6274822 

8 STN0552 บ้านยุปอีปูน วังหมี วังน ้าเขียว นครราชสีมา นายมุลนา  วัฒนชยั 083-3692038 

9 STN0775 บ้านวังกะทะ วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา นายจรัญ  ซับผักแว่น 081-8783473 

10 STN0776 บ้านวังขอน ระเริง วังน ้าเขียว นครราชสีมา นายสุชาติ  ฉัตรผักแว่น 098-1619405 

11 STN0777 บ้านคลองทราย วังน ้าเขียว วังน ้าเขียว นครราชสีมา น.ส.สาคร  ร้อยจันทึก 083-3691595 

12 STN0778 ซับเต่า อุดมทรัพย ์ วังน ้าเขียว นครราชสีมา นายค้าแสน  รักษากิ่ง 089-5797690 

13 STN0779 บ้านด่านละกอ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา นายสมจิตร  บุญเอก 093-3828477 

14 STN0780 บ้านหลักเขต หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นายชม  แคล้วสูงเนิน 087-2439531 

15 STN0981 บ้านอุดมทรัพยพ์ัฒนา อุดมทรัพย ์ วังน ้าเขียว นครราชสีมา นางไพรวัลย์  พรหมโชคศิริกุล 089-8454487 

16 STN0982 บ้านห้วยน ้าเค็ม อุดมทรัพย ์ วังน ้าเขียว นครราชสีมา นางปทุมทิพย์  นวนยานัส 
085-0166431, 
0821269414 

17 STN0983 บ้านซับไทรทอง วังน ้าเขียว วังน ้าเขียว นครราชสีมา นางกฤตยา  สุขจันทึก 080-7261714 

18 STN0984 บ้านปอห ู โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา นายบุญม ี ค้าเยาว ์ 086-0492141 

19 STN0985 บ้านขนงพระใต้ ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา น.ส.เขมจิรา  พงศ์บุญประสงค์ 086-0479089 

20 STN0986 บ้านคลองดินด้า หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา นายหวอย   จงกลาง   089-8114003 

21 STN0987 บ้านโคกสง่า หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นายพรพินจิ พัฒนกุล    081-2655582 

22 STN0988 บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ ว นครราชสีมา นายประทีป  วราสุขเจริญ 084-4406070 

23 STN1473 บ้านซับพล ู ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา นายวโินช  หน่ายขุนทด 081-3322436 

24 STN1474 บ้านหนองไข่น ้า จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา นายสมหมาย  ธาตุจันทร ์ 092-9202536 

25 STN1475 บ้านหนองกะโตวา ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นายบุญมาก บัวแดง 084-4705484 

26 STN1476 บ้านโนนสมบูรณ์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นายธนกฤต  บริบูรณ์ 089-5791235 

27 STN1477 บ้านสระน ้าใส โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา นายบุญจันทร ์คัมภีระ 089-2524621 

28 STN1478 บ้านหนองยาง พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา นายสวงค์  บุญกรน ์
096-1101332, 
093-4967898 
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ล้าดับ สถานี บ้าน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ชื่อผู้รู ้ เบอร์ผู้รู้ 

29 STN1479 บ้านซับใต้ พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา นายมานพ  รุ่งโรจน ์ 081-9941160 

30 STN1480 บ้านไทรงาม หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นายณรงค์ศักดิ์ พูลกอง 085-7698647 

31 STN1481 บ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา นางสุนันท์  หลีพันธ ์ 086-2611415 

32 STN1482 บ้านเหวปลากั ง หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา นายสมชาย   ยิ มจันทึก 083-7969937 

33 STN1483 บ้านไทรงาม ระเริง วังน ้าเขียว นครราชสีมา นายธนัชา เฉลยจรรยา 084-3104288 

34 STN1484 บ้านซับกระสังข ์ ดอนเมือง สีคิ ว นครราชสีมา นายพิทกัษ์ เพี ยซ้าย 087-8680775 

 
แผนปฏิบัติกำรบรรเทำภำวะน้้ำท่วม: 

 9. แผนปฏิบัติกำรเพื่อรับสถำนกำรณ์น้้ำท่วมหลำก – ดินโคลนถล่ม ประจ้าเดือน
มิถุนายน - ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดัง รูปที่ 7 ประกอบด้วย 

จุดที่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
ขนาด 

เครื่องสูบน ้า 
(นิ ว) 

จ้านวน 
(เครื่อง) 

ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ 

1 บ้านใหม่ เมือง นครราชสีมา 12 1 น าย น ริ น ท ร์  ส ธ น
เสาวภาคย ์

084 1441003 

2 หนองบัวศาลา เมือง นครราชสีมา 12 1 นายบุญชู กองสุข 093 5328844 
3 หนองบัวศาลา เมือง นครราชสีมา 12 1 นายอนันต์ มณี 087 8737755 
4 หัวทะเล เมือง นครราชสีมา 12 1 นายสุรพันธ์ บุญมาพบ 085-6346619 
5 หนองไผ่ล้อม เมือง นครราชสีมา 12 1 นายอนันต์ มณี 087-8737755 
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รูปที่ 7 ต้าแหน่งจุดติดตั งเครื่องสูบน ้าช่วยเหลือน ้าท่วม ช่วงเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 

ในเขตพื นท่ีความรับผิดชอบของส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 5 
  

   


