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๑ 

มาตรการเร่งด่วน มาตรการป้องกนั 

การแพร่ระบาด ไวรสัโควิด 2019 

 วนัท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย ์ บุณยเนตร ผูอ้ านวยการส านกังาน

ชลประทานท่ี ๑๑ พร้อมด้วย นายสมัย  ธรรมสัตย์ รองผู ้อ านวยการส านักงาน

ชลประทานท่ี ๑๑ และนายธานินทร์  พิทกัษ์วงศ์ ผู ้อ านวยการส่วนเคร่ืองจกัรกล 

รกัษาการในต าแหน่งฝ่ายบริหารทัว่ไป ด าเนินการควบคุม และปฏิบติัตามมาตรการท่ี

กรมชลประทาน ไดก้ าหนดมาตรการเร่งด่วน มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด ไวรสัโค

วิด ๒๐๑๙  โดยด าเนินการตัง้จุดคดักรอง ณ บริเวณ หนา้อาคารส านกังานชลประทาน

ท่ี ๑๑ ดว้ยการตรวจวดัไข ้บุคลากรท่ีเขา้ท างาน และใหล้า้งมือดว้ยแอลกอฮอลเ์จล 

ก่อนเขา้ท างาน หากพบว่า ท่านใดวดัไขแ้ลว้ผลออกมามีอุณหภูมิเกิน ๓๗°C ใหไ้ป

ตรวจเช็คต่อท่ีโรงพยาบาลชลประทาน 



๒ 

ด าเนินการเรียงกระสอบทราย 

ปิดท านบ ปากคลอง ๘ 

 วนัอาทิตย์ท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรกัษา

รงัสิตใต ้ส านกังานชลประทานท่ี ๑๑ ด าเนินการเรียงกระสอบทรายปิดท านบปาก

คลอง ๘ สายกลาง เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้ด าเนินการขนถุงกระสอบบรรจุ

ทรายท่ีอยู่ในโครงการไปท่ีหนา้งานคลอง ๙ และ คลอง ๑๐ ต่อไปเพ่ือควบคุมน ้า

ใหไ้หลไปคลอง ๑๓ ไปถึงบึงฝรัง่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือล าเลียงน ้าส่งใหก้าร

ประปาส่วนภูมิภาคทัง้ ๓ แห่งในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดอ้ย่างเพียงพอต่อการใช้

น ้าประปาในการอุปโภค-บริโภค 



ประชุมหวัหนา้ฝ่าย  

หวัหนา้งาน และเจา้หนา้ท่ี 

๓ 

 วนัจนัทร ์ท่ี ๙ มีนาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชาญวิชญ ์ แฮนเกตุ 

ผูอ้ านวยการโครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาพระพิมล ประชุมหวัหนา้ฝ่าย หวัหนา้งาน และ

เจา้หน้าท่ีโครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาพระพิมล เพ่ือหารือแนวทางในการปฏิบติังาน 

และติดตามเร่งรดังานต่างๆในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในการน้ี 

นายวรวิทย ์ บุณยเนตร ผูอ้ านวยการส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ ไดเ้ดินทางมาตรวจ

เย่ียมอย่างไม่เป็นทางการ  เขา้ร่วมประชุมและมอบนโยบายในการปฏิบติังานใหก้บั

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย ณ หอ้งประชุมโครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาพระพิมล ต าบลลาน

ตากฟ้า อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม 



กิจกรรม  

ลด และคดัแยก ขยะมูลฝอย 

๔ 

 วนัท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย ์ บุณยเนตร ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี ๑๑  

เป็นประธานในการประชุมคณะท างานการด าเนินงาน ลด และคดัแยกขยะมูลฝอย ส านกังานชลประทานท่ี ๑๑ และ

จดักิจกรรมร่วมลด คดัแยกขยะลดการใชถุ้งพลาสติกหูห้ิว รวมทัง้กล่องโฟมบรรจุอาหาร โดยมี ผส.ชป.๑๑ รอง 

ผส.ชป.๑๑ ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ลงนามประกาศแสดงเจตนารมณ ์ร่วมลด คดัแยกขยะ ลดการใชถ้งุพลาสติกหูห้ิว 

รวมทัง้กล่องโฟมบรรจุอาหาร  พรอ้มทัง้ร่วมเดินรณรงค ์และ ผส.ชป.๑๑ แจกของท่ีระลึกท่ีสนบัสนุน ร่วมลด คดั

แยกขยะ ลดการใชถุ้งพลาสติกหูห้ิว รวมทัง้กล่องโฟมบรรจุอาหาร ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เพ่ือใหก้ารด าเนินการ

และการจดัท ารายงานกิจกรรมตามเกณฑก์ารประเมิน มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

ของส านกังานชลประทานท่ี ๑๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พรอ้มสนบัสนุนตวัช้ีวดัของกรมชลประทาน ใหบ้รรลุ

วตัถุประสงค์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”  

โดยมอบหมายใหท้กุหน่วยงานภาครฐั ด าเนินการพรอ้มกนัทัว่ประเทศ และใหส้ านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการก าหนดให ้“ผลการลด และคดัแยกขยะมูลฝอย”เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครฐั  มีผูบ้ริหาร 

ขา้ราชการ และเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ณ ส านกังานชลประทานท่ี ๑๑ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 



กิจกรรม RID Big Cleaning Day  

สู ้COVID -19 

๕ 

 วันจันทร์ท่ี  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรวิทย์  บุณยเนตร 

ผูอ้ านวยการส านกังานชลประทานท่ี ๑๑ พรอ้มดว้ยนายสมยั ธรรมสตัย ์รองผูอ้ านวยการส านกังาน

ชลประทานท่ี ๑๑ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานชลประทานท่ี ๑๑ ร่วมกิจกรรม RID Big Cleaning Day สู ้

COVID -19 โดยร่วมกนัท าความสะอาดสถานท่ีท างานภายในส านัก โตะ๊ท างาน และพ่นน ้ายาฆ่า

เช้ือโรค พ้ืนท่ีในอาคารส านกังานชลประทานท่ี ๑๑ ตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ส านกังานชลประทานท่ี ๑๑ 



ประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference  

จากศูนยป์ระสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจ  

COVID - 19  

๖ 

 วนัองัคารท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวรวิทย์ บุณยเนตร 

ผูอ้ านวยการส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ พรอ้มดว้ย นายสมยั ธรรมสตัย ์รองผูอ้ านวยการ

ส านักงานชลประทานท่ี ๑๑  ผู ้อ านวยการส่วน หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป พร้อมด้วย 

หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference จากศูนย์ประสานงาน

คณะกรรมการเฉพาะกิจ COVID-19 กรมชลประทาน โดยมี นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดี

ฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพ่ือรบัฟังแนวทางการด าเนินงานตามท่ี

คณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือบริหารจดัการตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัส โคโรนา  2019 (COVID-19) กรมชลประทาน ณ ส านักงานชลประทาน ท่ี 

๑๑ ต่อจากนัน้ ผูอ้ านวยการส านกังานชลประทานท่ี ๑๑ ไดป้ระชุมคณะกรรมการศูนยป์ระสาน

เฉพาะกิจเพ่ือการบริหารจดัตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) โดยใหแ้นวทางการปฏิบติังานของศูนย ์ฯ มาตรการต่างๆ ในการป้องกนั

การแพร่ระบาด ในบริเวณส านกังานชลประทานท่ี ๑๑ และกรมชลประทาน ปากเกร็ด ในการน้ี

ไดป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกนัฯ โดยการนัง่ประชุม ของผูเ้ขา้ประชุม มีระยะห่าง เกา้อ้ีเวน้เกา้อ้ี 

ห่างระยะ ๑ เมตร อีกดว้ย 



ด าเนินการทดสอบการประชุมทางไกลผ่าน

ระบบ VDO Conference  

๗ 

 วนัท่ี ๒๕ มีนาคม 2563 นายวรวิทย ์บุณยเนตร ผูอ้ านวยการส านักงาน

ชลประทานท่ี ๑๑ ส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ มอบหมายให ้นายชัชชม ชมประดิษฐ ์

ผูอ้ านวยการส่วนบริการจดัการน ้าและบ ารุงรกัษา ด าเนินการทดสอบการประชุมทางไกล

ผ่านระบบ VDO Conference จากส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ ไปยงัโครงการชลประทาน

จงัหวดัและโครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาทัง้ ๑๒ โครงการในสงักดั โดยในการประชุม

ดงักล่าวไดใ้ชโ้ปรแกรม Zoom เป็นระบบหลกัในการประชุม และไดมี้การรายงานขอ้มูล

สถานการณน์ ้าจากทัง้ ๑๒ โครงการ ซ่ึงการประชุมเป็นไปอย่างราบร่ืนทัง้ภาพและเสียง 

การน าเสนอขอ้มูลจากโครงการมีความครบถว้นชัดเจน สามารถใชเ้ป็นระบบในการ

ติดต่อส่ือสารของส่วนกลางกบัโครงการไดอ้ย่างอย่างมีประสิทธิภาพโดยผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สามารถเขา้ร่วมประชุมไดจ้ากโครงการ เพ่ือเป็นการลดการชุมนุมในระยะใกล ้ตาม

มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสั Covid-19 ดว้ยอีกทางหน่ึง 



ทดสอบระบบ VDO Conference  

ผ่าน application Scopia  

๘ 

 วั น พ ฤ หั ส บ ดี ท่ี  ๒ ๖  มี น า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๓  เ ว ล า  ๑ ๔ . ๐ ๐  น .  

นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู ้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ มอบหมายให ้

นายชชัชม ชมประดิษฐ ์ผูอ้ านวยการส่วนบริการจดัการน ้าและบ ารุงรกัษา ด าเนินการ

ทดสอบการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference จากส านกังานชลประทานท่ี 

๑๑ ไปยังโครงการชลประทานจงัหวดัและโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาทั้ง ๑๒ 

โครงการในสงักดั โดยใชโ้ปรแกรม Scopia ผ่านเครือข่ายVPN กรมชลประทาน เป็น

ระบบหลักในการประชุม และไดมี้การรายงานข้อมูลสถานการณ์น ้ าจากทัง้ ๑๒ 

โครงการ โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถเขา้ร่วมประชุมไดจ้ากโครงการ เพ่ือเป็นการลด

การชุมนุมในระยะใกล้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เช้ือ 

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID -19) 



๙ 
สาระน่ารู ้


