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๑
มาตรการเร่งด่วน มาตรการป้ องกัน
การแพร่ระบาด ไวรัสโควิด 2019

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผูอ้ านวยการสานักงาน
ชลประทานที่ ๑๑ พร้อ มด้ว ย นายสมัย ธรรมสัต ย์ รองผู ้อ านวยการส านั ก งาน
ชลประทานที่ ๑๑ และนายธานิ น ทร์ พิ ท กั ษ์ว งศ์ ผู ้อ านวยการส่ ว นเครื่ อ งจัก รกล
รักษาการในตาแหน่ งฝ่ ายบริหารทัว่ ไป ดาเนิ นการควบคุม และปฏิ บตั ิ ตามมาตรการที่
กรมชลประทาน ได้กาหนดมาตรการเร่งด่วน มาตรการป้ องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโค
วิด ๒๐๑๙ โดยดาเนิ นการตัง้ จุดคัดกรอง ณ บริเวณ หน้าอาคารสานักงานชลประทาน
ที่ ๑๑ ด้วยการตรวจวัดไข้ บุคลากรที่ เข้าทางาน และให้ลา้ งมื อด้วยแอลกอฮอล์เจล
ก่อนเข้าทางาน หากพบว่า ท่านใดวัดไข้แล้วผลออกมามี อุณหภูมิเกิ น ๓๗°C ให้ไป
ตรวจเช็คต่อที่โรงพยาบาลชลประทาน

๒
ดาเนิ นการเรียงกระสอบทราย
ปิ ดทานบ ปากคลอง ๘

วัน อาทิ ต ย์ท่ี ๘ มี น าคม ๒๕๖๓ โครงการส่ ง น้ า และบ ารุ ง รัก ษา
รังสิตใต้ สานักงานชลประทานที่ ๑๑ ดาเนิ นการเรียงกระสอบทรายปิ ดทานบปาก
คลอง ๘ สายกลาง เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว พร้อมทัง้ ดาเนิ นการขนถุงกระสอบบรรจุ
ทรายที่อยู่ในโครงการไปที่หน้างานคลอง ๙ และ คลอง ๑๐ ต่อไปเพื่อควบคุมน้ า
ให้ไหลไปคลอง ๑๓ ไปถึงบึงฝรัง่ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อลาเลี ยงน้ าส่งให้การ
ประปาส่วนภูมิภาคทัง้ ๓ แห่ งในจังหวัดฉะเชิ งเทรา ได้อย่ างเพียงพอต่อการใช้
น้ าประปาในการอุปโภค-บริโภค

๓
ประชุมหัวหน้าฝ่ าย
หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่

วันจันทร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชาญวิชญ์ แฮนเกตุ
ผูอ้ านวยการโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาพระพิมล ประชุมหัวหน้าฝ่ าย หัวหน้างาน และ
เจ้าหน้าที่ โครงการส่ งน้ าและบารุงรักษาพระพิ มล เพื่ อหารื อแนวทางในการปฏิ บตั ิ งาน
และติ ดตามเร่งรัดงานต่างๆในปี งบประมาณ ๒๕๖๓ และปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ในการนี้
นายวรวิ ทย์ บุณยเนตร ผูอ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๑ ได้เดิ นทางมาตรวจ
เยี่ ยมอย่ า งไม่ เป็ นทางการ เข้าร่ วมประชุ มและมอบนโยบายในการปฏิ บตั ิ งานให้ก บั
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาพระพิมล ตาบลลาน
ตากฟ้ า อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

๔
กิจกรรม
ลด และคัดแยก ขยะมูลฝอย

วันที่ ๑๙ มี นาคม ๒๕๖๓ นายวรวิ ทย์ บุณยเนตร ผู ้อานวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๑
เป็ นประธานในการประชุมคณะทางานการดาเนิ นงาน ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย สานักงานชลประทานที่ ๑๑ และ
จัดกิ จกรรมร่วมลด คัดแยกขยะลดการใช้ถุงพลาสติ กหูห้ ิ ว รวมทัง้ กล่องโฟมบรรจุอาหาร โดยมี ผส.ชป.๑๑ รอง
ผส.ชป.๑๑ ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ลงนามประกาศแสดงเจตนารมณ์ ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดการใช้ถงุ พลาสติกหูห้ ิว
รวมทัง้ กล่องโฟมบรรจุอาหาร พร้อมทัง้ ร่วมเดิ นรณรงค์ และ ผส.ชป.๑๑ แจกของที่ ระลึ กที่สนับสนุ น ร่วมลด คัด
แยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติ กหูห้ ิ ว รวมทัง้ กล่องโฟมบรรจุอาหาร ให้แก่ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้การดาเนิ นการ
และการจัดทารายงานกิจกรรมตามเกณฑ์การประเมิ น มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่ วยงานภาครัฐ
ของสานักงานชลประทานที่ ๑๑ เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิภาพ พร้อมสนับสนุ นตัวชี้ วดั ของกรมชลประทาน ให้บรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ ตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี เ ห็ น ชอบ “มาตรการลด และคัด แยกขยะมู ล ฝอยในหน่ ว ยงานภาครัฐ ”
่
โดยมอบหมายให้ทกุ หน่ วยงานภาครัฐ ดาเนิ นการพร้อมกันทัวประเทศ
และให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการกาหนดให้ “ผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย”เป็ นตัวชี้ วดั ประสิ ทธิภาพของหน่ วยงานภาครัฐ มี ผูบ้ ริ หาร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สานักงานชลประทานที่ ๑๑ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๕
กิจกรรม RID Big Cleaning Day
สู ้ COVID -19

วัน จัน ทร์ท่ี ๒๓ มี น าคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรวิ ท ย์ บุ ณ ยเนตร
ผูอ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๑ พร้อมด้วยนายสมัย ธรรมสัตย์ รองผูอ้ านวยการสานักงาน
ชลประทานที่ ๑๑ และเจ้าหน้าที่ สานักงานชลประทานที่ ๑๑ ร่วมกิจกรรม RID Big Cleaning Day สู ้
COVID -19 โดยร่วมกันทาความสะอาดสถานที่ ทางานภายในสานัก โต๊ะทางาน และพ่นน้ ายาฆ่ า
เชื้อโรค พื้นที่ในอาคารสานักงานชลประทานที่ ๑๑ ตามมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สานักงานชลประทานที่ ๑๑

๖
ประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference
จากศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจ
COVID - 19

วัน อัง คารที่ ๒๔ มี น าคม ๒๕๖๓เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวรวิ ท ย์ บุ ณ ยเนตร
ผูอ้ านวยการสานัก งานชลประทานที่ ๑๑ พร้อมด้วย นายสมัย ธรรมสัตย์ รองผูอ้ านวยการ
ส านั ก งานชลประทานที่ ๑๑ ผู ้อ านวยการส่ ว น หั ว หน้ า ฝ่ ายบริ ห ารทั ว่ ไป พร้อ มด้ว ย
หัว หน้า งาน เข้า ร่ ว มประชุ ม ทางไกล ผ่ า นระบบ VDO Conference จากศู น ย์ป ระสานงาน
คณะกรรมการเฉพาะกิ จ COVID-19 กรมชลประทาน โดยมี นายสุชาติ เจริ ญศรี รองอธิ บดี
ฝ่ ายบริหาร กรมชลประทาน เป็ นประธานในการประชุม เพื่อรับฟั งแนวทางการดาเนิ นงานตามที่
คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน ณ ส านั ก งานชลประทานที่
๑๑ ต่อจากนัน้ ผูอ้ านวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๑ ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสาน
เฉพาะกิ จ เพื่ อ การบริ ห ารจัดตามมาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดโรคติ ด เชื้ อ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) โดยให้แนวทางการปฏิบตั ิ งานของศูนย์ ฯ มาตรการต่างๆ ในการป้ องกัน
การแพร่ระบาด ในบริ เวณสานักงานชลประทานที่ ๑๑ และกรมชลประทาน ปากเกร็ ด ในการนี้
ได้ปฏิบตั ิ ตามมาตรการป้ องกันฯ โดยการนัง่ ประชุม ของผูเ้ ข้าประชุม มีระยะห่าง เก้าอี้ เว้นเก้าอี้
ห่างระยะ ๑ เมตร อีกด้วย

๗
ดาเนิ นการทดสอบการประชุมทางไกลผ่าน
ระบบ VDO Conference

วันที่ ๒๕ มี นาคม 2563 นายวรวิ ทย์ บุณยเนตร ผูอ้ านวยการสานักงาน
ชลประทานที่ ๑๑ สานักงานชลประทานที่ ๑๑ มอบหมายให้ นายชัชชม ชมประดิ ษ ฐ์
ผูอ้ านวยการส่วนบริการจัดการน้ าและบารุงรักษา ดาเนิ นการทดสอบการประชุมทางไกล
ผ่านระบบ VDO Conference จากสานักงานชลประทานที่ ๑๑ ไปยังโครงการชลประทาน
จังหวัดและโครงการส่ งน้ าและบารุ งรักษาทัง้ ๑๒ โครงการในสังกัด โดยในการประชุ ม
ดังกล่าวได้ใช้โปรแกรม Zoom เป็ นระบบหลักในการประชุ ม และได้มีการรายงานข้อมูล
สถานการณ์น้ าจากทัง้ ๑๒ โครงการ ซึ่ งการประชุ มเป็ นไปอย่ างราบรื่ นทัง้ ภาพและเสี ยง
การน าเสนอข้อ มูล จากโครงการมี ค วามครบถ้ว นชัดเจน สามารถใช้เ ป็ นระบบในการ
ติ ดต่อสื่ อสารของส่ วนกลางกับโครงการได้อย่างอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพโดยผูเ้ ข้าร่วมประชุ ม
สามารถเข้าร่ ว มประชุ มได้จ ากโครงการ เพื่ อ เป็ นการลดการชุ ม นุ ม ในระยะใกล้ ตาม
มาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ด้วยอีกทางหนึ่ ง

๘
ทดสอบระบบ VDO Conference
ผ่าน application Scopia

วั น พ ฤ หั ส บ ดี ที่ ๒ ๖ มี น า ค ม ๒ ๕ ๖ ๓ เ ว ล า ๑ ๔ . ๐ ๐ น .
นายวรวิ ท ย์ บุ ณ ยเนตร ผู ้อ านวยการส านัก งานชลประทานที่ ๑๑ มอบหมายให้
นายชัชชม ชมประดิษฐ์ ผูอ้ านวยการส่วนบริการจัดการน้ าและบารุงรักษา ดาเนิ นการ
ทดสอบการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference จากสานักงานชลประทานที่
๑๑ ไปยัง โครงการชลประทานจัง หวัด และโครงการส่ ง น้ า และบ ารุ ง รัก ษาทั้ง ๑๒
โครงการในสังกัด โดยใช้โปรแกรม Scopia ผ่านเครื อข่ายVPN กรมชลประทาน เป็ น
ระบบหลัก ในการประชุ ม และได้มี ก ารรายงานข้อ มู ล สถานการณ์น้ า จากทัง้ ๑๒
โครงการ โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้จากโครงการ เพื่อเป็ นการลด
การชุ ม นุ ม ในระยะใกล้ ตามมาตรการป้ องกัน การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

๙

สาระน่ ารู ้

