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ปลูก"ต้นรวงผึง"
ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกำลที่ ๑๐

วันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓ นำยวรวิ ทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยกำรสำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ เป็นประธำน
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยมี นำยสมัย ธรรมสัตย์ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ พร้อมด้วย ผู้อำนวยกำรส่วน
หัวหน้ำฝ่ำย หัวหน้ำงำน และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดเข้ำร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสระหยดนำ หน้ำอำคำรสำนักงำนชลประทำน
ที่ ๑๑ เพื่อให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้ วันวิสำขบูชำของทุกปี เป็นวันตันไม้ประจำชำติ ซึ่งในปีนีตรงกับ
วันที่ ๖ พฤษภำคม ๒๕๖๓ กรมป่ำไม้ ได้เชิญชวนให้หน่วยงำน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชำติ เพื่อเป็นกำรสร้ำงและกระตุ้น
จิตสำนึก ให้ป ระชำชนเกิ ดควำมรัก ควำมหวงแหน ทรัพ ยำกรป่ำ ไม้ข องชำติ ในวันที่ ๖ พฤษภำคม ๒๕๖๓ หรือวันที่
เห็นสมควร ซึ่งสำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ ได้จัดกิจกรรมในวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓ โดยปลูก"ต้นรวงผึง" ซึ่งเป็นต้นไม้
ประจำพระองค์ รัชกำลที่ ๑๐ เนื่องด้วยดอกรวงผึงมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระรำชสมภพ และผลิตดอกช่วงวันพระรำช
สมภพพอดี เมื่อพระองค์เสด็จฯ กอปรพระรำชกรณียกิจ ตำมสถำนที่ต่ำงๆ ก็จะทรงปลูกต้นรวงผึง พระรำชทำนไว้ เพื่อเป็น
ตัวแทนแห่งพระองค์ท่ำน และเพื่อเป็นสิริมงคล แก่รำษฎรดอกรวงผึงจะเบ่งบำน ในช่วงเดือนกรกฎำคม - สิงหำคม
ผลิดอกได้นำน ๗-๑๐ วัน เมื่อดอกสีเหลืองบำนพร้อมกันทังต้น จะดูงดงำมอร่ำมตำ และส่งกลิ่นหอมชื่นใจ ตลอดทังวัน

๒
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
บริเวณหน่วยงำน

วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น.
นำยวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยกำรสำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑
ร่ ว มกั บ นำยอุ ด ม คงช่ ว ย ผู้ อ ำนวยกำรโครงกำรก่ อ สร้ ำ ง
ส ำนั ก งำนชลประทำนที่ ๑๑ พร้ อ มด้ว ยข้ ำรำชกำร เจ้ ำหน้ ำ ที่
โครงกำร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงำน เพื่อสร้ำงและ
กระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน ได้ เห็นควำมสำคัญของ
กำรอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ท รั พ ยำกรธรรมชำติ เนื่ อ งในวั น ต้ น ไม้
ประจำปีของชำติ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยปลูกต้นทองอุไร จำนวน ๒๐
ต้น ณ บริเวณหน้ำโครงกำรก่อสร้ำง สำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑
จังหวัดนนทบุรี

ลงพืนที่ติดตำมงำนกำจัดผักตบชวำ

วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓ นำยชั ย พร
พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยกำรโครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำ
ชลหำรพิจิตร สำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ มอบหมำยให้
นำยวิ ร วั ฒ น์ ผสมทรั พ ย์ หั ว หน้ ำ ฝ่ ำ ยจั ด สรรน ำและ
ปรั บ ปรุ ง ระบบชลประทำน และนำยวสั น ต์ อิ น คำน้ อ ย
หัวหน้ำฝ่ำยส่งนำและบำรุงรักษำที่ ๓ ลงพืนที่ติดตำมงำน
ก ำจั ด ผั ก ตบชวำ ณ บริ เ วณคลองล ำปลำทิ ว แขวง
ล ำปลำทิ ว เขตลำดกระบั ง กรุ ง เทพมหำนคร โดยมี
นำงสำวธีรรัตน์ สำเร็จวำณิชย์ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
เขตลำดกระบัง เป็นตัวแทนประชำชนในพืนที่ได้ลงพืนที่
ติดตำมงำนก ำจั ดผัก ตบชวำด้วยเช่น กัน ซึ่ งได้รับควำม
ร่วมมือจำก ฝ่ำยเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัด วัชพืช
ที่ ๖ สำนักเครื่องจักรกล นำเครื่องจักรเข้ำมำดำเนินกำร
กำจัดวัชพืชในคลองดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓
กำจัดวัชพืชคลองแนวลิขิต

วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ น. นำยคำนึง ชูชำติ ผู้อำนวยกำรโครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำภำษีเจริญ
มอบหมำยให้ นำยอรรถพล สุขโข หัวหน้ำฝ่ำยส่งนำและบำรุงรักษำที่ ๒ โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำภำษีเจริญ นำเจ้ำหน้ำที่ จำนวน ๘
รำย กำจัดวัชพืชคลองแนวลิขิต ร่วมกับ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน รวมจำนวน ๒๐ รำย ร่วมกัน
กำจัดวัชพืชคลองแนวลิขิต บริเวณ กม.๓+๐๐๐ –กม.๓+๓๐๐ ตำบลท่ำเสำ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร โดยได้รับกำรสนับสนุน
เครื่องจักรจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร ประกอบด้วย รถแบ็คโฮบูมยำว จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน

ตรวจสอบปัญหำนำเน่ำเสีย
ในคลองนครเนื่องเขต

วันจันทร์ ที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๐.๐๐ น.โครงกำรส่งนำและ
บำรุงรักษำพระองค์ไชยำนุชิต โดยนำยธำนินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยกำรโครงกำร
ส่งนำและบำรุงรักษำพระองค์ไชยำนุชิต ,นำยวุฒิชัย วงศ์เฉลียว หัวหน้ำฝ่ำยช่ำงกล
และนำยปรีชำกร พฤกษะวัน หัวหน้ำฝ่ำยส่งนำและบำรุงรักษำที่ ๒ พระองค์ไชยำนุชิต
ลงพืนที่ร่วมกับ นำยประสงค์ คงเคำรพธรรม รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ฉะเชิงเทรำ,
นำยประเทื อ ง อยู่ เ กษม นำยอ ำเภอเมื อ งฉะเชิ ง เทรำ และนำยวิ รั ต น์ ศรี อุ ไ ร
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในพืนที่
ตำบลคลองนครเนื่ อ งเขต เพื่อตรวจสอบปั ญหำน ำเน่ ำเสียในคลองนครเนื่อ งเขต
จำกกำรลงพืนที่พบกำรทับ ถมของผัก ตบชวำและวั ช พืช หนำแน่ น ทำให้ น ำเน่ ำเสี ย
ทังนีกรมชลประทำน โดยสำนักเครื่องจักรกล ได้นำแบ็คโฮพร้อมโป๊ะ เริ่มกำจัดวัชพืช
เพื่อแก้ไขปัญหำนำเน่ำเสียแล้ว

๔
กำจัดวัชพืช คลองศีรษะกระบือ

วั น ที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓ โครงกำรส่ ง น ำและบ ำรุ ง รั ก ษำรั ง สิ ต ใต้ ส ำนั ก งำนชลประทำนที่ ๑๑
โดยนำยโบว์แดง ทำแก้ว ผู้อำนวยกำรโครงกำรส่ งนำและบำรุงรั กษำรังสิตใต้ มอบหมำยให้เจ้ำหน้ ำที่ ฝ่ำยส่งนำและ
บำรุงรักษำที่ ๔ ร่วมกับฝ่ำยเครื่องจักรเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ ๖ ส่วนบริหำรเครื่องจักรกลที่ ๖ สำนักเครื่องจักรกล
ดำเนินกำรกำจัดวัชพืช ที่คลองศีรษะกระบือ ตำบลองครักษ์ /ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก
เริ่มดำเนินกำรกำจัดวัชพืช ตังแต่ วันที่ ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน รวมทังสิน ๑๒ วัน ( ยังดำเนินกำรต่อเนื่อง )
เครื่องจักร และ กำลังคนเข้ำร่วมดำเนินกำร ดังนี
ฝ่ำยเครื่องจักรเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ ๖
- รถแบ็คโฮลงโป๊ะ จำนวน ๑ ลำ
- เรือกำจัดวัชพืช รว.๑๐ จำนวน ๑ ลำ

โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำรังสิตใต้
- เรือกำจัดวัชพืช นวัตกรรมขนำดเล็ก จำนวน ๒ ลำ
- ผลงำนรวมทังสิน เป็นระยะทำง ๒,๑๙๐ ม.
คิดเป็นวัชพืชทังสิน ๑,๑๓๗ ตัน

๕
ลงพืนที่พร้อมรถบรรทุกนำให้กำรช่วยเหลือ

วั น อั ง คำรที่ ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ นำยวี ร ะชั ย จิ ต รบรรเทำ ผู้ อ ำนวยกำรโครงกำรส่ ง น ำและบ ำรุ ง รั ก ษำ
เจ้ำเจ็ด-บำงยี่หน สำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ ส่งเจ้ำหน้ำที่ลงพืนที่พร้อมรถบรรทุกนำให้กำรช่วยเหลือ วัดสุทธำวำส วิปัสสนำ
ตำบลลำดบั วหลวง และ นำงดุจ นภำ พลสรรค์ เกษตรกรปลู ก พืช สวนโหรพำ จ ำนวน ๒ ไร่ ๒ งำน ในพืนที่ห มู่ ที่ ๑๐
ตำบลหลักชัย อำเภอลำดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เพื่อบรรเทำควำมเดือนร้อนให้แก่เกษตรกรในเขตพืนที่โครงกำรส่ง
นำและบำรุงรักษำเจ้ำเจ็ด-บำงยี่หน

ดำเนินกำรผันนำจำกแม่นำท่ำจีน
ผ่ำนคลองพระยำบรรลือ

วันอังคำรที่ ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๒.๐๐ น. โครงกำรส่ง
นำและบำรุงรักษำพระยำบรรลือ สำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ ดำเนินกำร
ผันนำจำกแม่นำท่ำจีนผ่ำนคลองพระยำบรรลือ โดยกำรสูบนำที่สถำนีสูบนำ
ประตูระบำยนำพระยำบรรลือ ผ่ำนคลองพระยำบรรลือ และ ลำเลียงนำมำ
ตำมคลองพระยำบรรลื อ มำลงฝั่งแม่น ำเจ้ำพระยำ ที่สถำนี สูบ นำ ประตู
ระบำยนำสิงหนำท ๒ เพื่อรักษำระบบนิเวศน์และช่วยผลักดันควำมเค็มที่รุก
ลำเข้ำมำในแม่นำเจ้ำพระยำโดยดำเนินกำรดังนี
๑. สถำนีสูบนำพระยำบรรลือ ๑ โดยใช้เครื่องสูบนำถำวร จำนวน
๖ เครื่อง และ กึ่งถำวร จำนวน ๓ เครื่อง รวม ๑๐ เครื่อง ดำเนินกำรสูบ
นำจำนวน ๙ เครื่อง
๒.ประตู ร ะบำยน ำพระยำบรรลื อ โดยใช้ เ ครื่ อ งกึ่ ง ถำวร
จำนวน ๓ เครื่อง ดำเนินกำรสูบนำ ๓ เครื่อง รวมสูบทังหมด ๑๒ เครื่อง
ระดับนำ ในคลอง +๑.๒๕ ม.รทก แม่นำ. +๐.๖๓ ม.รทก.

๖
จัดทำกิจกรรมจิตอำสำและโครงกำร
ฟำร์มตัวอย่ำง ต้ำนภัยโควิด

วั น พุ ธ ที่ ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐น.
นำยสำกล ชลคีรี ผู้อำนวยกำรโครงกำรชลประทำนสมุทรสำคร
พร้ อ มด้ ว ยข้ ำ รำชกำรและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ โ ครงกำรชลประทำน
สมุทรสำคร ดำเนินกำรจัดทำกิจกรรมจิตอำสำและโครงกำร
ฟำร์มตัวอย่ำง ต้ำนภัยโควิด ด้วยกำรทำควำมสะอำด บริเวณ
พื นที่ โ ดยรอบ โครงกำรและบริ เ วณ ภำยในที่ ท ำกำร
เพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของศู น ย์ อ ำนวยกำรใหญ่ จิ ต อำสำ
พระรำชทำน วปร.๙๐๔ ณ โครงกำรชลประทำนสมุทรสำคร
ตำบลมหำชัย อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร

นำอำหำรและนำดื่ม
มอบให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยฯรถขุดและเรือขุด

วันพุธที่ ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำพระองค์ไชยำนุชิต สำนักงำน
ชลประทำนที่ ๑๑ โดยนำยธำนินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยกำรโครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำพระองค์ไชยำนุชิต มอบหมำยให้
นำยสรยุทธ กสินธุ์มำนะวำท หัวหน้ำฝ่ำยจัดสรรนำและปรับปรุงระบบชลประทำน พร้อมด้วย นำยพิเชษฐ์ กัลปอนันต์ชำญ
หัวหน้ำฝ่ำยส่งนำและบำรุงรักษำที่ ๑ นำยปรีชำกร พฤกษะวัน หัวหน้ำฝ่ำยส่งนำและบำรุงรักษำที่ ๒ นำยพิทยำ ฤำกิจ หัวหน้ำ
ฝ่ำยส่งนำและบำรุงรักษำที่ ๓ และนำยสุกฤษฏิ์ สังขะวร หัวหน้ำฝ่ำยส่งนำและบำรุงรักษำที่ ๔ นำอำหำรและนำดื่ม มอบให้
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยฯรถขุดและเรือขุดที่เข้ำมำปฏิบัติงำนในเขตโครงกำรพระองค์ไชยำนุชิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงำน

๗
พิธีมอบเกียรติบัตรรำงวัล
กำรพัฒนำคุณภำพ

วั น ที่ ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓ นำยวรวิ ท ย์ บุ ณ ยเนตร ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนชลประทำนที่ ๑๑
เป็นประธำนในพิธีมอบเกียรติบัตรรำงวัลกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำ/โครงกำรชลประทำน
และฝ่ำยส่งนำและบำรุงรักษำ ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่โครงกำรชลประทำนสมุทรปรำกำร และฝ่ำยส่งนำและบำรุงรักษำที่ ๑
ได้รับ รำงวัลที่ ๔ ผู้รับรำงวัลได้แก่ ๑.นำยสุชำติ อินทร์ปรุง ผู้อำนวยกำรโครงกำรชลประทำนสมุทรปรำกำร ๒. นำยสืบสกุล
แสนเตปิน วิศวกรชลประทำนชำนำญกำร ๓.นำยอรรพล กองแกน นำยช่ำงชลประทำน ๔.นำยศักดิ์ดำ หิมะพงษ์ นำยช่ำงชลประทำน
๕. นำงสำวปิยณัฐ พรประดิษฐ์พันธุ์ พนักงำนทั่วไป โดยมี นำยสมัย ธรรมสัตย์ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑
พร้อมด้วย ผู้อำนวยกำรส่วน หัวหน้ำฝ่ำย หัวหน้ำงำน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมพิธี ณ ห้องธำรำปัญญำพัฒน์ สำนักงำน
ชลประทำนที่ ๑๑ ในกำรนี ได้มีก ำรดำเนิ น กำรถ่ำยวิ ดีทัศน์ (VDO) เพื่อส่ งกรมชลประทำน ใช้ จั ดงำนวั น คล้ ำยวัน สถำปนำ
กรมชลประทำน ครบรอบ ๑๑๘ ปี ในรูปแบบนิทรรศกำรเสมือนจริง ในวันที่ ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓

รองอธิบดีกรมชลประทำน
ลงพืนที่ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรนำในพืนที่
ฝั่งตะวันออกของแม่นำเจ้ำพระยำ

วันที่ ๒๓ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทำน พร้อมด้วยนำยธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยกำรสำนัก
บริหำรจัดกำรนำและอุทกวิทยำ นำยปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชำญด้ำนที่ปรึกษำอุทกวิทยำ และ นำยธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนที่ปรึ กษำ
อุทกวิทยำ ลงพืนที่ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรนำในพืนทีฝ่ ั่งตะวันออกของแม่นำเจ้ำพระยำ ตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรนำฤดูฝนปี ๒๕๖๓ โดยมี
นำยวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยกำรสำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ นำยโบว์แดง ทำแก้ว ผู้อำนวยกำรโครงกำรชลประทำนรังสิตใต้ ให้กำรต้อนรับ
พร้อมบรรยำยสรุปกำรดำเนินงำน ณ โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำรังสิตใต้
ทังนี โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำรังสิตใต้ ได้เตรียมพร้อมรับมือสถำนกำรณ์นำช่วงฤดูฝนปี ๖๓ ด้วยกำรพร่องนำในคลองรังสิตให้
อยู่ในระดับ ๐.๗-๐.๘ เมตร พร้อมทำกำรสูบนำออกบริเวณประตูระบำยนำจุฬำลงกรณ์ โดยมีศักยภำพในกำรระบำยนำได้ประมำณ ๗ ล้ำน
ลบ.ม ต่อวัน เพื่อเตรียมพร้อมรับปริมำณนำในช่วงฤดูฝน นอกจำกนียังได้เตรียมพร้อมด้ำนเครื่องจักรเครื่องมืออำทิ เครื่องสูบนำ และเครื่ อง
ผลักดันนำ ไว้ประจำจุดเสี่ยงภัยต่ำงๆ แล้ว ในกำรนี รองอธิบดีกรมชลประทำน พร้อมคณะ ยังได้ลงพืนที่ติดตำมกำรดำเนินงำนของประตูระบำย
นำคลอง ๑๓ และควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงประตูระบำยนำคลองหกวำ จำกนันเดินทำงไปติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรก่อสร้ำง
ปรับปรุงประตูระบำยนำบึงฝรั่ง ซึ่งเป็นจุดสุดท้ำยในกำรผันนำจำกแม่นำเจ้ำพระยำผ่ำนทำงคลองรังสิตมำช่วยสนับสนุนนำดิบ เพื่อกำรผลิ ต
นำประปำในเขตพืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ
จำกนันในช่วงบ่ำย รองอธิบดีฯ พร้อมคณะ เดินทำงไปยังโครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำชลหำรพิจิตร เพื่อติดตำมกำรบริหำรจัดกำรนำ
ในช่วงฤดูฝน พร้อมลงพืนที่ตรวจสอบอำคำรสูบนำชลหำรพิจิตร๓ และสถำนีสูบนำสุวรรณภูมิ โดยมีนำยชัยพร พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยกำร
โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำชลหำรพิจิตร และนำยธำนินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยกำรโครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำพระองค์ไชยำนุชิต
ให้กำรต้อนรับ ทังนี โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำชลหำรพิจิตร ได้กำหนดจุดเฝ้ำระวังในพืนที่เสี่ยงอุทกภัยไว้ทังหมด ๘ จุด พร้อมกำหนดระดับ
นำให้อยู่ในเกณฑ์เฝ้ำระวังที่ระดับเก็บกัก หำกมีปริมำณนำเกินกว่ำเกณฑ์ที่กำหนดจะทำกำรสูบระบำยออก เพื่อเตรียมรับปริมำณนำที่จะเพิ่มขึน
ในช่วงฤดูฝน นอกจำกนียังได้เตรียมพร้อมด้ำนเครื่องจักร เครื่องมือประจำจุดเสี่ยง รวมทังกำจัดสิ่งกีดขวำงทำงนำวัชพืชต่ำงๆอยู่ส ม่ำเสมอ
พร้อมทังตรวจสอบอำคำรชลประทำนต่ำงๆให้พร้อมใช้งำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ

๘

๙
ผันนำมำจำกแม่นำท่ำจีนและแม่นำแม่กลอง
ผ่ำนคลองพระพิมล

ตำมทีท่ ่ำนอธิบดีกรมชลประทำน ได้สั่งกำรให้ สำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ โดยโครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำ
พระพิมล ดำเนิน กำรผันน ำเพื่อบรรเทำปัญ หำภัยแล้ งและบรรเทำปัญ หำค่ำควำมเค็มของนำต้น ทุนในกำรผลิตประปำของ
กรุงเทพฯ และปริมณฑลฝั่งตะวันออก โดยกำรผันนำมำจำกแม่นำท่ำจีนและแม่นำแม่กลอง ผ่ำนคลองพระพิมล คลองประปำ
มหำสวัสดิ์ และ คลองปลำยบำง ส่งต่อไปยังแม่นำเจ้ำพระยำ ซึ่งเริ่มดำเนินกำรเมื่อวันที่ ๗ มกรำคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมำ ทุกวัน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง นัน วันที่ ๒๓ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ยังคงดำเนินกำรตำมปกติเนื่องจำกมีควำมจำเป็นต้องรักษำค่ำควำมเค็มของ
นำต้นทุนในกำรผลิตประปำไม่ให้เกินค่ำมำตรฐำน มีกิจกรรมดังนี
๑) สถำนีสูบนำพระพิมล- เครื่องสูบนำถำวร จำนวน ๗ เครื่อง- เครื่องชั่วครำว ๒ เครื่อง
รวมทังสิน ๒๗ ลบ.ม./วินำที
- ระดับนำในคลองพระพิมล +๑.๑๕ ม.รทก.

๒) สถำนีสูบนำบำงภำษี - สูบนำ ๒ เครื่อง รวม ๖ ลบ.ม./วินำที ระดับนำในคลองบำงภำษี + ๑.๑๐ ม.รทก.
๓) ประตูระบำยนำพระพิมล ๒ ข้ำงถนนกำญจนำภิเษก ปริมำณกำรไหลผ่ำน ประตูระบำยนำ
- ปริมำณกำรไหลผ่ำน = ๑๓.๒ ลบ.ม./วินำที - สูบนำ ๒×๓.๐๐ = ๖ ลบ.ม./วินำที - รวม ๑๙.๒ ลบ.ม./วินำที
๔) คลองปลำยบำง - สูบนำรวม ๕.๕ ลบ.ม./วินำที สูบนำช่วงนำทะเลลงเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภำคม รวม ๗ ชม
(เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. )
๕) เรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืช จำนวน ๒ ลำ

๖) เครื่องผลักดันนำ ๔ จุด เดินเครื่องจำนวน ๑๗ เครื่อง

๑๐
ประชุมคณะอนุกรรมกำรติดตำมและวิเครำะห์
แนวโน้มสถำนกำรณ์นำ

วันที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๐.๐๐ น. นำยวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
ชลประทำนที่ ๑๑ นำยสมัย ธรรมสัตย์ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยกำรส่วน
หัว หน้ ำ ฝ่ ำ ย และเจ้ำ หน้ ำ ที่ ผู้ เ กี่ ยวข้ อ ง เข้ ำ ร่ว มประชุ ม คณะอนุ กรรมกำรติ ด ตำมและวิ เ ครำะห์ แนวโน้ ม
สถำนกำรณ์นำ ผ่ำนระบบเครือข่ำย Video Conference เพื่อประสำนงำน แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเครำะห์แนวโน้มสถำนกำรณ์นำ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในกำรแจ้งเตือนและแนวทำง
ในกำรบริหำรจัดกำรนำ พร้อมรับทรำบแนวทำงปฏิบัติของกรมชลประทำน ณ สำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑
ตำบลบำงตลำด อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยนั่งประชุมมีระยะห่ำงกัน ๑-๒ เมตร

สาระน่ ารู้

๑๑

